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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะดานการงานอาชีพของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 2 ท่ีเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบโครงงานอาชีพ เรื่อง การปลูกพืช 
เพ่ือจําหนายในทองถ่ิน และ 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอ 
การจัดการเรียนรูแบบโครงงานอาชีพ เรื่อง การปลูกพืชเพ่ือจําหนายในทองถ่ิน การวิจัยครั้งนี้ 
เปนการวิจัยก่ึงทดลอง กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน  
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โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี  ไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน เครื่องมือท่ีใช 
ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานอาชีพ จํานวน 3 แผน  
2) แบบวัดสมรรถนะดานการงานอาชีพ ประกอบดวย 6 ตัวบงชี้ มีคา IOC อยูระหวาง 0.80-1.00 
และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนรูแบบโครงงานอาชีพ มีคา IOC  
อยูระหวาง 0.80-1.00 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การทดสอบคาที และคาความแปรปรวนแบบวัดซํ้า 

ผลการวิจัยพบวา  
1. สมรรถนะดานการงานอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนรูโดยใชการจัดการ

เรียนรูแบบโครงงานอาชีพ เรื่อง การปลูกพืชเพ่ือจําหนายในทองถ่ิน 5 ตัวบงชี้จาก 6 ตัวบงชี้  
มีการพัฒนาสมรรถนะดานการงานอาชีพสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน

อาชีพ เรื่อง การปลูกพืชเพ่ือจําหนายในทองถ่ิน อยูในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.72, S.D. = 0.48) 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were: 1) to enrich occupation competencies 

of grade 8 students through a career project-based approach on “Plantation for 
Local Sales”, and 2) to study the satisfaction of the grade 8 students towards the 
career project-based approach. This research was conducted as a quasi-experimental 
research with a sample consisting of 37 grade 8 students studying in semester 1 of 
academic year 2019 at Saraburiwitthayakhom School in Saraburi province. They were 
selected using multi-stage random sampling. The research instruments were  
1) lesson plans with career project-based activities, 2) an occupation competency 
assessment form with 6 indicators and an IOC that ranged between 0.80-1.00, and  
3) a questionnaire on student satisfaction towards the career project-based approach, 
with an IOC ranging between 0.80-1.00. The statistics utilized for the data analysis 
were mean, standard deviation, t-test, and repeated measure ANOVA. 

The findings indicated that: 
1. The occupation competencies of the grade 8 students who learned 

through the career project-based approach displayed significant improvements at the 
.05 level, of statistical significance on 5 out of the 6 indicators of occupation 
competencies. 

2. The satisfaction of the grade 8 students towards the career project-based 
approach on the specified topic was at the highest level. ( x  = 4.72 , S.D. = 0.48) 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 หรือสังคมปัจจุบันส่งผลกระทบต่อเด็กวัยเรียน
เป็นอย่างมาก ทั้งการด าเนินชีวิตท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีที่ล้ าสมัยและความคาดหวังของ
ผู้ปกครองต่อการศึกษาของบุตรหลาน ตลอดจนการเผชิญสิ่งยั่วยุที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ รอบตัว ที่
ก่อให้เกิดปัญหาเด็กและเยาวชนทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน เด็กและเยาวชนที่มีทักษะชีวิตในระดับต่ า
หรือขาดภูมิคุ้มกันทางสังคม เมื่อเขาพ้นวัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปแล้ว อาจเป็นคนที่ไม่ประสบ
ความส าเร็จในชีวิต มีปัญหาเรื่องการปรับตัวและการด าเนินชีวิตในสังคม (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2560) จากความเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านอย่างรวดเร็ว การรู้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงและความสามารถต่อการแก้ไขปัญหาของทุกคนในสังคม รวมถึงความสามารถที่จะดูแล
ตัวเองได้ ไม่เป็นภาระต่อสังคมและประเทศชาติ อีกท้ังยังสมัครสมานสามัคคี ช่วยดูแลสังคม     ท าให้
สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข เป็นความปรารถนาอย่างยิ่งของทุกประเทศ และประเทศไทยก็เช่นกัน
ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้จึงให้ความส าคัญต่อคุณภาพของเยาวชน ให้มีทักษะ
ชีวิตเพราะทักษะชีวิตหมายถึงความสามารถของบุคคลที่จะจัดการกับปัญหาต่าง ๆ รอบตัวในสภาพ
สังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัวในอนาคต จะเห็นได้จากการระบุการพัฒนาทักษะ
ชีวิตไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ซึ่งกล่าวว่า 
เสริมสร้างทักษะชีวิตในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ รวมทั้งพัฒนาคนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องนี้อย่างถูกต้องและสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ระบุทิศทางในการพัฒนาประเทศ คือ (1) การน้อมน าและ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าและสงบสุขนั้น มีรากฐานที่
ส าคัญมาจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขโดยเฉพาะการพัฒนาให้เป็นคนดี
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้น การพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนจึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นสมรรถนะที่สามารถท าให้ผู้เรียนด ารงชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงตามอัตภาพของตน รักษาตัวให้ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไป สามารถที่จะควบคุม อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดในทางที่สมเหตุสมผล ตลอดจนสามารถสื่อสารและ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันได้อย่างกว้างขวาง ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ที่สามารถในการใช้ทักษะ
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ชีวิตของนักเรียนจึงเป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง ที่จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิตของตนเองได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพต่อไป การเรียนรู้ทักษะชีวิตเป็นสิ่งส าคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กเยาวชนเพ่ือให้
อยู่ร่วมกับความเสี่ยงและความท้าทายในยุคปัจจุบันได้ รวมถึงยังท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันในเชิงบวก
และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข การเรียนรู้ทักษะชีวิตเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้เกิดคุณภาพการศึกษา 
กล่าวคือ เป็นการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการในการพัฒนาความสามารถที่จ าเป็น มีเนื้อหาความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน มีใช้เทคนิคและกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะ
และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุ่งเน้นพัฒนาให้ 
นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และการพัฒนานักเรียนให้บรรลุ
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดนั้น จะช่วยให้นักเรียนเกิดสมรรถนะที่ส าคัญ 5 ประการ และสมรรถนะ
หนึ่งในห้าประการก็คือ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต อันเป็นสมรรถนะที่ท าให้นักเรียนสามารถ
ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างดี มีความสุข และประสบความส าเร็จ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) จึงได้ก าหนด
องค์ประกอบทักษะชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ควรจะเกิดกับนักเรียน 
ประกอบด้วย การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 
โรงเรียนและครู มีความส าคัญต่อการเตรียมพลเมืองไทยให้มีทักษะชีวิติ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ โดย
การน าเสนอสาระส าคัญ และตัวอย่างแนวทางการน าทักษะชีวิตสู่การเรียนการสอน จึงมีความจ าเป็น
ที่ต้องจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะชีวิตขึ้น  แนวคิดเรื่องทักษะชีวิตและการ
พัฒนาชีวิตในหลักสูตรกล่าวว่า สภาพสังคมในทศวรรษใหม่ เป็นยุคของความเร็วและความล้ าสมัยของ
เทคโนโลยีการสื่อสาร ความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม การหล่อหลอมความคิดและความเชื่อ
ของกลุ่มคนที่บุคคลในสังคมจะต้องได้รับการมีวิถีชีวิตยุคใหม่อย่างมีวิจารณญาณ จากสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างมากนี้เอง ได้ส่งผลกระทบต่อเด็กวัยเรียนทั้งการด าเนินชีวิตท่ามกลางกระแส
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการศึกษาของบุตรหลาน โดยเฉพาะใน
เด็กและเยาวชนที่มีทักษะชีวิตต่ าขาดภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปแล้วอาจ
เป็นคนที่ไม่ประสบความส าเร็จในชีวิตมีปัญหาทางอารมณ์ จิตใจและมีความขัดแย้งในชีวิตได้ง่าย ครู
จึงต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้นักเรียนมีทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ้มกันให้รอดพ้นจากการ
ครอบง าความคิดของสื่อเทคโนโลยีและตั้งรับต่อการก้าวรุกทางสังคมอย่างรู้เท่าทันจึงมีความจ าเป็นที่
นักเรียนจะต้องมีทักษะในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง เหมาะสม เพ่ือที่จะเผชิญกับปัญหา คิด ตัดสินใจ 
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และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าผู้เรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 นั้น ยัง
เป็นนักเรียนในระดับชั้นของการศึกษาภาคบังคับและ ยังเป็นช่วงเริ่มของการเปลี่ยนแปลง และต้อง
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลพร้อมที่จะเลือกศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเลือกศึกษาต่อใน
สายอาชีพ ดังนั้น จึงเป็นวัยที่ต้องใช้ทักษะในการด าเนินชีวิตอย่างสูงเพ่ือให้สามารถคิดและตัดสินใจได้
อย่างสมเหตุสมผล สามารถอยู่ในสังคมและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างดีและมีความสุข 

คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาโดยคณะท างานวางแผนจัดท ากรอบสมรรถนะ
หลักผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในคณะอนุกรรมการการจัดการเรียนการสอน ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2560) รายงานว่าในการปฏิรูปการเรียนการสอน นอกจากจะต้องแสวงหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนต้องค านึงถึงความต้องการของสังคม 
ประเทศ โลกในยุคปัจจุบันและอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตรอบด้านเด็กไทยในปัจจุบันต้องการความรู้ ทักษะและ
สมรรถนะที่มีความแตกต่างไปจากเดิมจึงเป็นหน้าที่ของการศึกษาที่จะต้องตอบสนองความต้องการ
ให้กับนักเรียนรวมไปถึงการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง  ๆ 
โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจที่ต้องการให้ประเทศไทยเข้าสู่ความเป็น Thailand 4.0 ซึ่งต้องการ
พลเมืองที่มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และผลิตนวัตกรรมได้  ซึ่งมีหลักการในการท ากรอบ
สมรรถนะหลักของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังนี้ 1) ตอบสนองนโยบายระดับชาติอาทิ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านต่าง  ๆ นโยบายและ
แผนการศึกษาชาติและมาตรฐานการศึกษา 2) มุ่งเตรียมผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะคุณลักษณะและ
สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพในโลกปัจจุบันและอนาคตที่ มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว 3) ส่งเสริมการใช้ศาสตร์พระราชารวมทั้งพระราโชบายที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล   
ที่ 10 ได้พระราชทานแก่รัฐบาลและประชาชน 4) ให้ความส าคัญกับการด ารงรักษาความเป็นไทยใน
โลกสากลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมศาสนาความดีงามและความเป็นชาติไทย 5) ให้มีความ
เหมาะสมกับผู้เรียนตามหลักพัฒนาการและสามารถตอบสนองความแตกต่างที่หลากหลายของผู้เรียน
วิถีชีวิตภูมิสังคมและบริบท  และ 6) มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 

  การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 1 ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงมีความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต  เห็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพ รักการท างานและมีเจตคติที่ดีต่อการท างานสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมไทยได้อย่างพอเพียง
และมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 หน้า 1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการ
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จัดการเรียนรู้แบบหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของ
การส ารวจค้นคว้าทดลองประดิษฐ์คิดค้นโดยมีครูคอยกระตุ้นแนะน าและให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด
เพ่ือช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้ไปบูรณาการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จากการท าวิจัยอย่างง่ายลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองเพ่ือ
พัฒนาความรู้ทักษะและสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นระเบียบด้วยวิธีการด าเนินงานทางวิทยาศาสตร์
ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักการสังเกตตั้งค าถามสมมติฐานแสวงหาความรู้ความสนใจด้วยตนเองนอกจากนี้ใน
การท ากิจกรรมโครงงานยังช่วยส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีคุณภาพพร้อมที่จะต่อสู้ในโลกของ
อนาคตที่สมาชิกต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์ผลงานและความรู้ได้ด้วยตนเองผู้เรียนมี
โอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถทักษะที่มีอยู่ทั้งจุดเด่นของตนเองในการออกแบบกิจกรรมสร้างองค์
ความรู้นับเป็นโอกาสในการแสวงหาประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหมายต่อชีวิตประจ าวันเป็น
อย่างมาก ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติที่เน้นสถานการณ์จริงดังนั้นการ
ก าหนดงานความต้องการของผู้เรียนจึงเป็นเป้าหมายส าคัญที่สุด 

  โครงงานอาชีพเป็นการจัดการเรียนรู้งานอาชีพที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการ
ประกอบอาชีพอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวิเคราะห์การวางแผนการปฏิบัติงานการจัดการผลผลิตการ
จัดจ าหน่ายการบริการรวมทั้งรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตและการบริการโดยเน้นการผลิตและการ
บริการการบริหารจัดการการตลาดและการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2542 หน้า 56) การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้และทักษะจากแหล่งวิทยาการสถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นโดยมีครูท าหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษามีผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประสบความส าเร็จในสาขาอาชีพที่มีอยู่
ในท้องถิ่นร่วมวางแผนรวมถึงปราชญ์ชาวบ้านท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติโครงงานอาชีพของ
นักเรียนด้วย อันจะท าให้ผู้เรียนมีความสามารถเพียงพอต่อการประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับตนเอง
และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดจนเป็นการวางพ้ืนฐานด้านวิชาชีพให้แก่ผู้
ต้องการศึกษาต่ออีกด้วย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 หน้า 62 - 63) 

จากเหตุผลและปัญหาที่กล่าวข้างต้นผู้วิจัยในฐานะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีความต้องการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึก
ลงมือปฏิบัติจริงให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน มีความอดทนรับผิดชอบมีทักษะชีวิตสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขมีทักษะการสื่อสารที่ดีรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้และสามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีที่สร้างสรรค์น าไปประยุกต์ใช้ในโอกาสต่างในชีวิตประจ าวันได้ การเรียนรู้แบบโครงงาน
อาชีพเรื่อง การปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่นเป็นอีกหนึ่งการจัดการเรียนรู้ที่ควรได้รับการส่งเสริม
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จากที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน น าไปสู่การ
พัฒนาสมรรถนะด้านการงานอาชีพและกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพส าหรับนักเรียนต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

1.2.1 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านการงานอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ เรื่อง การปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น 

1.2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานอาชีพ เรื่อง การปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น 

 
1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1.3.1 การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพที่มีต่อสมรรถนะด้านการงาน
อาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดังนี้ 

 
ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.4 สมมติฐานการวิจัย 

1.4.1 สมรรถนะด้านการงานอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การปลูกพืชเพ่ือ
จ าหน่ายในท้องถิ่น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ มีการพัฒนาสูงขึ้นตามล าดับ 

1.4.2 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานอาชีพ  เรื่อง การปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก 

 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย  

1.5.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จ านวน 12,348 คน จาก 43 โรงเรียน 

 

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ  
 
 
 
 
 

 

สมรรถนะด้านการงานอาชีพของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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1.5.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 โรงเรียน
ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก โดยมี
ขั้นตอนการสุ่มดังนี้ 

1.5.2.1 สุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มาหนึ่งอ าเภอ คือ อ าเภอเมือง จังหวัด
สระบุรี 
        1.5.2.2 สุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จากอ าเภอมา 1 กลุ่มโรงเรียน ได้กลุ่ม
พระพุทธบาทเมืองสระบุรี 
  1.5.2.3 สุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จากกลุ่มโรงเรียนมา 1 โรงเรียน ได้โรงเรียน
สระบุรีวิทยาคม 

  1.5.2.4 สุ่มห้องเรียนทั้งหมดจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มา 1 ห้องเรียน คือ 
ห้อง ม.2/3 มีนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 37 คน 

1.5.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย คือ 
  1.5.3.1 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ  

  1.5.3.2 ตัวแปรตาม คือ สมรรถนะด้านการงานอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ เรื่อง 
การปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น  

1.5.4 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย คือ 
  1.5.4.1 เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีใน วิชาการงาน
อาชีพ 3 เรื่องการปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระ
การเรียนรู้แกนกลางของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังนี้ 
  สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว  
  มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน 
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหา
ความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน  มีจิตส านึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
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  สาระที่ 4 การอาชีพ  
   มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ 
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 

1.5.5 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยท าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 18 ชั่วโมง ใช้
ระยะเวลาในการทดลอง 1 ภาคเรียน ดังนี้ 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การวางแผนศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงงานอาชีพ
และอาชีพในท้องถิ่น  จ านวน 4 ชั่วโมง 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การด าเนินโครงงานอาชีพ จ านวน 9 ชั่วโมง 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเก็บเกี่ยว จัดการผลผลิตและจัดจ าหน่าย น าเสนอ

และประเมินโครงงานอาชีพ จ านวน 5 ชั่วโมง 

 
1.6 ค าจ ากัดความท่ีใช้ในการวิจัย  

1.6.1 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและ
มีการศึกษาเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มท าให้นักเรียนมีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตผักในวิชาการงาน
อาชีพ 3 เรื่องการปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม 2) ขั้นที่ 2 ขั้นศึกษาและวางแผนงาน 3) ขั้นที่ 3 
ขั้นการด าเนินงานและจ าหน่าย และ 4) ขั้นที่ 4 ขั้นน าเสนอและประเมินผล  

1.6.2 สมรรถนะด้านการงานอาชีพ หมายถึง ความรู้ที่นักเรียนสนใจศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง เรื่อง การปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น ทักษะกระบวนการปฏิบัติงานการปลูกพืชผักจน
เจริญเติบโตสามารถน าผลผลิตไปจ าหน่ายมีรายได้ระหว่างการปฏิบัติโครงงานอาชีพและเกิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่นักเรียนรวมกลุ่มกันปฏิบัติโครงงานอาชีพด้านความมุ่งมั่นในการท างาน
เกี่ยวกับการปลูกพืชเพ่ือจ าหน่าย จนเกิดความช านาญ ที่วัดด้วยแบบวัดสมรรถนะด้านการงานอาชีพ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาการงานอาชีพ 3 ที่เรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ 
เรื่อง การปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น ครอบคลุม 3 ด้าน คือ ความรู้ ในการปลูกพืชผัก 
ความสามารถทักษะกระบวนการในการปฏิบัติงานระหว่างปลูกพืชผักและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนด้านความมุ่งมั่นในการท างานจนประสบความส าเร็จ สามารถน าไปปฏิบัติงานด้วยความ
ช านาญประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 1 การวางแผน ตัวบ่งชี้ที่ 2 การศึกษาค้นคว้า ตัวบ่งชี้ที่ 
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3 การเตรียมและใช้วัสดุอุปกรณ์ ตัวบ่งชี้ที่ 4 การลงมือปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้ที่ 5 การสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ผักและจ าหน่าย และตัวบ่งชี้ที่ 6 การน าเสนอผลงาน  

1.6.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ เรื่อง การ
ปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่ได้จากการท าแบบประเมินความพึง
พอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ เรื่อง การปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายใน
ท้องถิ่น วิชาการงานอาชีพ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งวัดได้จากแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบประเมินวัดความพึงพอใจชนิดปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ 

1.6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หมายถึง นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 4  
 
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1.7.1 ครูผู้สอนมีแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่มีต่อความสามารถในการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการงานอาชีพของนักเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนรู้
แบบโครงงานอาชีพ เรื่องการปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น วิชาการงานอาชีพ 3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 1.7.2 เป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนและผู้ที่มีความสนใจในการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
งานอาชีพของนักเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนรู้แบบ
โครงงานอาชีพ เรื่องการปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 



 

 

บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพที่มีต่อสมรรถนะด้านการงานอาชีพ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามล าดับ ดังนี้ 
2.1 เอกสารที่เก่ียวข้อง  

2.1.1 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
2.1.2 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและโครงงานอาชีพ 
2.1.3 สมรรถนะด้านการงานอาชีพของนักเรียน 
2.1.4 ความพึงพอใจ 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.2.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
2.2.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

 
2.1 เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง  

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสารและผลงานวิจัยต่าง  ๆ ซึ่งได้น ามา
เสนอตามล าดับ ดังนี้ 

2.1.1 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
หลักสูตรและการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) จัดท าขึ้นส าหรับ
ท้องถิ่นและสถานศึกษาได้น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพด้าน
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรู้เพ่ือ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ช่วยท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ
เห็นผลคาดหวังที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนที่ชัดเจน ซึ่งจะสามารถช่วยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจท าให้การ
จัดท าหลักสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้เกิดความ
ชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา
ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติจนกระทั่งถึงระดับสถานศึกษาจะต้องสะท้อน
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คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
รวมทั้งเป็นกรอบแนวคิดทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบและครอบคลุมนักเรียนทุก
กลุ่มเปูาหมายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์หลักการจุดหมายสมรรถนะส าคัญของนักเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์มาตรฐานการเรียนรู้ ไว้ดัง นี้  (กระทรวงศึกษาธิการ , ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2560) 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานมุ่งพัฒนานักเรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของชาติให้
เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทางด้านร่างกาย ความรู้ และมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น
พลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้
และมีทักษะพ้ืนฐานรวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต 
โดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานของความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพ 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
มีหลักการที่ส าคัญดังนี้ 

  1) เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดมุ่งหมายและมาตรฐาน
การเรียนรู้เป็นเปูาหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ทักษะเจตคติและคุณธรรมบน
พ้ืนฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล  

 2) เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชนที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่าง
เสมอภาคและมีคุณภาพ 

  3) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น  

 4) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้เวลาและการ
จัดการเรียนรู้ 

 5) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
 6) เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย

ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมายสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
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จุดหมาย 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีปัญญามี

ความสุขมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพจึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับนักเรียน
เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐานดังนี้ 

  1) มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเองมีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  2) มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด   การแก้ปัญหา การมีทักษะชีวิตและ
การใช้เทคโนโลยี 

  3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีสุขนิสัยและรักการออกก าลังกาย 
 4) มีความรักชาติมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกยึดมั่นในวิถีชีวิตและ

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  5) มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยการอนุรักษ์  และ พัฒนา

สิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข  

ในการพัฒนานักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ดังนี ้
 1) สมรรถนะส าคัญของนักเรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานมุ่งให้นักเรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการดังนี้ 
   ก. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสารมีวัฒนธรรม

ในการใช้ภาษาตลอดจนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่สองได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพเปิดใจกว้างยอมรับและเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างถ่ายทอดความคิดความรู้ความเข้าใจ 
ความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง  ๆ มี
วิจารณญาณในการเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลคุณธรรมและความถูกต้อง
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

   ข. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
การคิดอย่างสร้างสรรค์การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบเพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศใหม่ได้ด้วยตนเองเพ่ือใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 
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   ค. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ
เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคมสามารถตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อมยอมรับผลการตัดสินใจ
ของตนเองและแสวงหาความรู้ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้น 

   ง. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการเข้าใจปัญหาและ
เคารพตนเองสามารถน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในชีวิตประจ าวันการเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องการท างานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคคลการจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสมการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและสภาพแวดล้อมและรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อ่ืน 

   จ. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้
เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการ
เรียนรู้การสื่อสารการท างานการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 

2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลกดังนี้ 
  ก. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
     ข. ซื่อสัตย์สุจริต 
     ค. มีวินัย 
     ง. ใฝุเรียนรู้ 
     จ. อยู่อย่างพอเพียง 
     ฉ. มุ่งม่ันในการท างาน 
     ช. รักความเป็นไทย 
     ซ. มีจิตสาธารณะ  
นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมเติมให้สอดคล้องตาม

บริบทและจุดเน้นของตนเอง 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
การพัฒนานักเรียนให้เกิดความสมดุลต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงก าหนดให้นักเรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้ 
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  1) ภาษาไทย 
 2) คณิตศาสตร์ 
 3) วิทยาศาสตร์ 
 4) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  5) สุขศึกษาและพลศึกษา 
 6) ศิลปะ 
  7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  8) ภาษาต่างประเทศ 
ซึ่งในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้มีการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเปูาหมายส าคัญ

ของการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้ปฏิบัติได้มีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เม่ือจบการศึกษาข้ันพื้นฐานนอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็น
กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบ
ว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไรและประเมินผลอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพ่ือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาการทดสอบระดับชาติระบบการตรวจสอบเพ่ือประกัน
คุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้ก าหนด 

ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้รวมทั้งคุณลักษณะของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น
ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมน าไปใช้ในการก าหนด
เนื้อหาจัดท าหน่วยการเรียนรู้จัดท าการเรียนการสอนและเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัดและ
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพของนักเรียน 

  1) ตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเปูาหมายในการพัฒนานักเรียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษาภาค
บังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) 

 2) ตัวชี้วัดช่วงชั้น เป็นเปูาหมายในการพัฒนานักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) 

 หลักสูตรได้มีการก าหนดรหัสก ากับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพ่ือความเข้าใจและให้
สื่อสารตรงกันดังนี้  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) จัดระดับ
การศึกษาเป็น 3 ระดับดังนี้ 
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  1) ระดับประถมศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6) การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรกของ
การศึกษาภาคบังคับมุ่งเน้นทักษะพ้ืนฐานด้านการอ่านการเขียนการคิดค านวณทักษะการคิดขั้น
พ้ืนฐานการติดต่อสื่อสารกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมและพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม  โดยเน้นการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 

  2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษา
ภาคบังคับมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ส ารวจความถนัดและความสนใจของตนเองส่งเสริมการพัฒนา
บุคลิกภาพส่วนตนมีทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์และคิดแก้ปัญหามีทักษะในการ
ด าเนินชีวิตมีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความ
สมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม ตลอดจนใช้เป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพหรือเพ่ือ
การศึกษาต่อ 

  3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) การศึกษาระดับนี้เน้นการ
เพ่ิมพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้านตอบสนองความสามารถ ความถนัดและความสนใจของนักเรียน
แต่ละคนทั้งด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ มีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีทักษะ
การคิดขั้นสูงสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
มุ่งพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตนสามารถเป็นผู้น าและผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่าง ๆ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้ก าหนด
กรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ าส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนา
นักเรียนซึ่งสถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมได้ตามความพร้อมและจุดเน้น โดยสามารถปรับให้เหมาะสม
ตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของนักเรียนดังนี้ 

 1) ระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปีโดยมี
เวลาเรียนวันละไม่เกิน 5 ชั่วโมง 

  2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) ให้จัดเวลาเรียนเป็นราย
ภาคมีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมงคิดน้ าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมง
ต่อภาคเรียนมีค่าน้ าหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกติ (นก.) 

  3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค
มีเวลาเรียนวันละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงคิดน้ าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 
ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีค่าน้ าหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.) 

 
 



 

 

15 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้นักเรียนมี

ความรู้ ความเข้าใจ   มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถ
น าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต การอาชีพและเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการท างานอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์และสามารถแข่งขันในสังคมไทยและสากลเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการ
ท างานและมีเจตคติท่ีดีต่อการท างานสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุขกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งพัฒนานักเรียนแบบองค์รวมเพ่ือให้มีความรู้
ความสามารถมีทักษะในการท างานเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  

สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว เป็นสาระเกี่ยวกับ การท างานในชีวิตประจ าวัน  
ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เน้นการ
ปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลส าเร็จของงาน เพ่ือให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของตนเอง 

สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี เป็นสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับ การพัฒนา
ความสามารถของมนุษย์อย่างสร้างสรรค์ โดยน าความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยี  สร้างสิ่งของ  
เครื่องใช้  วิธีการ  หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด ารงชีวิต 

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล การใช้ข้อมูลและสารสนเทศการแก้ปัญหาหรือการ
สร้างงาน  คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สาระที่ 4 การอาชีพ เป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่จ าเป็นต่ออาชีพ เห็นความส าคัญของ
คุณธรรม จริยธรรม  และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต   
และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน 

ทักษะการจัดการทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้มี
คุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
การด ารงชีวิตและครอบครัว 

ตัวชี้วัด 
ม.2/1 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาการท างาน 
ม.2/2 ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน  
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ม.2/3 มีจิตส านึกในการท างานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้

เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
ตัวชี้วัด 
ม.2/1 อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ 
ม.2/2 ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
ม.2/3 มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ 
คุณภาพของนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
       สาระที่ 1 เข้าใจกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการกลุ่มในการ

ท างาน มีทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัย
การท างานที่เสียสละ มีคุณธรรม ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง และมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

       สาระที่ 2 เข้าใจกระบวนการเทคโนโลยีและระดับของเทคโนโลยี  มีความคิด
สร้างสรรค์ ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการ
เทคโนโลยี  อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายเพ่ือน าไปสู่การสร้างชิ้นงาน
หรือแบบจ าลองความคิดและการรายงานผล เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม 
สิ่งแวดล้อมและมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มี
ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม 

       สาระที่ 3 เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
หลักการและวิธีแก้ปัญหา  หรือการท าโครงงานด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะ
การค้นหาข้อมูล  และการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม การ
ใช้คอมพิวเตอร์  ในการแก้ปัญหา สร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศน าเสนองาน 

       สาระที่ 4 เข้าใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติที่ดีต่อและเห็นความส าคัญของ
การประกอบอาชีพ วิธีการหางานท า คุณสมบัติที่จ าเป็นส าหรับการมีงานท า วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่
อาชีพ มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพ และประสบการณ์ต่ออาชีพที่สนใจ และ
ประเมินทางเลือก ในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้  ความถนัด และความสนใจ      
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
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ตารางท่ี 2.1 แสดงรายละเอียด สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  

 

รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ง 1.1 ม.2/1 

 

 

 

ง 1.1 ม.2/2 

 

 

 

ง 1.1 ม.2/3 

1. ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อ

พัฒนาการท างาน 

 

 

2. ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา

ในการท างาน 

 

 

3. มีจิตส านึกในการท างานและใช้

ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่าง

ประหยัดและคุ้มค่า 

1.ทักษะการแสวงหาความรู้ (การศึกษา 

ค้นคว้า สังเกต ส ารวจและบันทึก) และ

ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา โดยมีจิตส านึก

ในการท างาน และ ใช้ทรัพยากรอย่าง

ประหยัดและคุ้มค่า เพ่ือใช้ในการพัฒนาการ

ท างานฝึกปฏิบัติผ่านงาน หรือ โครงงาน

อาชีพ เช่น งานช่าง งานบ้าน งานประดิษฐ์  

งานเกษตร งานธุรกิจ  

หมายเหตุ ควรส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยตาม

ความเหมาะสม 

ง 4.1 ม.2/1 

 

ง 4.1 ม.2/2 

 

ง 4.1 ม.2/3 

1. อธิบายการเสริมสร้าง

ประสบการณ์อาชีพ 

2. ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 

3. มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับ

การประกอบอาชีพที่สนใจ 

 

1. การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพโดยการ

เสริมสร้างประสบการณ์อาชีพและทักษะ

พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพ 

ที่สนใจ 

2. ทักษะและประสบการณ์ท่ีจ าเป็นในการ

ประกอบอาชีพ เช่น ทักษะกระบวนการ

ท างาน, ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา, 

ทักษะการท างานร่วมกัน, ทักษะการ

แสวงหาความรู้, ทักษะการจัดการ 
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ตารางที่ 2.2 การวิเคราะห์เชื่อมโยงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกับตัวบ่งชี้สมรรถนะด้าน 

      การงานอาชีพ 

 

 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐาน ง 1.1 มาตรฐาน ง 4.1 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 

ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 

1. การวางแผน √ √ √ √ √ - 

2. การศึกษาค้นคว้า √ √ √ √ √ - 

3. การเตรียมและใช้วัสดุอุปกรณ์ √ √ √ - - - 

4. การลงมือปฏิบัติงาน √ √ √ - - - 

5. การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผักและ

จ าหน่าย 
√ √ √ 

- - - 

6. การน าเสนอผลงาน √ √ √ √ - - 

 
 2.1.2 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและโครงงานอาชีพ 
การเรียนรู้แบบโครงงาน 

ความหมายของโครงงาน 
โครงงานเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญท าให้

นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งรู้จักคิด รู้จักวางแผนการท างาน  
ตรวจสอบผลงานเพื่อการปรับปรุงงาน หรือแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติ ด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้
คอยกระตุ้นให้ค าแนะน า และให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิดแล้วน าเสนอผลงานต่อครูซึ่งมีผู้ให้ความหมาย
ของโครงงานไว้หลายท่านดังนี้ 

กรมวิชาการ (2544) โครงงาน หมายถึง กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า
และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความถนัดความสามารถและความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หรือกระบวนการอ่ืนใดไปใช้ในการศึกษาหาค าตอบในเรื่องนั้น ๆ โดยมีครูผู้สอนคอย
กระตุ้นแนะน าและให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การเลือกหัวข้อที่จะศึกษาค้นคว้า
ด าเนินการวางแผน การก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน โดยทั่วไปการท า
โครงงานสามารถท าได้ทุกระดับการศึกษา ซึ่งอาจท าเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
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ลักษณะของโครงงานอาจเป็นโครงงานเล็ก ๆ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนหรือเป็นโครงงานใหญ่ที่มีความยาก
และซับซ้อนขึ้นก็ได้ 

ชาตรี  เกิดธรรม (อ้างใน อารียา ขันรักษา, 2555) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ เป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนได้เกิดกระบวนการคิด และได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เป็นการเสริมสร้างศักยภาพการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียนนักเรียนได้เรียนด้วยวิธีเรียนรู้ของตนเองท าให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง รวมทั้งรู้จากการวางแผนการท างานการลงมือปฏิบัติ ได้ตรวจสอบผลงานเพ่ือการปรับปรุงหรือ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติด้วยตนเอง 

Lenschow (1996 อ้างถึงใน วราภรณ์ ตระกูลสฤษธิ์, 2551 หน้า 4) ได้อธิบายว่า การ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน มีความหมายเช่นเดียวกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้(Project Centered Learning) หมายถึงการกระท ากิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกันในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม ด้วยวิธีการปฏิบัติจริงเพ่ือเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาอันจะน ามาสู่
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์แสวงหาข้อมูลและแนวทางในการแก้ปัญหาเหล่านั้น 

จากการศึกษาความหมายของโครงงานดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญนักเรียนได้เลือกเรียนเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งอย่างลุ่มลึกเป็นขั้นเป็นตอนนักเรียนรู้จักคิดสามารถปฏิบัติรู้แก้ปัญหาและสามารถแก้ปัญหาได้
ด้วยตนเองโดยมีครูเป็นเพียงผู้คอยชี้แนะกระตุ้นช่วยเหลือจนนักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเองและสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

ประเภทของโครงงาน 
ลัดดา ภู่เกียรติ (2552 หน้า 22-28) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานในระดับ

ประถมศึกษาสามารถใช้ได้กับเนื้อหาสาระหรือที่เรียกว่าโครงงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และจาก
การศึกษาความสนใจของนักเรียนที่บางครั้งไม่ตรงกับวิชาที่เรียนอยู่หรือที่เรียกว่าโครงงานตามความ
สนใจ  

การแบ่งประเภทของโครงงานตามลักษณะของเนื้อหาสาระจะแบ่งได้ดังนี้ 
 1. โครงงานวิทยาศาสตร์ 
 1.1 โครงงานประเภทส ารวจ เป็นโครงงานที่ไม่ต้องมีการจัดหรือก าหนดตัวแปร แต่เป็น

การรวบรวมข้อมูล ในสนามหรือในธรรมชาติได้ทันทีหรือท าการเก็บรวบรวมวัสดุตัวอย่างมาวิเคราะห์
ในห้องปฏิบัติการ หรือจ าลองธรรมชาติขึ้นมาในห้องปฏิบัติการแล้วสังเกตและศึกษารวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ น าข้อมูลเหล่านั้นมาจ าแนกเป็นหมวดหมู่และน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นลักษณะ
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หรือความสัมพันธ์ในเรื่องที่ต้องการศึกษาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่นการส ารวจต้นไม้ในโรงเรียน ชุมชน 
ปุาใกล้บ้านและการส ารวจความต้องการของนักเรียนในโรงเรียนเกี่ยวกับการใช้น้ า 

  1.2 โครงงานประเภททดลอง เป็นโครงงานที่ต้องท าการทดลองเพ่ือศึกษาว่าตัวแปร
หนึ่งจะมีผลต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษาอย่างไรบ้างตัวแปรที่มีผลต่อการทดลองมี 4 ชนิดคือ 

 1) ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ คือตัวแปรที่จะศึกษาทดลอง 
 2) ตัวแปรตาม  ตัวแปรตามคือที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตัวแปรต้น  
 3) ตัวแปรควบคุม หมายถึง สิ่งที่ต้องควบคุมให้เหมือน ๆ กัน มิฉะนั้น จะมีผลท าให้ตัว

แปรตามเปลี่ยนไป 
 4) ตัวแปลแทรกซ้อน ซึ่งจริง ๆ แล้วก็คือตัวแปรควบคุมแต่ในบางครั้งเราจะควบคุม

ไม่ได้ซึ่งจะท าให้ผลการทดลองผิดไป  ตัวอย่างเช่น นักเรียนต้องการศึกษาว่ากระดาษชนิดใดสามารถ
พับเครื่องร่อนและปาได้ไกลที่สุด ตัวแปรต้น (ตัวแปรอิสระ) คือ ชนิดของกระดาษ ตัวแปรตาม คือ
ระยะทางที่กระดาษเคลื่อนที่ได้ ตัวแปรควบคุมคือแรงที่ใช้ร่อนกระดาษ ตัวแปรแทรกซ้อน เช่น 
ในขณะที่ปลามีลมพัดเข้ามาซึ่งจะท าให้ข้อมูลผิดพลาด ขั้นตอนในการท าโครงงานประเภทนี้จะ
ประกอบด้วยการก าหนดปัญหาการตั้งจุดประสงค์ในการศึกษา  

ขั้นตอนการท าโครงงาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2560) ได้เสนอ

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ดังนี้ 
1) ขั้นให้ความรู้พ้ืนฐาน ครูให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ การท าโครงงานก่อนการเรียนรู้ 

เนื่องจากการท าโครงงานมีรูปแบบและขั้นตอนที่ชัดเจน ดังนั้นนักเรียนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับโครงงานไว้เป็นพ้ืนฐานเพ่ือใช้ในการปฏิบัติขณะท างานโครงงานจริงในขั้น
แสวงหาความรู้ 

2) ขั้นกระตุ้นความสนใจ ครูเตรียมกิจกรรมที่จะกระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดยต้องคิด
หรือเตรียมกิจกรรมที่ดึงดูดให้นักเรียนสนใจในการท าโครงงานร่วมกัน โดยเป็นกิจกรรมที่ครูก าหนด
ขึ้นหรืออาจเป็นกิจกรรมที่นักเรียนมีความสนใจที่ต้องการจะท าอยู่แล้วทั้งนี้ในการกระตุ้นของครู
จะต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนเสนอจากกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนรู้ของครูที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่หรือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

3) ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันแสวงหาความรู้ โดยใช้กระบวนการกลุ่มใน
การวางแผนด าเนินกิจกรรม นักเรียนเป็นผู้ร่วมกันวางแผนกิจกรรมการเรียนของตนเอง โดยระดม
ความคิดและหารือแบ่งหน้าที่เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน หลังจากที่ได้ทราบหัวข้อสิ่งที่ตนเองต้อง
เรียนรู้ในภาคเรียนนั้นๆเรียบร้อยแล้ว 
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4) ขั้นแสวงหาความรู้ ในขั้นแสวงหาความรู้มีแนวทางปฏิบัติ  ส าหรับนักเรียนในการท า
กิจกรรม ดังนี้ 

 4.1) นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน ตามหัวข้อที่กลุ่มสนใจ 
 4.2) นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ของตนตามข้อตกลงของกลุ่ม พร้อมทั้ง ร่วมมือกันปฏิบัติ

กิจกรรมโดยขอค าปรึกษาจากครูเป็นระยะเมื่อมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกิดข้ึน 
 4.3) นักเรียนร่วมกันเขียนรูปเล่ม สรุปรายงานจากโครงงานที่ตนปฏิบัติ 
5) ขั้นสรุปสิ่งที่นักเรียนรู้ครูให้นักเรียนสรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการท ากิจกรรม โดยครูใช้ค าถาม

ในการถามนักเรียนเพ่ือน าไปสู่การสรุปสิ่งที่เรียนรู้ 
6) ขั้นน าเสนอผลงาน ครูให้นักเรียนน าเสนอผลการเรียนรู้โดยครูออกแบบกิจกรรมหรือจัดเวลาเรียน
ให้นักเรียนได้เสนอสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ เพ่ือให้เพ่ือนร่วมชั้นและนักเรียนอ่ืน ๆ ในโรงเรียนได้ชม
ผลงานและเรียนรู้กิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติในการท าโครงงาน (กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2561) 

ชาตรี เกิดธรรม (อ้างในอารียา ขันรักษา, 2555) แบ่งการท าโครงงานออกเป็นขั้นตอน 
ใหญ่ ๆ ได้ 6 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การคิดและเลือกหัวข้อโครงงาน ควรเป็นไปตามความสามารถ  ความสนใจ 
และความต้องการของตนเอง การส ารวจและการเลือกเรื่องที่จะท าโครงงานเป็นขั้นตอนแรกของการ
ท าโครงงานซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาก 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่จะท าการศึกษา
ซึ่งจะท าให้โครงงานประสบผลส าเร็จได้มากขึ้น ในขั้นตอนนี้รวมไปถึงการขอค าปรึกษา การสอบถาม
ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้อง ยังรวมไปถึงการส ารวจวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
ท าโครงงานด้วย 

ขั้นตอนที่ 3 การเขียนเค้าโครงโครงงาน ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ คือ 
 1) ชื่อโครงงาน ควรให้กะทัดรัดชัดเจน  ชี้ชัดในเรื่องที่จะท าว่าท าอะไรกับใครที่ไหนและ

อย่างไร 
 2) ชื่อผู้ท าโครงงาน โดยทั่วไปนิยมท าเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2-3 คน 
 3) ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ควรเป็นครู อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น ผู้ท าหน้าที่

เป็นที่ปรึกษาควบคุมการท าโครงงาน 
 4) ระยะเวลาในการด าเนินงาน เป็นระยะเวลาการด าเนินโครงงานตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น

กระบวนการ 
 5) แนวคิด ที่มาและความส าคัญของปัญหา เป็นแนวคิดและที่มาของการท าโครงงาน 
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 6) หลักการและเหตุผล เป็นการสืบค้นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ใช้หลักการหรือทฤษฎี
อะไรมาสนับสนุน 

 7) จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ศึกษา  สิ่งที่ต้องการให้เกิดข้ึนเมื่อสิ้นสุดการท าโครงงาน 
 8) สมมติฐานของการศึกษา กรณีเป็นโครงงานประเภททดลอง ข้อตกลง ข้อก าหนด เพ่ือ

เป็นแนวทางในการพิสูจน์ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 
 9) ขั้นตอนการด าเนินงาน เป็นการก าหนดขั้นตอนด าเนินงาน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

สถานที่รวมถึงค่าใช้จ่าย 
 10) ผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
 11) เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม เป็นเอกสารข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่าง ๆ ที่น ามาใช้ใน

การท าโครงงาน 
 12) ส่วนแนบท้ายของเค้าโครงของโครงงานอาจจะมีส่วนดังต่อไปนี้เพ่ิมเติม 
 13) ความคิดเห็นของผู้ปกครอง 
 14) ลงลายมือชื่อผู้ท าหรือประธานกลุ่มและวันเดือนปีที่เสนอโครงงาน 
 15) ความ/ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา 
ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบัติโครงงาน เป็นการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานที่ได้ก าหนดไว้

ในเค้าโครงของโครงงาน หลังจากที่โครงงานได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหรือ
จากอาจารย์ผู้สอน 

ขั้นตอนที่ 5 การเขียนรายงาน ขั้นตอนนี้เป็นการเขียนรายงานสรุปผลรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการและประเมินผลงานของตนเอง เพ่ือให้ผู้อ่ืนได้ทราบแนวคิด วิธีด าเนินโครงงานผล
การด าเนินโครงงาน ตลอดจนข้อสรุปว่า ได้ผลตามจุดประสงค์เพียงใด มีข้อบกพร่องอย่างไร และมี
ข้อสังเกตแนวคิดที่ได้จากการท างานนี้อย่างไร 

การเขียนรายงานควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ ชัดเจน และครอบคลุมประเด็นส าคัญ
ของโครงงานที่ได้ท าไปแล้ว 

ขั้นตอนที่ 6 การน าเสนอผลงาน การแสดงผลงาน ขั้นตอนสุดท้ายของการท าโครงงาน คือ 
การน าเสนอผลงานเพ่ือให้ผู้อื่นได้ทราบ อาจน าเสนอในรูปต่าง ๆ ขึ้นกับลักษณะของโครงงานอาจเป็น
แบบจ าลอง เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดท าสื่อมัลติมิเดีย หรือในรูปแบบของแผงโครงงานในการจัด
นิทรรศการหรือน าเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยวาจาหรือการสาธิตก็ได้ 

ลัดดา ภู่เกียรติ (2552 หน้า 28-36) กล่าวว่าขั้นตอนของการท าโครงงานประกอบด้วยการ
ด าเนินการ 7 ขั้นตอน คือ  
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 1. การเลือกหัวข้อเรื่องที่จะท าโครงงานเป็นการคิดและก าหนดหัวข้อเรื่องเป็นขั้นตอนที่
ส าคัญที่สุดและยากที่สุดนักเรียนจะต้องคิดและเลือกหัวข้อด้วยตนเองโดยทั่วไปหัวข้อเรื่องของ
โครงงานมักจะได้มาจากปัญหาค าถามหรือความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ของนักเรียน
เองหัวข้อเรื่องราวของโครงงานควรเฉพาะเจาะจงและชัดเจน ว่าจะศึกษาสิ่งใดหรือตัวแปรใดและถ้า
เป็นเรื่องแปลกใหม่หรือมีแนวการศึกษาทดลองที่แปลกใหม่ซึ่งแสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของ
นักเรียน ข้อควรค านึงเกี่ยวกับการคัดเลือกหัวข้อที่จะท าโครงงานคือ 

  1.1) เหมาะสมกับระดับความรู้ของนักเรียน 
  1.2) เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน 
  1.3) วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ 
 1.4) งบประมาณเพียงพอ 
  1.5) ระยะเวลาที่ใช้ท าโครงงาน 
  1.6) มีอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
  1.7) มีความปลอดภัย 
  1.8) มีแหล่งความรู้หรือเอกสารค้นคว้าเพียงพอ  
2. การวางแผนในการท าโครงงาน คือศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยให้ได้แนวความคิด

ที่จะก าหนดขอบเขตของเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้าให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น และได้ความรู้ในเรื่องที่จะ
ท าการศึกษาเพ่ิมเติมมากขึ้น เพ่ือสามารถออกแบบและวางแผนด าเนินการท าโครงงานได้อย่าง
เหมาะสม การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องนักเรียนต้องมีความรู้ความช านาญในการใช้ห้องสมุดเทคนิค
และวิธีการต่าง ๆ ในการค้นคว้าเอกสารจากห้องสมุดซึ่งครูที่ปรึกษาจะต้องให้ค าแนะน าหรือปรึกษา
กับบรรณารักษ์ห้องสมุด ครูที่ปรึกษาต้องให้ความช่วยเหลือในการติดต่อห้องสมุดอ่ืน ๆ ในท้องถิ่นให้
นักเรียนสามารถเข้าไปใช้บริการและสามารถค้นคว้าได้ 

 3. การลงมือท าโครงงาน เขียนเค้าโครงของโครงงาน เพ่ือแสดงแนวความคิดแผนงานและ
ขั้นตอนของการท าโครง มีความพร้อมสามารถบอกได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ก าลังศึกษาเค้าโครงนี้เป็นแบบ
แผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงงานที่ก าหนดไว้ควรประกอบด้วย
หัวข้อต่อไปนี้ 

 1) ชื่อโครงงานควรเป็นข้อความที่กะทัดรัดชัดเจนสื่อความหมายตรงและมีความ
เฉพาะเจาะจงว่าจะศึกษาอะไร 

 2) ชื่อผู้ท าโครงงาน 
 3) ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน 
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 4) ที่มาและความส าคัญของโครงงานอธิบายว่าเหตุใดจึงเลือกท าโครงงานเรื่องนี้มี
ความส าคัญอย่างไรมีหลักการและทฤษฎีอะไรที่เกี่ยวข้องเรื่องที่ท าเป็นเรื่องใหม่หรือได้มีผู้ อ่ืน
ท าการศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้ไว้แล้วผลการศึกษาเป็นอย่างไรเรื่องที่ท าได้ขยายความรู้เพ่ิมเติมปรับปรุง
จากเรื่องที่ผู้อ่ืนท าหรือเป็นการท าซ้ าเพ่ือตรวจสอบผลนักเรียนผู้ท าโครงงานต้องเสนอเป็นการบอก
ขอบเขตของงานที่จะท าได้ชัดเจน 

  5) จุดหมายของการศึกษาค้นคว้าควรมีความเฉพาะเจาะจงและเป็นสิ่งที่สามารถวัดได้
เป็นการบอกขอบเขตของงานที่จะท าได้ชัดเจน 

  6) สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี) เป็นค าตอบหรือค าอธิบายที่คาดไว้ล่วงหน้า
ซึ่งอาจจะถูกหรือไม่ก็ได้การเขียนสมมติฐานควรมีเหตุผลคือทฤษฎีหรือหลักการทางวิทยาศาสตร์
รองรับที่ส าคัญคือเป็นข้อความที่มองเห็นแนวในการด าเนินการทดสอบหรือสามารถทดสอบได้  

 7) วิธีด าเนินการ 
  7.1) วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ระบุว่าวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้อะไรบ้างวัสดุ

อุปกรณ์อะไรบ้างที่จะต้องจัดซื้ออะไรบ้างที่จะต้องท า 
  7.2) แนวการศึกษาค้นคว้าอธิบายว่าจะออกแบบการทดลองอย่างไรสร้างหรือ

ประดิษฐ์อะไรก็จะเก็บข้อมูลอะไรบ้างเก็บข้อมูลเมื่อใด 
 8) แผนปฏิบัติงานอธิบายเกี่ยวกับก าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาเสร็จของการด าเนินงาน

ในแต่ละข้ันตอน 
 9) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10) เอกสารอ้างอิง 
 4. การบันทึกผลการปฏิบัติการ 
ขั้นลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเค้าโครงย่อที่เสนออาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งควร

ค านึงถึงเรื่องต่อไปนี้ 
 1) เตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ให้พร้อมก่อนลงมือการทดลอง 
 2) มีสมุดส าหรับบันทึกกิจกรรมประจ าวันว่าได้ท าอะไรไป ได้ผลอย่างไรมีปัญหา และ

ข้อคิดเห็นอย่างไรบ้าง 
 3) ปฏิบัติการทดลองด้วยความละเอียดรอบคอบและบันทึกข้อมูลเป็นระเบียบ 
 4) ค า ค านึงถึงความประหยัดและความปลอดภัยในการท า 
 5) พยายามท าตามแผนงานที่วางไว้ในตอนแรกแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงได้บ้าง 
 6) ควรปฏิบัติการทดลองซ้ าเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้มากข้ึน 
 7) ควรแบ่งงานเป็นส่วนย่อย ๆ และท าแต่ละส่วนให้ส าเร็จก่อนท าส่วนอื่นต่อไป 
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 8) ควรท างานส่วนที่เป็นหลักส าคัญ ๆ ให้เสร็จก่อนแล้วจึงท าส่วนที่เหลือ 
 5. การเขียนรายงานเกี่ยวกับโครงงานเป็นการน าเสนอผลงานของการศึกษาค้นคว้าเป็น

เอกสารเพ่ืออธิบายให้ผู้ อ่ืนทราบรายละเอียดทั้งหมดของการท าโครงงานได้แก่ปัญหาที่ศึกษา
วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมได้ผลของการศึกษาตลอดจนประโยชน์และ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการท าโครงงานการเขียนรายงานควรจะใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่ายชัดเจนสั้น ๆ
และตรงไปตรงมาครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้  

1) ชื่อโครงงาน 
2) ชื่อผู้ท าโครงงาน 
3) ชื่อที่ปรึกษา 
4) บทคัดย่ออธิบายที่มาและความส าคัญของโครงงานวัตถุประสงค์วิธีด าเนินงานและผลที่

ได้ตลอดจนข้อสรุปต่าง ๆ อย่างย่อประมาณ 300 - 500 ค า 
5) ที่มาและความส าคัญของโครงงานอธิบายความส าคัญของโครงงานสาเหตุที่เลือกท า

โครงงานนี้และหลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงงานเรื่องที่ท าเป็นเรื่องใหม่หรือมีผู้อ่ืนเคยศึกษา
ไว้แล้ว 

6) จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
7) สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า 
8) วิธีด าเนินการอาจแยกเป็น 2 ข้อย่อยคือ 
 8.1 วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี  
 8.2 วิธีการด าเนินการทดลอง (อธิบายขั้นตอนการด าเนินงานโดยละเอียด) 
9) ผลการศึกษาค้นคว้าเป็นการน าเสนอข้อมูลหรือผลการทดลองต่าง ๆ ที่สังเกตรวบรวม

ได้รวมทั้งเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ 
10) สรุปและข้อเสนอแนะ 
11) ค าขอบคุณเพ่ือเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศของความร่วมมือจึงควรกล่าวขอบคุณ

บุคลากรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนช่วยให้โครงงานนี้ส าเร็จ 
12) เอกสารอ้างอิงอ้างถึงหนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ ที่ผู้ท าโครงงานใช้ค้นคว้าหรืออ่านเพ่ือ

ศึกษาหาข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่น ามาใช้ประโยชน์ในการท าโครงงานนี้ 
 6. การน าเสนอโครงงานเป็นการน าเสนอผลงานที่ได้ศึกษาค้นคว้าส าเร็จแล้วให้ผู้อ่ืนได้รับรู้

และเข้าใจสามารถจัดในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการจัดนิทรรศการสาธิตการแสดงประกอบรายงานปาก
เปล่าในการจัดแสดงผลงานการท าโครงงานวิทยาศาสตร์สามารถท าได้หลายระดับเช่นการจัดเสนอ
ผลงานภายในชั้นเรียนการจัดแสดงนิทรรศการภายในโรงเรียนการส่งผลงานเข้าร่วมในงานแสดงหรือ
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ประกวดภายนอกโรงเรียนในระดับต่าง ๆ เช่นระดับกลุ่มโรงเรียนระดับจังหวัดและระดับชาติเป็นต้น
ผลงานที่น าเสนอควรจะจัดให้ครอบคลุมประเด็นส าคัญดังต่อไป  

1) ชื่อโครงงานชื่อผู้ท าโครงงานชื่อที่ปรึกษา 
2) ค าอธิบายย่อย่อถึงเหตุผลจูงใจในการท าโครงงานและความส าคัญของโครงงาน  
3) วิธีด าเนินการโดยเลือกเฉพาะขั้นตอนที่เด่นและส าคัญ 
4) การสาธิตหรือแสดงผลงานที่ได้จากการทดลอง 
5) ผลการสังเกตและข้อมูลเด่น ๆ ที่ได้จากการท าโครงงานในการจัดนิทรรศการแสดง

โครงงานนั้นควรได้ค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ 
6) ความปลอดภัยของการแสดง 
7) ความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดแสดง 
8) อธิบายที่เขียนแสดงควรเน้นเฉพาะประเด็นที่ส าคัญและสิ่งที่น่าสนใจเท่านั้น 
9) ดึงดูดความสนใจของผู้ชมโดยใช้รูปแบบการแสดงที่น่าสนใจใช้สีที่สดใสเน้นจุดส าคัญ

หรือใช้วัสดุต่างประเทศในการแสดง 
10) ใช้ตารางและรูปภาพประกอบโดยจัดวางอย่างเหมาะสม 
11) ในกรณีที่เป็นสิ่งประดิษฐ์สิ่งนั้นควรอยู่ในสภาพที่ท างานได้อย่างสมบูรณ์ 
จากการศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานของหน่วยงานและ

นักวิชาการสามารถสรุปขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.3 แสดงการสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 
นักการศึกษา 

 
ขั้นตอนการสอนโครงงาน 

สพฐ. ชาตรี  
เกิดธรรม 

ลัดดา  
ภู่เกียรติ 

 
Edutopia 

1. ขั้นเตรียมความพร้อม √ √ √ √ 
2. ขั้นศึกษาและวางแผนงาน √ √ √  
3. ขั้นการด าเนินงาน √ √ √ √ 
4. ขั้นเขียนรายงาน √ √ √  
5. ขั้นน าเสนอและประเมินผล √ √ √ √ 
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จากการสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานของนักการศึกษา ผู้วิจัย 
สรุปขั้นตอนการปฏิบัติได้ดังนี้  

  ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม ครูเตรียมมอบหมายโครงงานโดยระบุในแผนการ
สอน ในชั้นเรียนครูอาจก าหนดขอบเขตของโครงงานอย่างกว้าง ๆ ให้สอดคล้องกับรายวิชา หรือความ
ถนัดของนักเรียน และเตรียมแหล่งเรียนรู้ ข้อมูลตัวอย่าง เพ่ือเป็นแนวทางให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติม หาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ และการก าหนดนัดหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินโครงงานอาชีพ   
  ขั้นตอนที่ 2 ขั้นศึกษาและวางแผนงาน ให้นักเรียนเป็นผู้ศึกษาและวางแผนงาน ในการ
ออกแบบโครงงานอาชีเอง เพ่ือเปิดโอกาสให้รู้จักการค้นคว้าและสร้างสรรค์ความรู้ เชิงนวัตกรรม ครู
อาจให้นักเรียนทบทวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกหัวข้อ การท างานเป็นทีม 
กระตุ้นให้เกิดทักษะ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
  ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการด าเนินงาน นักเรียนลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ในเค้าโครงของ
โครงงานอาชีพ ถ้ามีการวางเค้าโครงเอาไว้แล้ว นักเรียนจะรู้ได้เองว่าจะต้องท าอะไรในขั้นตอนต่อไป 
โดยไม่ต้องรอถามครู ในระหว่างการด าเนินการครูผู้สอนอาจมีการให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิดหรือร่วม
แก้ปัญหาไปพร้อม ๆ กับนักเรียน นักเรียนสรุปรายงานผล โดยการเขียนรายงานของโครงงานอาชีพ 
  ขั้นตอนที่ 4 ขั้นน าเสนอและประเมินผล เป็นการน าเสนอผลงานและประเมินผลงาน
ตามสภาพจริง ให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 การเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ 

1. ความหมายของโครงงานอาชีพ 
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดความหมายโครงงานอาชีพว่า เป็นการจัดการเรียนรู้งาน

อาชีพที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงอย่างครบวงจรตั้งแต่ การวิเคราะห์ การวางแผน การปฏิบัติงาน
การจัดการกับผลผลิต การจ าหน่าย การบริการ รวมทั้งรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตหรือการบริการ 
โดยเน้นการผลิต การบริการ รวมทั้งรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตหรือการบริการโดยเน้นการผลิต 
การบริการ การบริหารจัดการ การตลาดและการใช้ เทคโนโลยี ในการปฏิบัติ งาน  (ค าสั่ ง
กระทรวงศึกษาธิการที่ วก 558/2542) 

สุชาติ วงศ์สุวรรณ (2542 หน้า 71) ได้ให้ความหมายโครงงานอาชีพ ว่าเป็นการจัดการ
เรียนรู้งานอาชีพที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวิเคราะห์ การวางแผนการ
ปฏิบัติงาน  การจ าหน่าย บริการการตลาด การใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 

กาญจนา ศิลกุล (2543 หน้า 27) ได้ให้ความหมายโครงงานอาชีพว่า หมายถึงการท างาน
หารายได้ โดยมีการวางแผนเขียนเค้าโครงของงานที่จะท าไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะลงมือท างาน 
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จากความหมายของโครงงานอาชีพที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า โครงงานอาชีพ 
หมายถึง การเรียนรู้งานอาชีพที่ท าให้ผู้เรียนได้เลือกและสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือท างานหารายได้
และลงมือปฏิบัติจริงตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถอย่างครบวงจรตั้งแต่การวิเคราะห์ 
การวางแผน การปฏิบัติงาน การจัดการผลผลิต การจ าหน่าย การบริการ การตลาดการใช้เทคโนโลยี
ในการปฏิบัติงาน ดังนั้น โครงงานอาชีพก็คือโครงงานอย่างหนึ่งที่มุ่งเน้นอาชีพการท างานหารายได้  

กระทรวงศึกษาธิการ (2542 หน้า 5 - 18) ได้ให้ความหมายของค าเกี่ยวข้องและแนว
ทางการจัดท ากิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับโครงงานอาชีพ ไว้ดังนี้ 

1)  ความหมายของโครงงานอาชีพ 
โครงงานอาชีพ หมายถึง กิจกรรมศึกษาวิชาการงานที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือก

ศึกษาค้นคว้ามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานตามที่ตนมีความถนัดความสนใจและมีความพร้อมแล้ว
ลงมือปฏิบัติให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียดของงานที่จะจัดท าไว้ล่วงหน้าเป็น
ขั้นตอนพร้อมทั้งคาดการณ์ผลที่จะเกิดข้ึน โดยได้รับค าแนะน าจากผู้รู้และครูอาจารย์ที่ท าหน้าที่เป็นที่
ปรึกษาของกลุ่ม 

งานอาชีพ หมายถึง การประกอบอาชีพซึ่งเป็นงานที่ท าเป็นประจ า และมีรายได้ตอบแทน
เพ่ือเลี้ยงตนเองและครอบครัวด้วยการประกอบอาชีพเล็ก ๆ น้อย ๆ แบบครัวเรือนจนขยายตัวเป็น
ระบบอุตสาหกรรม โดยอาศัยแรงงาน เครื่องมือ ทักษะ ความรู้และวิธีการที่แตกต่างกัน เช่น อาชีพท า
นา อาชีพท าสวน อาชีพก่อสร้าง อาชีพเย็บผ้า อาชีพเสริมสวย อาชีพขายต้นไม้ อาชีพขายอาหาร 
อาชีพครู อาชีพแพทย์ อาชีพวิศวกร เป็นต้น  

2. ความส าคัญของโครงงานอาชีพ 
การท าโครงงานอาชีพตามสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีถือเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนา

นักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพและเทคโนโลยีนักเรียนมีทักษะการท างานทักษะการ
จัดการสามารถน าสารสนเทศและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการท างานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมคุ้มค่า
และมีคุณธรรมนักเรียนสามารถสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่  ๆ สามารถท างานเป็นหมู่
คณะมีนิสัยรักการท างานเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการท างานตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมพ้ืนฐานซึ่งได้แก่ความขยัน  ประหยัดซื่อสัตย์และอดทนอันจะน าไปสู่การให้นักเรียนสามารถ
ช่วยเหลือตนเองและพ่ึงพาตนเองได้ตามพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุขร่วมมือและแข่งขันในระดับสากลในบริบทของสังคมไทยต่อไป 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้
ไว้ทั้งหมด 4 สาระดังนี้   
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สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว เป็นสาระเกี่ยวกับการท างานในชีวิตประจ าวัน  
ช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัว และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เน้นการ
ปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลส าเร็จของงาน เพ่ือให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของตนเอง 

สาระที่  2 การออกแบบและเทคโนโลยี เป็นสาระการเรียนรู้ที่ เกี่ยวกับการพัฒนา
ความสามารถของมนุษย์อย่างสร้างสรรค์ โดยน าความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยี สร้างสิ่งของ  
เครื่องใช้  วิธีการ หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด ารงชีวิต 

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  การติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การแก้ปัญหาหรือการ
สร้างงาน คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สาระที่ 4 การอาชีพ เป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่จ าเป็นต่ออาชีพ เห็นความส าคัญของ
คุณธรรม จริยธรรม  และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต 
และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

บทบาทของครูและแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพมีดังนี้ 
 1) กระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสนใจในการท าโครงงานอาชีพ 
 2) แนะแนวให้นักเรียนรู้วิธีการท าโครงงานอาชีพ 
 3) จัดกิจกรรม เพ่ือช่วยให้นักเรียนมองเห็นปัญหา ความสนใจ ความรู้ ความสามารถ และ

ความถนัดของตนเองรวมถึงทราบข้อมูลทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีหรือสามารถหาได้จากที่ต่าง ๆ โดยเน้น
ให้ความส าคัญกับปัญหาและทรัพยากรใกล้ตัวในชุมชนท้องถิ่นเป็นล าดับต้น ๆ ปัญหาและทรัพยากรที่
ไกลตัวเป็นล าดับถัดไปเพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนได้ท าโครงงานอาชีพที่เหมาะสม
กับตนเองและท้องถิ่น 

4) แนะแนวทางนักเรียนในการเลือกหัวข้อเรื่องตามความถนัดสนใจ 
5) ให้ค าปรึกษาผู้เรียนในการวางแผนท าโครงงานอาชีพ 
6) อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนในการท าโครงงานอาชีพ 
7) ติดตามผลการท าโครงงานอาชีพ ติดตามผลการท าโครงงานอาชีพของผู้เรียนเป็นระยะๆ 
8) ให้ค าปรึกษาในการเขียนรายงาน 
9) ให้โอกาสสถานที่เวทีน าเสนอและการแสดงผลงาน 
10) ประเมินผลการท าโครงงานอาชีพของผู้เรียน 

บุษยา  บุญนิยม (2555) กล่าวว่า โครงงานอาชีพเป็นลักษณะของโครงงานที่ท าเพ่ือให้
นักเรียนฝึกทักษะกระบวนการด้านการประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกับการท าโครงงาน
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ทั่ว ๆ ไป ที่ต้องมีการวางแผนและด าเนินงานตามระบบท่ีวางเอาไว้ซึ่งมคีวามส าคัญของโครงงานอาชีพ
ดังนี้ 

1) ต้องการให้นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน 
2) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกระบวนการประหยัดปลอดภัยและได้ประโยชน์ 
3) รู้จักการคิดวิเคราะห์และวางแผนการท างานสามารถน าไปปรับปรุงและพัฒนางาน 
4) ท าให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รักการท างาน 
5) เป็นรากฐานของการด ารงชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได้ รวมทั้งมี คุณธรรม จริยธรรม ในการ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ความส าคัญของโครงงานอาชีพ ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ดังนี้ 
 1) ด้านผู้เรียน ก่อให้เกิดคุณค่าต่าง ๆ ได้แก่ ช่วยสร้างความหวังใหม่ในการริเริ่มงาน

เสริมสร้างประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง ได้มีโอกาสทดสอบความถนัดของตนเอง ก่อให้เกิดความ
รักความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีภายในกลุ่ม พร้อมทั้งเกิดความรู้ทางวิชาการที่กว้างขวางขึ้นและ
เกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จของงาน 

 2) ด้านสถาบันและครูอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม ก่อให้เกิดคุณค่าทางการประสานงานโดยเกิด
ความเข้าใจที่ตรงกันว่าการเรียนการสอนในปัจจุบันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติจริงในโครงงานของผู้เรียน
มากกว่าที่จะเรียนอยู่ในห้องเรียนเท่านั้น 

 3) ด้านชุมชน ท้องถิ่น ก่อให้เกิดคุณค่าทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของชุมชนอีก
ทั้งชุมชนได้มีส่วนร่วมในการขยายผลทางความรู้ความสามารถที่มีอยู่ให้ผู้แก่ผู้เรียนรุ่นต่อไปโดยสร้าง
นิสัยรักการท างานเกิดอาชีพที่หลากหลายและมีการพัฒนาอาชีพในชุมชนด้วย 

ความจ าเป็นของการประกอบอาชีพ 
คนต้องประกอบอาชีพให้มีรายได้น าไปใช้จ่ายในการด ารงชีวิต  ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัย 

4  ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค อาชีพมีอยู่มากมาย ดังนั้นก่อนที่จะเลือก
ประกอบอาชีพใด ควรพิจารณาตามความถนัดและความสนใจของตนเอง เพ่ือช่วยให้มีความมั่นคงใน
ชีวิตและมีรายได้เพียงพอ ซึ่งความจ าเป็นของการประกอบอาชีพดังนี้ 

 1) เพ่ือตนเอง อาชีพเป็นจุดเริ่มต้นที่น าตนเองไปสู่การพัฒนาที่เจริญเติบโตต่อไปใน
อนาคตจึงต้องประกอบอาชีพเพ่ือให้ได้เงินมาจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจ าวัน  เพ่ือที่จะน าพาตนเองให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนสามารถพ่ึงตนเองได้หรือท าให้คนอ่ืนๆเชื่อมั่นและเชื่อถือได้ 

 2) เพ่ือครอบครัวสมาชิกของครอบครัวประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก พ่ีจะต้องปฏิบัติต่อกัน 
เช่น พ่อแม่มีหน้าที่ช่วยกันท างาน เพ่ือหารายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวลูกมีหน้าที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน  
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ประพฤติตนเป็นคนดีแล้วแสวงหาอาชีพเพ่ือหารายได้มาเลี้ยงตนเอง พ่อแม่ทุกคนในครอบครัวให้อยู่
อย่างสบายขึ้น 

 3) เพ่ือชุมชน ครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคม หากสมาชิกแต่ละครอบครัว
ประกอบอาชีพที่สุจริต มีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้ดี ย่อมส่งผลให้สมาชิกของชุมชนอยู่ดีกินดี มีเงิน
หมุนเวียนในชุมชน ท าให้ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจของชุมชนเจริญรุ่งเรืองสามารถพ่ึงตนเองได้ ความ
เจริญก้าวหน้าจะเกิดข้ึนต่อตนเองและสังคม 

 4) เพ่ือประเทศชาติ เมื่อประชาชนในชาติมีอาชีพมีรายได้มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวท า
ให้มีรายได้หมุนเวียนเกิดขึ้นในสังคม อัตราการว่างงานลดลง ท าให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ก้าวหน้า จากการที่ประชาชนประกอบอาชีพมีรายได้และช าระภาษีให้แก่ รัฐบาลเพ่ือรัฐบาลน าไป
พัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 

ลักษณะของงานอาชีพ 
งานที่ประชาชนนิยมท าเป็นอาชีพนั้น จะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความอุตสาหะ

อดทนความรักในอาชีพท่ีตนท าลักษณะของงานอาชีพมีดังนี้ 
 1) งานอาชีพเกษตรกรรม ถือเป็นงานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ และเกี่ยวเนื่องกับ

การผลิตและการจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการด้านการเกษตรโดยน าผลผลิตที่ได้ไปใช้ในการบริโภค
เป็นส่วนใหญ่แล้วยังใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตทางอุตสาหกรรมอีกด้วยงานที่เกี่ยวข้องคือการท านา 
การปลูกพืช การปศุสัตว์ การประมง การปุาไม ้

 2) งานอาชีพทางธุรกิจ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ การขาย และการบริการโดยผลิต
สินค้าหรือบริการที่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ งานอาชีพทาง
ธุรกิจเป็นงานที่สอดแทรกอยู่ทุกอาชีพ งานที่เกี่ยวข้องคือ งานด้านการขายสินค้าและบริ การ การ
จัดเก็บเอกสาร การจัดท าบัญชีการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ เป็นต้น 

3) งานอาชีพคหกรรม เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดบ้านเรือน การเย็บปักถักร้อยการ
ประกอบอาหารส าหรับคนในครอบครัวหรือท าเป็นอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้กับตนเอง เพ่ือชีวิตและ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ เช่น การประกอบอาหารคาวหวานการ
ประกอบอาหารคาวหวาน การตัดเย็บเสื้อผ้า การประดิษฐ์ดอกไม้ การตัดผม การการเสริมสร้าง  
ความงาม 

4) งานอาชีพศิลปกรรมเป็นงานอาชีพที่มุ่งหวังเป็นช่างฝีมือที่มีความละเอียดอ่อน มี
ความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะร่วมสมัย สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพของตนเองได้  เพ่ือ
ประโยชน์ในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไป 
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5) งานอาชีพอุตสาหกรรม เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความถนัดด้านช่าง และเครื่องมือ
เครื่องจักรอุตสาหกรรม เพ่ือผลิตสินค้าชนิดต่าง ๆ อันเนื่องจากการน าเอาวัสดุหรือสินค้าบางชนิดมา
แปรสภาพให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้มากข้ึน ได้แก่ งานอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

จากความหมายความส าคัญโครงงานอาชีพข้างต้นสรุปได้ว่า โครงงานอาชีพ หมายถึง 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเลือกศึกษาค้นคว้าเรื่องที่ตนเองหรือกลุ่ม
สนใจเกี่ยวกับงานอาชีพต่าง ๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานตามที่ตนมีความถนัดและมีความ
พร้อมแล้วลงมือปฏิบัติให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนด โดยมีรายละเอียดของงานที่จะจัดท าไว้
ล่วงหน้าเป็นขั้นตอนพร้อมทั้งคาดการณ์ผลที่จะเกิดข้ึน โดยได้รับค าแนะน าจากผู้รู้และครูอาจารย์ที่ท า
หน้าที่เป็นที่ปรึกษาของกลุ่ม  

3. ขั้นตอนการท าโครงงานอาชีพ   
การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจท าโครงงานอาชีพ 
บุษยา  บุญนิยม (2555) กล่าวว่า ก่อนที่จะเริ่มท าโครงงานอาชีพผู้เรียนจะต้องคิดและ                            

ตัดสินใจอย่างรอบคอบโดยการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือปูองกันความผิดพลาดที่อาจ
เกิดข้ึนได้โดยมีการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
     1) การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ควรทราบว่าผู้เรียนมีความสนใจความ
ประมาทและมีสติปัญญาความสามารถทักษะและความพร้อมในการที่จะด าเนินงานตามโครงงานที่ได้
คิดไว้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี นอกจากนี้ควรส ารวจตนเองว่ามีความมานะอดทนไข่อันประณีตรอบคอบมี
ความใส่ใจที่จะท าโครงงานนั้นมากน้อยเพียงใด 
     2) การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นการส ารวจข้อมูล
ต่างๆที่อยู่รอบตัวเราซึ่งมีส่วนผลักดันให้โครงงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์เช่นความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานความเห็นชอบของเพ่ือนร่วมงานความต้องการของสังคมและท้องถิ่นใน
ชุมชนตลอดจนการส ารวจและวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเช่นสาธารณูปโภคที่เอ้ืออ านวยความ
สะดวกในการเดินทางแหล่งจัดหาวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ที่จะใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งผู้เรียนจะต้อง
ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ว่าเพียงพอที่จะส่งเสริมให้โครงงานของตนส าเร็จหรือไม่ 
     3) การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นการส ารวจข้อมูลใน
เรื่องของเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์สถานที่ปฏิบัติงานค่าใช้จ่ายและความร่วมมือของผู้ร่วมงานซึ่งทั้งหมดนี้
เป็นส่วนส าคัญท าให้โครงงานด าเนินไปอย่างราบรื่นและประสบความส าเร็จ 
     4) การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานเป็นการศึกษาข้อมูลเพ่ือสนับสนุนให้
โครงงานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีท าให้เกิดแนวคิดและประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งสามารถท าได้หลาย
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วิธีเช่นการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้สถานประกอบการการศึกษาผลผลิตหรือผลงานของบุคคลอ่ืน
การเข้าชมงาน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนครูผู้สอนต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้
นักเรียนได้เกิดผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรโดยกิจกรรมนั้น ๆ มีความเหมาะสม
กับศักยภาพของนักเรียนสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน  (ปัญญา สังข์ภิรมย์ และสุคนธ์     
สินธพานนท์, 2550 หน้า 20-21) ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพจึงเป็นรูปแบบการสอน
ที่เหมาะสมส าหรับครูจะใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งรายละเอียดการท าโครงงานอาชีพมีดังนี้ 

1 ขั้นตอนการท าโครงงานอาชีพ 
ขั้นตอนที่ 1 ชื่อโครงงาน  
การคิดเลือกเรื่องปัญหาที่จะศึกษาพัฒนาหรือสร้างสรรค์ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด

และยากที่สุดตามหลักการแล้วนักเรียนควรจะเป็นผู้คิดและเลือกหัวข้อเรื่องที่สนใจที่จะท าโครงงาน
อาชีพด้วยตนเอง 

ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดเค้าโครง  
เป็นการวางแผนวิธีการด าเนินงานแนวทางหรือกระบวนการทั้งหมดเช่นวัสดุอุปกรณ์ที่

จ าเป็นต้องใช้ในการออกแบบการทดลองและการควบคุมตัวแปรวิธีการด าเนินการรวบรวมข้อมูลการ
วางแผนการปฏิบัติงานอย่างคร่าว ๆ ว่าจะด าเนินการได้อย่างไรบ้างเป็นขั้นตอนแล้วน ามาเสนอครูที่
ปรึกษาเพ่ือขอค าแนะน าเพ่ิมเติมและขอความเห็นชอบ 

ขั้นตอนที่ 3 การลงมือท าโครงงาน 
 การลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่ได้วางไว้ล่วงหน้าแล้วนั้นในขั้นตอนที่ 2 ประกอบด้วยการ

ลงมือปฏิบัติการการสร้างการประดิษฐ์การปฏิบัติการอาชีพและเทคโนโลยีรวบรวมข้อมูลซึ่งสุดแล้วแต่
จะเป็นโครงงานประเภทใดและการค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ แล้วด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่ง
ความหมายของข้อมูลและสรุปผลการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วยการลงมือปฏิบัติการการสร้างการ
ประดิษฐ์การปฏิบัติการอาชีพและเทคโนโลยีรวบรวมข้อมูลซึ่งสุดแล้วแต่จะเป็นโครงงานประเภทใด
และการค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ แล้วด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งความหมายของข้อมูลและ
สรุปผลการศึกษาค้นคว้าจากท่ีได้จากการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ  

ขั้นตอนที่ 4 การจัดท ารายงาน 
เป็นการเสนอผลการศึกษาค้นคว้าผลงานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นเอกสารเพ่ืออธิบาย

ให้ผู้ อ่ืนทราบและเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดของโครงงานซึ่งจะประกอบด้วยปัญหาแรงจูงใจแรง
บันดาลใจบทคัดย่อวัตถุประสงค์ของการศึกษาสมมติฐานวิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้าอุปกรณ์
เครื่องมือเทคโนโลยีที่ใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมได้ผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าทดลองการปฏิบัติจริง
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ตลอดจนประโยชน์และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้จากการท าโครงงานนั้น ๆ สรุปและบรรณานุกรม
วิธีการเขียนรายงานโครงงานอาชีพมีลักษณะเป็นแนวทางในการเขียนเช่นเดียวกับการเขียนรายงาน
การท าโครงงานทั่วไปนั่นเอง 

ขั้นตอนที่ 5 การน าเสนอหรือแสดงผลงาน 
เป็นการน าเสนอผลงานที่ได้ศึกษาค้นคว้าส าเร็จลงแล้วที่ผู้ อ่ืนได้รับรู้และเข้าใจซึ่งอาจ

กระท าได้หลายรูปแบบเช่นการจัดนิทรรศการการสาธิตแสดงประกอบการรายงานปากเปล่าเป็นต้นใน
การจัดแสดงหรือน าเสนอผลงานของการท าโครงงานอาชีพที่ครูและนักเรียนอาจกระท าได้ในหลาย
ระดับเช่น 1) การน าเสนอผลงานภายในกลุ่มของนักเรียนเอง 2) การจัดเสนอผลงานภายในชั้นเรียน 
3) การจะเสนอผลงานนิทรรศการหรือการประกวดในโรงเรียนเป็นการภายใน 4) การจัดแสดงผลงาน
นิทรรศการในงานแสดงผลงานประจ าปีของโรงเรียน และ 5) การส่งผลงานโครงงานอาชีพเข้าร่วมใน
งานแสดงหรือการประกวดภายนอกโรงเรียนระดับต่าง ๆ เช่นระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติเป็นต้น 

กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนวส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการ (2561) กล่าวว่า โครงงานอาชีพเป็นเครื่องมือและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีประโยชน์
อย่างยิ่งในการสอนกระบวนการท างานและวางรากฐานทักษะทางอาชีพแก่นักเรียนทั้งอาชีพที่มี
ลักษณะเป็นงานผลิตและหรืองานบริการรวมถึงการปลูกฝังเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพแก่
นักเรียน เป็นการจัดการเรียนรู้งานอาชีพที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในอาชีพตามความต้องการ
หรือความสนใจของนักเรียนจนครบกระบวนการเพ่ือค้นหาค าตอบด้วยตนเอง เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ 
การวางแผน การปฏิบัติงาน การจัดการกับผลผลิต การจัดจ าหน่าย การให้บริการ รวมทั้งการจัดการ
รายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตหรือการให้บริการ โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาการปฏิบัติโครงงานอาชีพ ซึ่ง
โครงงานอาชีพอาจจัดท าโดยการรวมกลุ่มนักเรียนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ใน 1 ห้องเรียน
อาจจะมีโครงงานอาชีพแตกต่างกันได้ตามความถนัด  ห้องเรียนอาจจะมีโครงงานอาชีพแตกต่างกันได้
ตามความถนัด ความพร้อมและความสนใจของนักเรียน สถานศึกษาสามารถจัดให้นักเรียนได้ท า
โครงงานอาชีพในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยตรง หรืออาจเป็นโครงงานที่
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ 

การเสริมสมรรถนะส าคัญของนักเรียนด้วยโครงงานอาชีพจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับ
วัย และวุฒิภาวะของนักเรียนควรจัดตามความจ าเป็นไม่ควรให้มากเกินไปหรือในการด าเนินงานต้อง
ไม่มีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปและครูผู้สอนต้องดูแลให้ค าปรึกษาตลอดกระบวนการเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ และพัฒนาทักษะของนักเรียน 

ขั้นตอนการปฏิบัติโครงงานอาชีพมีหัวข้อส าคัญดังนี้ 
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 1) ชื่อโครงงานอาชีพ 
 2) ผู้จัดท า/ที่ปรึกษา 
 3) เหตุผล ความส าคัญ 
 4) วัตถุประสงค์ 
 5) เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ปฏิบัติงาน งบประมาณ 
 6) วิธีการด าเนินงาน 
 7) แผนการปฏิบัติงาน (ระยะเวลาในการด าเนินงาน) 
 8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9) การจัดการผลผลิตและการจัดจ าหน่าย 
10) เอกสารอ้างอิง 
เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติโครงงานอาชีพแล้วอาจจัดนิทรรศการเพ่ือให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน

องค์ความรู้จากการท าโครงงานอาชีพโดยจัดท าโปสเตอร์ประกอบการน าเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มคน
รวมทั้งแสดงผลงานผลิตภัณฑ์หรือข้อค้นพบจากการท าโครงงานอาชีพ 

รูปแบบของการท าโครงงานอาชีพ 
เมื่อผู้เรียนเลือกโครงงานอาชีพแล้วได้ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองสภาพแวดล้อมที่

เป็นองค์ประกอบของโครงงานผู้เรียนต้องเขียนออกมาเป็นโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้ 
  1) ชื่อโครงงาน ก าหนดชื่อโครงงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ชื่อโครงงานควรกะทัดรัด
และดึงดูดความสนใจของผู้อ่านและผู้ฟัง 

2) หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ ควรระบุชื่อหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบโครงงานเพ่ือจะได้ทราบว่า
โครงงานนั้นเป็นของใครหากมีผู้สนใจจะติดต่อได้ที่ใด 
  3) หลักการและเหตุผล ควรระบุความส าคัญของโครงงาน ควรกล่าวถึง สภาพชุมชนและ
ความต้องการของตลาดที่เกี่ยวข้องกับอาชีพตามที่ได้ศึกษามาและอธิบายว่าโครงงานนี้จะสนองความ
ต้องการของชุมชนได้อย่างไร 
  4) วัตถุประสงค์  ต้องเขียนให้ชัดเจนอ่านเข้าใจง่ายสอดคล้องกับชื่อโครงงาน 
  5) เปูาหมาย ควรก าหนดเปูาหมายของผลผลิตในช่วงเวลานั้นให้ชัดเจนว่าคืออะไรมีปริมาณ
เท่าใดและคุณภาพเป็นอย่างไร 
  6) วิธีด าเนินงาน เป็นการเขียนขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่เริ่มเสนอเค้าโครงของโครงงาน
จนกระท่ังโครงงานเสร็จสิ้น 
  7) ระยะเวลาด าเนินโครงงาน ควรระบุระยะเวลาในการด าเนินงานให้ชัดเจนโดยก าหนดเป็น
วันที่หรือสัปดาห์ก็ได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงงาน 
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  8) สถานผู้ด าเนินงาน ควรก าหนดสถานที่ท่ีจะปฏิบัติงาน 
  9) งบประมาณ จัดท ารายละเอียดของรายจ่ายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการตั้งแต่ขั้นตอน
แรกจนถึงข้ันตอนสุดท้ายซึ่งประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ 
  10) การติดตามประเมินผล เป็นวิธีการหรือเทคนิคในการดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งนี้ต้องบอกให้ชัดเจนว่าก่อนเริ่มท าโครงงานระหว่างท าโครงงานและหลังการท า
โครงงานจะมีการติดตามและประเมินผลอย่างไร 
          11) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้ระบุจะเกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงงาน เป็นปกติได้รับโดยตรง และ
ผลพลอยได้หรือผลกระทบจากโรงงานซึ่งเป็นผลในด้านดีที่คาดว่าจะได้รับจะต้องสอดคล้องกับ
จุดประสงค์และเปูาหมาย 
 
ตารางท่ี 2.4 แสดงการสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ 

  
นักการศึกษา 

 
ขั้นตอน 
การสอนโครงงานอาชีพ 

กระทรวง
ศึกษา 
ธิการ 

กลุ่มพัฒนา
ระบบ 

แนะแนว 

ปัญญา     
สังข์ภิรมย์ 
และสุคนธ์  

สินธุพานนท์ 

 
บุษยา  

บุญนิยม 

1. ขั้นเตรียมความพร้อม √ √ √ √ 
2. ขั้นศึกษาและวางแผนงาน √ √ √ √ 
3. ขั้นการด าเนินงานและการ
จ าหน่าย 

√ √ √ √ 

4. ขั้นเขียนรายงาน √  √ √ 
5. ขั้นน าเสนอและประเมินผล √ √ √ √ 

 
จากตารางการสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพของ

ผู้วิจัย มีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม หมายถึง นักเรียนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโครงงาน

อาชีพและอาชีพในท้องถิ่นของตนเองพร้อมทั้งศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกพืชในท้องถิ่น ครู
เตรียมแหล่งเรียนรู้ ข้อมูลตัวอย่าง เพ่ือเป็นแนวทางให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม หาข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ และการก าหนดนัดหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินโครงงานอาชีพและมีการวัดความรู้
เบื้องต้น  
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ขั้นตอนที่ 2 ขั้นศึกษาและวางแผนงาน หมายถึง นักเรียนร่วมกันศึกษาและวางแผนการท า
โครงงานอาชีพพร้อมทั้งเขียนเค้าโครงโครงงานอาชีพตามที่ตนเองและกลุ่มสนใจ ครูให้นักเรียน
ทบทวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกหัวข้อที่จะศึกษาและวางแผนงานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มกระตุ้นให้เกิดการท างานร่วมกัน 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการด าเนินงานและการจ าหน่าย หมายถึง นักเรียนลงมือปฏิบัติโครงงาน
อาชีพ เรื่องการปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น โดยมีการวางแผนก่อนปลูก การเตรียมดิน การปลูก 
การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวจัดการผลผลิตและการจัดจ าหน่าย โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นน าเสนอและประเมินผล หมายถึง นักเรียนสรุปผลการด าเนินงานโครงงาน
อาชีพมีการน าเสนอผลงานและครูเป็นผู้ประเมินผลงานโครงงานอาชีพของนักเรียน 

จากการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานและโครงงานอาชีพ
สามารถสรุปได้ว่า เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการสอนกระบวนการท างานและ
วางรากฐานทักษะทางอาชีพแก่นักเรียน เป็นการจัดการเรียนรู้งานอาชีพที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงในอาชีพตามความต้องการหรือความสนใจของนักเรียนจนครบกระบวนการเพ่ือค้นหาค าตอบด้วย
ตนเอง โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาการปฏิบัติโครงงานอาชีพ ซึ่งโครงงานอาชีพสามารถจัดท าโดยการ
รวมกลุ่มนักเรียนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ซึ่งโครงงานกับโครงงานอาชีพมีความแตกต่างกันดัง
ตารางที ่3 การเปรียบเทียบขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกับโครงงานอาชีพ 

 
ตารางท่ี 2.5 แสดงการเปรียบเทียบขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกับโครงงานอาชีพ 

 
 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
 

การเรียนรู้แบบโครงงาน 
 

การเรียนรู้แบบโครงงาน
อาชีพ 

1. ขั้นเตรียมความพร้อม √ √ 
2. ขั้นศึกษาและวางแผนงาน √ √ 
3. ขั้นการด าเนินงานและ 
การจ าหน่าย 

√ 
(ไม่มีการจ าหน่าย) 

√ 
(มีการจ าหน่าย) 

4. ขัน้เขียนรายงาน √ √ 
5. ขั้นน าเสนอและประเมินผล √ √ 
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จากตารางการเปรียบเทียบขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกับโครงงานอาชีพ  มี
ความแตกต่างกันในขั้นการด าเนินงาน เรื่อง การจ าหน่าย ซึ่งโครงงานทั่วไปไม่มี ส่วนโครงงานอาชีพมี
การจ าหน่าย มีรายได้เข้ามาเกี่ยวข้องและยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้โดยมี
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ วิชาการงานอาชีพ 3 เรื่อง การปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายใน
ท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดังภาพประกอบต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ ในการจัดการเรียนการสอน 

       วิชาการงานอาชีพ 3 เรื่องการปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

2.1.3 สมรรถนะด้านการงานอาชีพของนักเรียน 
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะส าคัญของนักเรียนมีดังต่อไปนี้ 
  1. ความหมายของสมรรถนะส าคัญของนักเรียน 
ในปัจจุบัน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้น าแนวคิดสมรรถนะส าคัญของนักเรียนไปใช้

เป็นเครื่องมือในการบริหารงานมากขึ้นและยอมรับว่าเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญเพราะสมรรถนะ
ส าคัญของนักเรียนใช้วัดประเมินได้อย่างครอบคลุมซึ่งมีผู้ให้ความหมายของสมรรถนะไว้หลายท่าน
ดังนี้  

ขัน้ที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม 

ปรึกษาหารือร่วมกันศึกษาข้อมูลความรู้ 

ขั้นที่ 2 ขั้นศึกษาและวางแผนงาน 
ปรึกษาหารือร่วมกันวางแผนการท าโครงงานอาชีพ 

ขัน้ที่ 3 ขั้นการด าเนินงานและการจ าหน่าย 
ร่วมกันปฏิบัติเกี่ยวกับโครงงานอาชีพจนได้ผลงานที่ดี 

ขัน้ที ่4 ขั้นน าเสนอและประเมินผล  
สรุปน าเสนอผลงานและประเมินผลงานโครงงานอาชีพ 
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ณรงค์วิทย์  แสนทอง (2547 หน้า  27) ให้ความหมายสมรรถนะ คือ ระดับของ
ความสามารถในการปรับใช้กระบวนทัศน์ (Paradigm)ทัศนคติ พฤติกรรม ความรู้ และทักษะ เพ่ือ
การปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลใน
องค์กร 

สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2549) ให้ความหมายสมรรถนะCompetency คือ บุคลิกลักษณะ
ที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคลซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้นสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ  

อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (2547) ได้สรุปค านิยามของสมรรถนะ ไว้ว่า สมรรถนะ คือ 
คุณลักษณะของบุคคล ซึ่งได้แก่ ความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณสมบัติต่าง ๆ อันได้แก่ ค่านิยม 
จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพและอ่ืน ๆ ซึ่งจ าเป็นและสอดคล้องกับความเหมาะสม
กับองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสามารถจ าแนกได้ว่าผู้ที่จะประสบความส าเร็จในการท างานได้นั้น
ต้องมีคุณลักษณะเด่น ๆ รู้ลักษณะส าคัญ ๆ อะไรบ้างหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือสาเหตุที่ท างานแล้วไม่
ประสบความส าเร็จเพราะขาดคุณลักษณะบางประการ เป็นต้น 

Good (1973) กล่าวว่า  ความสามารถในการประยุกต์เพ่ือการปฏิบัติงานโดยหลักการ
เทคนิคและวิธีการในสาขาท่ีปฏิบัติให้เข้ากับสภาพที่ปฏิบัติจริง 

McClelland (1975 อ้างถึงใน สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2549) กล่าวว่า สมรรถนะหมายถึง 
บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้นสร้างผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ 

Spencer & Spencer (1993) กล่าวว่า สมรรถนะหมายถึงคุณลักษณะของแต่ละบุคคลซึ่ง
จะเป็นเหตุที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การพิจารณาผลงานที่ดีหรือมีประสิทธิภาพของงานตามสภาวะการณ์
นั้น ๆ 

Shermon (2004) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ความสามารถที่เกิดจาก
คุณลักษณะพ้ืนฐานของบุคคลให้สามารถปฏิบัติงานได้ผลดี 

ราชบัณฑิตยสถาน (2542) กล่าวว่า  สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้ 

ศิริชัย กาญจนวาสี (2546) กล่าวว่า สมรรถนะ เป็นลักษณะของกลุ่มความรู้ ทักษะและ
บุคลิกลักษณะที่จ าเป็นต่อความพึงพอใจและความส าเร็จของการปฏิบัติงานหรือการด ารงต าแหน่ง 

นิสดารก์ เวชยานนท์ (2549) กล่าวว่าสมรรถนะหมายถึงพฤติกรรมที่ท าให้คนสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งไม่เก่ียวกับตัวงานโดยตรง  
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จากความหมายสมรรถนะข้างต้น สรุปได้ว่า  สมรรถนะส าคัญของนักเรียนเป็นคุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ(Attributes) ที่มี
ความสัมพันธ์กับผลของการปฏิบัติงานในต าแหน่งงานนั้น ๆ และสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานที่
เป็นที่ยอมรับและเป็นสิ่งที่สามารถเสริมสร้างข้ึนได้โดยผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนา  

2. องค์ประกอบของสมรรถนะ 
 องค์ประกอบของสมรรถนะตามแนวคิดของ Mc Clelland (1973) ประกอบด้วย 5 

องค์ประกอบ คือ 
   2.1 ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้เฉพาะในเรื่องที่ต้องรู้ เป็นความรู้ที่เป็น

สาระส าคัญ เช่น ความรู้เรื่องการก่อสร้าง ความรู้เรื่องการวิจัย ความรู้เรื่องโหราศาสตร์ เป็นต้น 
   2.2 ทักษะ (Skill) คือสิ่งที่ต้องการให้ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะทาง

คอมพิวเตอร์ ทักษะการท าอาหาร ทักษะการพูด  เป็นต้น ทักษะที่เกิดได้นั้นมาจากพ้ืนฐานทางความรู้
และความสามารถปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว 

   2.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self-image) คือ เจตคติ ค่านิยม และความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน หรือสิ่งที่บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็น เช่น ความมั่นใจในตนเอง เป็นต้น 

   2.4 บุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคล (traits) เป็นสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น 
คนที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้หรือมีลักษณะเป็นผู้น า เป็นต้น 

   2.5 แรงจูงใจ/เจตคต ิ(Motives/attitude) เป็นแรงจูงใจหรือแรงขับภายในซึ่งท าให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เปูาหมายหรือมุ่งสู่ความส าเร็จ เป็นต้น 

 จากองค์ประกอบสมรรถนะ สรุปได้ว่า สมรรถนะส าคัญของนักเรียนประกอบด้วย 
ความรู้ คือสิ่งที่องค์กรต้องการให้รู้ เช่น ความรู้ความเข้าใจในการปลูกพืช ทักษะ คือสิ่งที่องค์กร
ต้องการให้ท าเช่นทักษะด้าน ICT ทักษะด้านเทคโนโลยีการบริหารสมัยใหม่เป็นสิ่งที่ต้องผ่านการ
เรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจ าจนเกิดเป็นความช านาญในการใช้งานและองค์ประกอบอีกอย่างคือ พฤติ
นัยที่พึงปรารถนา เป็นสิ่งที่องค์กรต้องการให้เป็น เช่น ความใฝุรู้ ความซื่อสัตย์ ความรักในองค์กรและ
ความมุ่งม่ันในความส าเร็จสิ่งเหล่านี้จะอยู่ลึกลงไปในจิตใจต้องปลูกฝังสร้างยากกว่าความรู้และทักษะ
การปฏิบัติแต่ถ้าหากมีอยู่แล้วจะเป็นแรงผลักดันให้คนมีพฤติกรรมที่องค์กรและสังคมต้องการ 

3. ประเภทของสมรรถนะ 
 ประเภทของสมรรถนะตามแนวคิดของ Mc Clelland (1975) สามารถจ าแนกได้เป็น 5 

ประเภทดังนี้ 
   3.1 สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal competencies) หมายถึง สมรรถนะที่แต่ละ

คนมีเป็นความสามารถเฉพาะตัว คนอื่นไม่สามารถลอกเลียนแบบได้  เช่นการแสดงบทบู้ของนักแสดง
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จีน เฉินหลง ความสามารถของนักดนตรี นักกายกรรมและนักกีฬา เป็นต้น ลักษณะเหล่านี้ ยากที่จะ
เรียนแบบหรือต้องมีความพยายามสูงมาก 

   3.2 สมรรถนะเฉพาะงาน (Job competencies ) หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกับ
การท างานในต าแหน่งหรือบทบาทเฉพาะตัว เช่น อาชีพนักวิจัยก็ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์
ข้อมูล การคิดค านวณนักบัญชีต้องมีความสามารถในการท าบัญชี นักการตลาดต้องมีความสามารถใน
การขาย เป็นต้น 

   3.3 สมรรถนะองค์กร (Organization competencies) หมายถึง ความสามารถ
พิเศษเฉพาะองค์กรนั้นเท่านั้น เช่นบริษัท  เนชั่นแนล  (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นบริษัทที่มี
ความสามารถในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟูา หรือบริษัท ฟอร์ด (มอเตอร์) จ ากัด มีความสามารถในการ
ผลิตรถยนต์ หรือบริษัท   ที่ โอ เอ (ประเทศไทย) จ ากัด ในการผลิตสี  temple 

   3.4 สมรรถนะหลัก (Core competencies) หมายถึง ความสามารถส าคัญที่บุคคล
ต้องมีหรือต้องท าเพ่ือให้บรรลุผลตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ เช่น พนักงานเลขานุการส านักงานต้องมี 
สมรรถนะหลักคือ การใช้คอมพิวเตอร์ ติดต่อประสานงานได้ดีหรือเป็นผู้จัดการบริษัทต้องมีสมรรถนะ
หลักคือ การสื่อสาร การวางแผน การบริหารจัดการและการท างานเป็นทีม เป็นต้น 

  3.5 สมรรถนะในงาน (Functional competencies) หมายถึง ความสามารถของ 
บุคคลที่มีตามหน้าที่รับผิดชอบต าแหน่งหน้าที่อาจเหมือนแต่ความสามารถตามหน้าที่

ต่างกัน เช่น ครูอาจารย์เหมือนกันแต่มีความสามารถต่างกัน บางคนมีสมรรถนะในการสื่อสารสามารถ
เป็นพิธีกร มีความสามารถในการพูด เป็นต้น 

สมรรถนะส าคัญของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้ก าหนดให้นักเรียนเกิด
สมรรถนะส าคัญ 5 ประการดังนี้ 

 1) ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสารมีวัฒนธรรมในการ
ใช้ภาษาตลอดจนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่สองได้อย่างมีประสิทธิภาพเปิด
ใจกว้างยอมรับและเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างถ่ายทอดความคิดความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกและ
ทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ มีวิจารณญาณใน
การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลคุณธรรมและความถูกต้องตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
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 2) ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบเพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศใหม่ได้ด้วยตนเองเพ่ือใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ 
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศเข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง  ๆ ในสังคมสามารถตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อมยอมรับผลการตัดสินใจ
ของตนเองและแสวงหาความรู้ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้น 

4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการเข้าใจปัญหาและเคารพ
ตนเองสามารถน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในชีวิตประจ าวันการเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องการท างานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลการ
จัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสมการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และสภาพแวดล้อมและรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้าน
ต่าง ๆ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การ
สื่อสารการท างานการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 

จากการศึกษาสมรรถนะส าคัญของนักเรียน สามารถสรุปได้ว่า เป็นคุณลักษณะของบุคคล 
ซึ่งได้แก่ ความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณสมบัติต่าง ๆ อันได้แก่ ค่านิยม จริยธรรม บุคลิกภาพ 
คุณลักษณะทางกายภาพและอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและสอดคล้องกับการด ารงชีวิตประจ าวัน ประกอบด้วย
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี หากนักเรียนมีการพัฒนาทั้ง 5 ด้านนี้ จะ
ส่งผลให้นักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาชาติ 

2.1.4 ความพึงพอใจ 
1. ความหมายของความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นทัศนคติที่เป็นนามธรรมที่ไม่สามารถมองเห็นได้การที่

เราจะทราบว่าบุคคลนั้นมีความพึงพอใจหรือไม่สามารถสังเกตได้โดยการแสดงออกที่ค่อนข้าง
สลับซับซ้อนจึงเป็นการยากที่จะวัดความพึงพอใจได้โดยตรงแต่สามารถวัดได้โดยอ้อมโดยการวัดที่เป็น
ความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้นและการแสดงความคิดเห็นนั้นจะต้องตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงจึงจะ
สามารถวัดความพึงพอใจได้ซึ่งมีผู้ได้กล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจไว้ดังนี้ 
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เพ็นนี  บุญอาสา (2552 หน้า 83) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดหรือ
เจตคติของบุคคลที่มีต่อการท างานหรือการปฏิบัติกิจกรรมในเชิงบวก 

ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2553)  กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่
มีต่อการท างานในทางบวกเป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทนคือ
ผลที่เป็นความพึงพอใจท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นที่จะท างานมีขวัญและ
ก าลังใจซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างานรวมทั้งส่งผลต่อ
ความส าเร็จและเป็นไปตามเปูาหมายขององค์กร 

สรชัย พิศาลบุตร (2550) กล่าวว่าความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ หมายถึง การที่
ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้รับสิ่งที่ต้องการแต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่ผู้ให้บริการสามารถจัดหาบริการให้ได้
โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม 

กชกร  เบ้าสุวรรณ และคนอ่ืน ๆ (2550) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง สิ่งที่ควรเป็นไป
ตามความต้องการความพึงพอใจเป็นผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหนึ่งซึ่ง
เป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจที่มีประสบการณ์ที่มนุษย์เราได้รับอาจจะมากหรือน้อยก็ได้และเป็น
ความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นไปได้ทั้งบวกและลบสามารถตอบสนองความต้องการท าให้บรรลุ 
จุดมุ่งหมายได้ก็จะเกิดความรู้สึก + เป็นความรู้สึกที่พึงพอใจแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าสิ่งนั้นสร้าง
ความรู้สึกผิดหวังก็จะท าให้เกิดความรู้สึกทางลบเป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ  

จิตตินันท์  เดชะคุปต์ และคนอ่ืน ๆ (2555) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นภาวะการ
แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของบุคคลอันเป็นผลจากการเปรียบเทียบการรับรู้สิ่งที่ได้รับจากการ
บริการไม่ว่าจะเป็นการรับบริการหรือการให้บริการในระดับที่ตรงกับการรับรู้สิ่งที่คาดหวังเกี่ยวกับการ
บริการนั้น 

โวลแมน (Wolman, 1973) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก (Feeling) มี
ความสุขเมื่อคนเราได้รับความส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย (Goals) ความต้องการ (Want) หรือแรงจูงใจ
(Motivation) 

แอปเปิลไวท์ (Applewhite, 1965, P. 6) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกส่วนตัว
ของบุคคลในการปฏิบัติงานซึ่งมีความหมายกว้างรวมไปถึงความพอใจในสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ด้วยการมีความสุขที่ท างานร่วมกับคนอ่ืนที่เข้ากันได้มีทัศนคติที่ดีต่องานด้วย 

กูด (Good, 1973, P. 161) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง สภาพหรือระดับความพึง
พอใจที่เป็นผลมาจากความสนใจและเจตคติของบุคคลที่มีต่องาน 

จากการศึกษาความหมายของความพึงพอใจข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าความพึงพอใจ
หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้การกระท าให้เกิดการยอมรับและได้รับการ
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ตอบสนองที่ดีส่งผลให้เกิดความสุขความสบายใจซึ่งมีผลทางด้านร่างกายและจิตใจก็จะเกิดความพอใจ
ชอบใจเกิดเป็นทัศนคติด้านบวกที่แสดงให้เห็นถึงสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้นและทัศนคติด้านลบที่
แสดงให้เห็นถึงความไม่พึงพอใจ  

2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่บุคคลมีต่อสิ่งที่ได้รับประสบการณ์และผลต่อการแสดงออก

หรือการมีพฤติกรรมตอบสนองในลักษณะที่แตกต่างกันไปความพึงพอใจต่อสิ่ งต่าง ๆ จะมีมากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับแรงจูงใจในการสร้างแรงจูงใจหรือการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจกับผู้ปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่
จ าเป็นเพื่อให้งานหรือสิ่งที่ท านั้นประสบผลส าเร็จการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจเป็นการศึกษาตาม
ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของมนุษย์ ดังนี้ 

นักวิจัยทางพฤติกรรมได้ให้ความหมายของค าว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือความ
คิดเห็นที่เก่ียวข้องกับทัศนคติของคนท่ีเกิดจากประสบการณ์ท่ีผู้เข้าร่วมบริการนั้น ๆ ประสบการณ์นั้น
จะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยที่แตกต่างกัน 

ทฤษฎีความต้องการของ มาสโลว์ (Maslow) เป็นนักวิจัยชาวอังกฤษได้สร้างทฤษฎีความ
ต้องการตามล าดับขั้นสมมุติฐานอยู่ 2 ประการ คือ  

1. มนุษย์มีความต้องการอยู่ตลอดเวลากราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ความต้องการที่ได้รับการ
ตอบสนองแล้วก็จะไม่เป็นแรงจูงใจส าหรับพฤติกรรมนั้นอีกต่อไปความต้องการที่ยังไม่ได้รับการ
ตอบสนองเท่านั้นจึงจะมีอิทธิพลจูงใจ 

 2. ความต้องการมีลักษณะเป็นล าดับขั้นจากต่ าไปหาสูงตามล าดับ เมื่อความต้องการขั้นต่ า
ได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการขั้นสูงก็จะตามมา  มาสโลว์ ได้แบ่งล าดับความต้องการของ
มนุษย์ออกเป็น 5 ล าดับ ดังนี้ 

 2.1 ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการเบื้องต้น
เพ่ือความอยู่รอด เช่น ความต้องการในเรื่องอาหาร น้ า ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความ
ต้องการทางด้านร่างกายจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนก็ต่อเมื่อความต้องการทางด้านร่างกายยัง
ไม่ได้รับการตอบสนอง 

  2.2 ความต้องการความปลอดภัยหรือความมั่นคง (Security or Safety Needs) เมื่อ
ความต้องการทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนองตามสมควรแล้วมนุษย์ก็จะมีความต้องการในขั้น
ต่อไปที่สูงขึ้น ความต้องการด้านความปลอดภัยหรือความมั่นคงต่าง ๆ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
ปูองกันเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายหมายรวมถึงความ
ต้องการความมั่นคงในการด ารงชีวิต 
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 2.3 ความต้องการทางด้านสังคม (Social or Belongingness Need) ภายหลังจาก
ได้รับการตอบสนองใน 2 ขั้นดังกล่าวแล้ว พอจะมีความต้องการสูงขึ้น คือ ความต้องการทางด้าน
สังคมจะเริ่มเป็นสิ่งจูงใจที่ส าคัญต่อพฤติกรรมของคนความต้องการทางด้านนี้จะเป็นความต้องการ
เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน และการได้รับการยอมรับจากบุคคลอ่ืน 

 2.4 ความต้องการที่จะมีฐานะเด่นในสังคม (Esteem or Status Needs) ความ
ต้องการขั้นต่อมาเป็นความต้องการที่ประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ คือ ความมั่นใจในตัวเองเรื่อง
ความสามารถความรู้และความส าคัญในตัวเอง 

  2.5 ความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จในชีวิต (Self-actualization or 
SelfRealization) ล าดับขั้นตอนความต้องการที่สูงสุดของมนุษย์ก็  คือ ความต้องการที่จะประสบ
ความส าเร็จในชีวิตตามความนึกคิดหรือตามความคาดหวังทะเยอทะยานใฝุฝันที่จะได้รับผลส าเร็จ 
ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าทฤษฎีของ มาสโลว์ ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์มีความต้องการ 5 ประการ เมื่อความ
ต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งได้รับการตอบสนองแล้วสิ่งต้องการสิ่งอ่ืน ๆ ก็จะเกิดขึ้นตามมาอีกตามความ
ต้องการ 

สิ่งที่ท าให้เกิดความรู้สึกหรือสร้างให้เกิดความพึงพอใจมนุษย์ได้แก่ทรัพยากรหรือสิ่งเร้าการ
วิเคราะห์ระบบความพึงพอใจจึงเป็นการศึกษาว่าทรัพยากรหรือสิ่งเร้าแบบใดเป็นสิ่งที่ต้องการที่จะท า
ให้เกิดความพึงพอใจ ความพอใจจะเกิดได้สภาพแวดล้อมทางกายภาพก็เป็นทรัพยากรของระบบความ
พึงพอใจอย่างหนึ่ง ดังนั้น การออกแบบการจัดการเรียนรู้ คือ การตัดสินใจว่าควรจัดการทรัพยากรที่
เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีอยู่อย่างไรให้เกิดความพึงพอใจได้  ความพึงพอใจในเชิง
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมโดยเฉพาะในลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการท างานร่วมกับบุคคล
อ่ืนสามารถพิจารณาได้จากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า ( Input) ผลผลิต (Output) ที่ได้รับ 
(ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  2555) 

 เมื่อน าความคิดของสก๊อต (Scott) มาใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนมีแนวคิดคือ 

 1) ศึกษาความต้องการความสนใจของผู้เรียนและระดับความสามารถหรือพัฒนาการตาม
วัยของผู้เรียน 

 2) วางแผนการสอนอย่างเป็นกระบวนการและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและก าหนดเปูาหมายในการท างาน

สะท้อนผลงานและท างานร่วมกันได้ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2540 หน้า 139 - 144) น าเสนอทฤษฎีการจูงใจของ

นักศึกษาต่าง ๆ คือ  
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1) ทฤษฎีการจูงใจ EGR ของแอลเดอร์เฟร์ (Alderfer) กล่าวว่า ความต้องการของมนุษย์
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

  1.1 ความต้องการเพ่ือด ารงชีวิต (Exitence Needs) หรือ E เป็นความต้องการทาง
ร่างกายและปัจจัยที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต 

  1.2 ความ (Relatedneeds) หรือ R เป็นความต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับบุคคล
อ่ืนๆเช่นสมาชิกในครอบครัวเพ่ือนร่วมงาน 

  1.3 ความต้องการความเจริญก้าวหน้า (Growth Needs) หรือ G เป็นความต้องการที่
จะพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 

2) ทฤษฎีการจูงใจของแมคเคลแลนด์ (Macleand) เชื่อว่าความต้องการเป็นการเรียนรู้
จากการมีประสบการณ์และมีอิทธิพลต่อการรับรู้สถานการณ์และแรงจูงใจสู่เปูาหมายโดยแบ่งความ
ต้องการออกเป็น 3 ประเภทดังนี้  

 2.1 ความต้องการสัมฤทธิ์ผล (Needs for Achievement) เป็นความต้องการที่กระท า
การใดๆให้เป็นผลส าเร็จเป็นแรงขับที่จะน าไปสู่ความเป็นเลิศ 

  2.2 ความต้องการความสัมพันธ์ (Needs for Affiliation) เป็นความต้องการที่จะสร้าง
มิตรภาพและมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อ่ืน 

  2.3 ความต้องการอ านาจ (Needs for Power) เป็นความต้องการควบคุมผู้อ่ืนมี
อิทธิพลต่อผู้อ่ืน  

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะกระตุ้นให้นักเรียน
ท างานที่ได้รับมอบหมายหรือต้องการที่จะปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ครูผู้สอนซึ่งในสภาพ
ปัจจุบันเป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษากับนักเรียนจึงต้องค านึงถึงความพึงพอใจในการเรียนรู้หรือการ
ปฏิบัติงานมีแนวคิดหรือพ้ืนฐานที่ต่างกัน 2 ลักษณะดังนี้ 

 1) ความพึงพอใจน าไปสู่การปฏิบัติงานการตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานจน
เกิดความพึงพอใจจะท าให้เกิดแรงจูงใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานที่สูงกว่าผู้ไม่ได้รับการ
ตอบสนอง ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าวครูผู้สอนที่ต้องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางบรรลุผลส าเร็จต้องค านึงถึงการจัดบรรยากาศและสถานการณ์รวมทั้งสื่ออุปกรณ์ การจัด
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนที่ตอบสนองต่อความพึงพอใจของนักเรียนให้มีแรงจูงใจในการท า
กิจกรรมจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 2) ผลของการปฏิบัติงานน าไปสู่ความพึงพอใจความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและ
การปฏิบัติงานจะถูกเชื่อมโยงด้วยปัจจัยต่าง ๆ ผลของการปฏิบัติงานที่ดีนั้นจะน าไปสู่ผลตอบแทนที่
เหมาะสมซึ่งในที่สุดจะน าไปสู่การตอบสนองความพึงพอใจผลการปฏิบัติงานย่อมได้รับการตอบสนอง
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ในรูปของรางวัลหรือผลตอบแทนโดยผ่านการรับรู้เกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทนซึ่งเป็นตัว
บ่งชี้ปริมาณของผลตอบแทน ที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับนั่นคือความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะถูกก าหนด
โดยความแตกต่างของผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงและการรับรู้เกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทนที่
รับรู้แล้วความพึงพอใจย่อมเกิดข้ึน 

3. ระดับความพึงพอใจในสิ่งที่ต้องการ 
นักวิจัยทางพฤติกรรมได้ให้ความหมายของค าว่าความพึงพอใจในบริการเป็นความรู้สึกหรือ

ความคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับทัศนคติของคนที่เกิดจากประสบการณ์ที่ผู้เข้ารับบริการเข้าไปใช้บริการใน
สถานที่ให้บริการนั้น ๆ และประสบการณ์นั้นได้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริการมากน้อย
เพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยที่แตกต่างกันที่สะดีความต้องการของ มาสโลว์ (Maslow) เป็นนักวิจัยชาว
อังกฤษได้สร้างทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นสมมติฐานอยู่ 2 ประการคือ 

 1) มนุษย์มีความต้องการอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ความต้องการที่ได้รับการ
ตอบสนองแล้วก็จะไม่เป็นแรงจูงใจส าหรับพฤติกรรมนั้นอีกต่อไปความต้องการที่ยังไม่ได้รับการ
ตอบสนองเท่านั้นจะมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ 

 2) ความต้องการของคนมีลักษณะเป็นล าดับขั้นจากต่ าไปหาสูงตามล าดับความส าคัญใน
เมื่อความต้องการขั้นต่ าได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการขั้นสูงก็จะตามมามาสโลว์ได้แบ่งล าดับ
ความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 5 ล าดับดังนี้ 

  2.1 ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological Needs) ความต้องการทางด้านร่างกาย
เป็นความต้องการเบื้องต้นเพ่ือความอยู่รอดเช่นความต้องการในเรื่องอาหารน้ าที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่ม
ยารักษาโรคความต้องการทางด้านร่างกายจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนก็ต่อเมื่อความต้องการ
ทางด้านร่างกายยังไม่ได้รับตอบสนองเลยในด้านนี้โดยปกติแล้วองค์กรทุกแห่งมักจะตอบสนองความ
ต้องการของแต่ละบุคคลด้วยวิธีการทางอ้อมคือการจ่ายเงินค่าจ้าง 

  2.2 ความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคง (Security or Safety Needs) ถ้า
หากความต้องการทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนองตามสมควรแล้วมนุษย์ก็จะมีความต้องการใน
ขั้นต่อไปที่สูงขึ้นความต้องการทางด้านความปลอดภัยหรือความมั่นคงต่างๆจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
ปูองกันเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกายเช่นความมั่นคงในหน้าที่การ
งานและสถานะทางสังคม 

  2.3 ความต้องการทางด้านสังคม (Social or  Belongingness Needs) ภายหลังจากที่
ได้รับการตอบสนองในขั้นที่ 2 แล้วก็จะมีความต้องการสูงขึ้น คือ ความต้องการทางสังคมจะเริ่มเป็น
สิ่งจูงใจที่ส าคัญต่อพฤติกรรมของคนความต้องการทางด้านนี้จะเป็นความต้องการเกี่ยวกับการอยู่



 

 

48 

ร่วมกันและการได้รับการยกย่องจากบุคคลอ่ืนและมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทาง
สังคมเสมอ 

  2.4 ความต้องการที่จะมีฐานะเด่นในสังคม (Esteem or Status Needs) ความ
ต้องการขั้นต่อมาจะเป็นความต้องการที่ประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ คือ ความมั่นใจในตัวเองเป็นเรื่อง
ของความสามารถความรู้และความส าคัญในตัวเองรวมทั้งความต้องการที่จะมีฐานะเด่นเป็นที่ยอมรับ
ของบุคคลอ่ืนหรือต้องการที่จะให้บุคคลอ่ืนยกย่องสรรเสริญในความรับผิดชอบในหน้าที่การงานการ
ด ารงต าแหน่งส าคัญในองค์กร 

  2.5 ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ที่ จ ะ ไ ด้ รั บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ชี วิ ต  (Self-actualization or 
SelfRealization) ล าดับขั้นความต้องการที่สู งสุดของมนุษย์ก็คือความต้องการที่จะประสบ
ความส าเร็จในชีวิตตามความนึกคิดหรือความคาดหวังทะเยอทะยานใฝุฝันที่จะได้รับผลส าเร็จในสิ่งอัน
สูงส่งในทัศนะของตนดังนั้นจึงกล่าวว่าได้ว่าทฤษฎีของมาสโลว์ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์มีความต้องการ 5 
ประการเมื่อความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งได้รับ การตอบสนองแล้วความต้องการสิ่งอ่ืน ๆ ก็จะ
เกิดข้ึนตามมา  

4. แบบวัดความพึงพอใจ 
บุญชม ศรีสะอาด (2553 หน้า 63 - 71) ได้เสนอเครื่องมือที่ใช้วัดความพึงพอใจเช่น

แบบสอบถาม(Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลประกอบด้วยชุดค าถามที่ต้องการให้
กลุ่มตัวอย่างตอบโดยการกาเครื่องหมายหรือเขียนตอบหรือกรณีที่กลุ่มตัวอย่างอ่านหนังสือไม่ได้อาจ
ใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามนิยามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงความคิดเห็นของบุคคล ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อนี้ 

 1) โครงสร้างแบบสอบถาม มีส่วนประกอบโครงสร้างแบบสอบถาม 3 ส่วน คือ 
  1.1 ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถามเป็นส่วนแรกของการสอบถาม โดยระบุ

จุดมุ่งหมายและความส าคัญที่ให้ตอบแบบสอบถามค าอธิบายของแบบสอบถามและวิธีต่อพร้อม
ยกตัวอย่างประกอบและตอนสุดท้ายกล่าวขอบคุณล่วงหน้าแล้วระบุชื่อเจ้าของแบบสอบถาม 

  1.2 สถานภาพทั่วไปเป็นรายละเอียดส่วนตัวของผู้ตอบค าถามเช่นอายุเพศการศึกษา 
  1.3 ข้อค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมที่จะวัดซึ่งอาจแยกเป็นพฤติกรรมย่อยแล้วสร้างค าถาม

พฤติกรรมย่อย ๆ นั้น 
2) รูปแบบของแบบสอบถาม ข้อค าถามในแบบสอบถามอาจมีลักษณะเป็นปลายเปิดหรือ

แบบปลายปิดแบบสอบถามฉบับหนึ่งอาจเป็นปลายเปิดทั้งหมดหรือผสมกันก็ได้ดังนี้ 
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  2.1 ข้อค าถามปลายเปิด (Open-end From or Unstructured Questionnaire) เป็น
ค าถามท่ีไม่ได้ก าหนดค าตอบไว้ให้เลือกตอบแต่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบโดยใช้ค าพูดของ
ตนเอง 

  2.2 ข้อค าถามปลายเปิด (Closed Form or Unstructured Questionnaire) เป็น
ค าถามที่มีค าตอบให้ผู้ตอบเขียนเครื่องหมายลงหน้าข้อความหรือตรงกับช่องที่เป็นความจริงหรือ
ความเห็นของตนมีหลายแบบได้แก่ 

   2.2.1 แบบให้เลือกค าตอบที่ตรงกับความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของคนเพียง
ค าตอบเดียวจาก 2 ค าตอบ 

  2.2.2 แบบให้เลือกค าตอบที่ตรงกับความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของตนเพียง
ค าตอบเดียวจากหลายค าตอบ 

   2.2.3 แบบให้เลือกค าตอบที่ตรงกับความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของตนได้หลาย
ค าตอบ 

   2.2.4 แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยให้ผู้ตอบตอบตามระดับ
ความคิดเห็นของตนอาจจัดในรูปของตาราง 

   2.2.5 แบบผสมคือมีหลายแบบอยู่ด้วยกัน 
   2.2.6 แบบให้เรียงล าดับความส าคัญโดยเขียนเรียงล าดับความชอบต่อสิ่งนั้น ๆ 
   2.2.7 แบบเติมค าสั้น ๆ ลงในช่องว่างที่ก าหนดให้สิ่งที่เติมมีความเฉพาะเจาะจง 

 3) หลักเกณฑ์การสร้างแบบสอบถาม มีดังต่อไปนี้ 
  3.1 ก าหนดจุดมุ่งหมายให้แน่นอนว่าต้องการถามอะไร 
  3.2 สร้างค าถามให้ตรงกับจุดมุ่งหมายที่วางไว้  
 3.3 เรียงข้อค าถามตามล าดับให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กันตรงกับหัวข้อที่ได้วางโครงสร้างไว้

แล้ว 
  3.4 ไม่ควรให้ผู้ตอบตอบค าถามมากเกินไปเพราะจะท าให้เบื่อง่ายไม่ให้ความร่วมมือ

หรือตอบโดยไม่ตั้งใจ 
  3.5 ให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความล าบากน้อยที่สุดในการต่อดังนั้นควรใช้ข้อค าถาม

แบบปลายเปิดผู้ตอบแบบสอบถามเพียงแค่กาตอบในแบบสอบถาม 
  3.6 สร้างข้อค าถามให้มีลักษณะที่ดีคือมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
   3.6.1 ใช้ภาษาท่ีชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ก ากวม 
   3.6.2 ใช้ข้อความที่สั้นกระทัดรัดไม่มีค าฟุุมเฟือย 
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   3.6.3 เป็นข้อค าถามท่ีเหมาะสมกับผู้ตอบโดยค านึงถึงสติปัญญาระดับการศึกษาและ
ความสนใจของผู้ตอบ 

  3.6.4 แต่ละข้อควรถามเพียงปัญหาเดียว 
   3.6.5 หลีกเลี่ยงค าถามท่ีจะตอบได้หลายช่องทาง 
   3.6.6 หลีกเลี่ยงค าถามที่จะท าให้ผู้ตอบเบื่อหน่ายไม่รู้เรื่อง หรือ ไม่สามารถตอบ

ค าถามได้ 
  3.67 หลีกเลี่ยงค าตอบที่พูดตอบตีความแตกต่างเช่น บ่อย ๆ เสมอ ๆ รวย โง่ ฉลาด 
   3.68 ไม่ใช้ค าถามท่ีเป็นค าถามน าผู้ตอบให้ตอบตามแนว 1 แนวใด 
   3.6.9 ไม่เป็นค าถามท่ีท าให้ผู้ตอบตัดล าบากใจที่จะตอบ 
   3.6.10 ไม่ถามในสิ่งที่รู้แล้วหรือวัดด้วยวิธีอ่ืนที่ดีกว่า 
   3.6.11 ไม่ถามในเรื่องท่ีเป็นความลับ 
   3.5.12ค าตอบที่ให้เลือกในข้อค าถามควรมีให้ครอบคลุมทุกกลุ่มตัวอย่าง ทุกคน

สามารถเลือกตอบได้ตรงกับความเป็นจริงตามความคิดเห็นของแต่ละบุคคล 
4) มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็นมาตรวัดชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือ

ประเภทแบบสอบถามแบบวัดด้านจิตพิสัยแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์มีลักษณะส าคัญ 4 ประการคือ  
 4.1 มีระดับความเข้มข้นให้ผู้ตอบเลือกตอบตามความคิดเห็นเหตุผลสภาพความเป็นจริง

ตั้งแต่ 3 ระดับข้ึนไป 
  4.2 ระดับที่เลือกอาจเป็นชนิดที่มีด้านบวกและด้านลบในข้อเดียวกันหรือมีเฉพาะด้าน

ใดด้านหนึ่งโดยที่อีกด้านหนึ่งจะเป็นศูนย์หรือระดับน้อยมาก 
  4.3 บางข้อมีลักษณะเชิงนิมาน (Positive Scale) บางข้อมีลักษณะเชิงนิเสธ( ์Negative 

Scale) 
  4.4 สามารถแปลงผลต่อเป็นคะแนนได้จึงสามารถวัดความคิดเห็นคุณลักษณะด้านจิต

พิสัยออกมาโดยใช้เกณฑ์ตามตารางท่ี 4  
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ตารางท่ี 2.6 แสดงเกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ 
 

ข้อความที่กล่าวในเชิงนิมาน ข้อความที่กล่าวในเชิงนิเสธ 

มากที่สุด     5    คะแนน 
มาก           4    คะแนน 
ปานกลาง    3    คะแนน 
น้อย          2    คะแนน 
น้อยที่สุด    1     คะแนน 

มากที่สุด     1    คะแนน 
มาก          2    คะแนน 
ปานกลาง    3    คะแนน 
น้อย          4    คะแนน 
น้อยที่สุด     5    คะแนน 
 

  
 จากแนวคิดพ้ืนฐานดังกล่าวเมื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผลตอบแทนภายใน
หรือรางวัลภายในเป็นผลด้านความรู้สึกของนักเรียนที่เกิดแก่นักเรียนเองเช่นความรู้สึกต่อความส าเร็จ
ที่เกิดขึ้นเมื่อสามารถเอาชนะความยุ่งยากต่าง ๆ และสามารถด าเนินงานภายใต้ความยุ่งยากทั้งหลาย
ได้ส าเร็จท าให้เกิดความภาคภูมิใจความมั่นใจตลอดจนได้รับความยกย่องจากบุคคลอ่ืนส่วน
ผลตอบแทนภายนอกเป็นรางวัลที่ผู้อ่ืนจัดหาให้มากกว่าที่ตนเองให้ตนเองเช่นการได้รับการยกย่อง
ชมเชยจากครูผู้สอนพ่อแม่ผู้ปกครองหรือแม้แต่การได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่น่า
พอใจ 

จากการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนสามารถสรุปได้ว่าความพึงพอใจในการเรียนจะมี
ความสัมพันธ์กันในทางบวกทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติและได้รับการตอบสนองตาม
ความต้องการทั้งด้านร่างกายและจิตใจซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดความสมบูรณ์ในชีวิตดังนั้นการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนจะต้องค านึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจใน
การเรียนให้กับนักเรียน ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบประเมินความพึงพอใจชนิดปลายปิดแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับเพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้
แบบโครงงานอาชีพเรื่องการปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่นวิชาการงานอาชีพ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
สุพัตรา อุดรบูรณ์ (2555) ศึกษาการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงาน

อาชีพแบบครบวงจร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการสอนของครูซึ่งเป็นการน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาครูผู้สอนวิชางานธุรกิจ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โครงงาน
อาชีพแบบครบวงจรและจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานอาชีพแบบครบวงจรได้  โดยการวิจัย
ปฏิบัติการตามแนวคิดของเคมมิส  และแม็คแทคการ์ด ด าเนินการ 2 วงรอบแต่ละวงรอบ
ประกอบด้วยการวางแผนการปฏิบัติการสังเกตและการสะท้อนผลกลยุทธ์ที่ใช้คือ การศึกษาดูงานการ
นิเทศแบบกัลยาณมิตรและการประกวดโครงงาน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่
แบบทดสอบ แบบประเมิน แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  แบบวัด
ความพึงพอใจและแบบประเมินโครงงาน การตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบแบบสามเส้า
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐานและน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเชิงบรรยาย 

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า กลยุทธ์ศึกษาดูงาน การนิเทศแบบกัลยาณมิตรและการ
ประกวดโครงงานซึ่งมีกิจกรรม 5 กิจกรรมได้แก่การศึกษาดูงานการนิเทศการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้โครงงานอาชีพแบบครบวงจร การประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานอาชีพแบบครบ
วงจรการวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานอาชีพแบบครบวงจรและ
การประกวดโครงงานอาชีพของนักเรียน พบว่า กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โครงงานอาชีพแบบครบวงจรอย่างถูกต้องเกิดความมั่นใจในการน าไปใช้สอนนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มเปูาหมายมีทักษะในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับ
ระดับชั้นและวัยของนักเรียนและกลุ่มเปูาหมายสามารถท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงงานอาชีพให้แก่
นักเรียนได้ทุกระดับชั้นนักเรียนได้รับความรู้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้แบบโครงงาน
อาชีพแบบครบวงจรอย่างทั่วถึงหลากหลายท าให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพยิ่งขึ้นใน
ส่วนของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความสนใจและได้ร่วมกิจกรรมในการลงมือท าโครงงานอาชีพแบบ
ครบวงจรตามความสนใจของตนเองนักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนรู้รู้จักแสวงหาความรู้ใ น
รูปแบบต่าง ๆ นักเรียนมีความสุขในการเรียนและสามารถน าผลส าเร็จของโครงงานไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี  จากการศึกษาค้นคว้าได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรครูให้
เกิดการพัฒนาตนเองในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพแบบครบวงจรรวมทั้งใช้
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เป็นแนวทางในการส่งเสริมผลงานโครงงานอาชีพของนักเรียนเข้าประกวดในระดับต่างๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พรธิดา โสมาบุตร (2559) ท าการศึกษาการพัฒนารายวิชาโครงงานอาชีพระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพและ
ความต้องการของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือ
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) เพ่ือพัฒนารายวิชาโครงงานอาชีพและผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิธีด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 2 ขั้นตอนคือ 1) ส ารวจสภาพและความต้องการในการจัดการเรียน
การสอนวิชาโครงงานอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้
แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนวิชาโครงงานอาชีพ
จ านวน 68 คน และครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีจ านวน 4 คน และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
นักเรียนจ านวน 2 คน ศิษย์เก่าจ านวน 2 คน ผู้น าชุมชนจ านวน 2 คน และผู้อ านวยการโรงเรียนโดย
ใช้แบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง 2) สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 คน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและให้
ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนารายวิชาโครงงานอาชีพเพ่ือสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัย พบว่า  
1) สภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือสืบทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสภาพในปัจจุบันด้านเนื้อหามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการวัด
และประเมนิผลตามหลักสูตรอยู่ในระดับน้อย 2) ความต้องการการจัดการเรียนการสอนด้านเนื้อหามี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากด้านวิธีการสอนมีระดับความคิดเห็นอยู่ในมากที่สุด ด้านสื่อการ
สอนมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ด้านการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรอยู่ในระดับมาก 
ผู้วิจัยน าที่ได้ไปสร้างแนวทางการพัฒนารายวิชาโครงงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือสืบ
ทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยจัดท า 1) ค าอธิบายรายวิชา 2) โครงสร้างรายวิชา 3) ก าหนดการสอน     
4) แผนการจัดการเรียนรู้ ได้ออกแบบการจัดกิจกรรมโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนแบบร่วมมือและรูปแบบการใช้โครงงานเป็นฐานและผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 คนพิจารณาเกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนารายวิชาโครงงานอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดังนี้  1) ผู้เชี่ยวเห็นด้วยอย่างมากที่ค าอธิบายรายวิชาได้น าเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
อาหารมาจัดการเรียนการสอนและก าหนดผลการเรียนรู้ที่ระบุถึงพฤติกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์มีการวัดและประเมินผลอย่างหลักหลาย 2) โครงสร้างรายวิชาสอดคล้อง
กับค าอธิบายรายวิชาโดยก าหนดหน่วยการเรียนรู้สาระการเรียนรู้เวลาเรียนและน้ าหนักคะแนนไว้
อย่างเหมาะสม 3) ก าหนดการสอนท่ีก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ประกอบด้วยกระบวนการเรียนรู้
ความรู้ทักษะทัศนคติและคุณธรรมจริยธรรม และ 4) แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน
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คือ จุดประสงค์การเรียนรู้สาระการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นและการ
ประเมินผลการเรียนรู้  

ปัญญา ศรีผายวงษ์ (2556) ท าการศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงการในรูปแบบบริษัทจ าลองรายวิชาโครงงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 มีความมุ่งหมายดังนี้   
1) เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการในรูปแบบบริษัทจ าลอง รายวิชาโครงงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการในรูปแบบบริษัทจ าลอง 
3) เพ่ือศึกษาความสามารถด้านการจัดการของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงการในรูปแบบบริษัทจ าลอง 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบโครงการในรูปแบบบริษัทจ าลอง โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 
โรงเรียนร่มเกล้า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่เลือกเรียนรายวิชาโครงงานอาชีพที่มีเพียงกลุ่มเดียว 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงการรายวิชาโครงงานอาชีพ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่5 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบวัดความสามารถในการจัดการ 
และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนแบบโครงการในรูปแบบ
บริษัทจ าลอง รายวิชาโครงงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent Samples ผลการวิจัยพบว่า 

1) กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการในรูปแบบบริษัทจ าลองรายวิชาโครงงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 1.11/84.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนด
ไว้ 

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังได้รับการเรียนการสอนแบบโครงการใน
รูปแบบบริษัทจ าลอง รายวิชาโครงงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 

3) ความสามารถด้านการจัดการของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงการในรูปแบบบริษัทจ าลอง รายวิชาโครงงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก 

4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการในรูปแบบ
บริษัทจ าลอง รายวิชาโครงงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก 

ประยุทธ  ศรีดารา (2545) ได้ศึกษาค้นคว้าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเชิง
ทดลอง เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัว กลุ่มการงานและพ้ืนฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 20 คน โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน กิ่งอ าเภอ
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ศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ เครื่องมือที่ใช้คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานเชิงทดลอง 
เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว กลุ่มการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จ านวน 11 แผน แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิด 4 ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อแบบประเมินทักษะกระบวนการท าโครงงาน
ระหว่างเรียน จ านวน 11 ฉบับ แบบวัดเจตคติต่อการเรียนรู้โดยโครงงานและต่อการปลูกพืชผักสวน
ครัว จ านวน 40 ข้อ ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า  1) นักเรียนที่เรียนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยโครงงานเชิงทดลองเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่องการปลูก
พืชผักสวนครัวมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ .06 ซึ่งหมายความว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการ
เรียนเพ่ิมข้ึนเท่ากับร้อยละ 64.78 3) นักเรียนที่เรียนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน
เชิงทดลองเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวมีทักษะกระบวนการท าโครงงานระหว่างเรียนอยู่ในระดับดี
มาก  4) นักเรียนที่เรียนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานกลุ่มการงานและพ้ืนฐาน
อาชีพมีเจตคติต่อการเรียนรู้โดยโครงงานและเจตคติการปลูกพืชอยู่ในระดับดี  

แบบสอบถามที่ถามนักเรียนและบันทึกภาคสนาม ข้อค้นพบจากการศึกษาครั้งนี้ ชี้แนะว่า 
การใช้การเรียนรู้ที่อาศัยโครงงานมีผลกระทบทางบวกต่อความส าเร็จของนักเรียน นักเรียนได้พัฒนา
ความต้องการที่จะเรียนรู้และสามารถสร้างสรรค์วิธีการแก้ปัญหาที่ได้นาเสนอไว้ 

เกศรินทร์  ศรีพรหม (2553) ได้ท าการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
เรื่อง การแปรรูปอาหารจากปลาน้ าจืดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 30 คน ที่
ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามี 3 ชนิด ได้แก่แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสังเกตการปฏิบัติการท า
โครงงาน ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องการแปรรูป
อาหารจากปลาน้ าจืดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ  86.06/84.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดมีดัชนีประสิทธิภาพประสิทธิผลเท่ากับ  
0.7359 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถในการจัดท าโครงงาน เรื่องการแปรรูป
อาหารจากปลาน้ าจืด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคิดเป็นร้อยละ 85.11 

เฉลิมพล ดอนเกิด (2553) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากหอยเชอรี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จ านวนนักเรียน 33 คนซึ่งได้มาโดยการสุ่ม
แบบกลุ่ม  เครื่องมือที่ใช้คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องการเปรียบปุ๋ยชีวภาพ
จากหอยเชอรี่ จ านวน 10 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
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จ านวน 40 ข้อ  ข้อ แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
เรื่อง การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากหอยเชอรี่ จ านวน 20 ข้อ ผลการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้พบว่า แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากหอยเชอรี่มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
87.17/ 85.53  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ส่วนดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน มีค่าเท่ากับ 0.7815  นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 78.15  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานในระดับมาก 

สุเทพ  วิเวก (2550) ได้ท าการวิจัย ผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี เรื่อง การปลูกผักสวนครัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน 
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3 โดยได้มาจาก
การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคือ แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 11 แผน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน เรื่องการปลูกผักสวนครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 85.42/84.90  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.6818  และนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การ
ปลูกผักสวนครัว ทั้งรายข้อและโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงงานและโครงงานอาชีพดังกล่าว
ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและโครงงานอาชีพมีรูปแบบและขั้นตอนที่
คล้ายกัน ซึ่งมีแตกต่างคือ โครงงานอาชีพมีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตเข้ามาเกี่ยวข้องและ
สามารถเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ตรง สามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546) โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
งานวิจัยเอกสารเรื่องภาพอนาคตและคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์มีวัตถุประสงค์เพ่ือประมวล
และวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนสังคมไทยในอนาคตสภาพสังคมไทยในสองทศวรรษหน้าและสภาพ
อนาคตสังคมไทยที่พึงประสงค์ในสองทศวรรษหน้าและเพ่ือศึกษาสังเคราะห์วิเคราะห์และน าเสนอ
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์โดยเน้นไปที่กลุ่มเด็กและเยาวชน (อายุ 0-20 ปี) ครอบคลุม 5 ด้าน
หลักได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความรู้ ด้านทักษะความสามารถ และด้านลักษณะชีวิต 
วิธีด าเนินการวิจัยใช้การศึกษาข้อมูลงานวิจัยหนังสือเอกสารต าราและวารสารทางวิชาการต่าง ๆ ทั้ง
ในและต่างประเทศโดยพิจารณาให้ครอบคลุมประเด็นของนโยบายและแผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ
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แนวคิดและการวิจัยเกี่ยวกับภาพอนาคต วิสัยทัศน์ของประเทศไทยรวมถึงภาพคนไทยที่พึงประสงค์ใน
อนาคตข้อมูลทางสถิติทิดสะดีจิตวิทยาพัฒนาการพร้อมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้ จากการ
ประชุมระดมความคิดโครงการวิธีการเรียนรู้ของคนไทย ผลการวิจัยสามารถจ าแนกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ปัจจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมไทยในสองทศวรรษหน้า 
ส่วนที่ 2 ภาพสังคมไทยในสองทศวรรษหน้า 
ส่วนที่ 3 ภาพสังคมไทยที่พึงประสงค์ในสองทศวรรษหน้า 
ส่วนที่ 4 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ 
ส่วนที่ 1 ปัจจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมไทยใน 2 ทศวรรษหน้าจ าแนกเป็น 

2 ด้าน คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นผลกระทบมาจากกระแสโลกาภิวัตน์และปัจจัยภายในประเทศไทย 
 1) ปัจจัยภายนอกได้แก่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูงการแพร่กระจายและการเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศการแข่งขันที่รุนแรงการเพ่ิมบทบาทและความส าคัญของความรู้ในสังคมการ
เชื่อมโยงถึงการเป็นเครือข่ายการขยายตัวของกระแสประชาธิปไตยการแพร่กระจายของวัฒนธรรม
ต่าง ๆ ในโลกกระแสการตื่นตัวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการแสวงหาการเติมเต็มในจิตใจ  

2) ปัจจัยภายในได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 วิกฤตคุณธรรม
จริยธรรมการเปลี่ยนโครงสร้างประชากรของประเทศไทยในอนาคตการปฏิรูปการศึกษาและการ
ปฏิรูปสุขภาพ 

ส่วนที่ 2 ภาพสังคมไทยในสองทศวรรษหน้าใน 3 ด้านหลักคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
และด้านการเมือง 

 1) ภาพอนาคตด้านเศรษฐกิจประกอบด้วยการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ    
ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นภาคบริการขยายตัวในระดับสูงภาคอุตสาหกรรมปรับสู่การใช้เทคโนโลยีการผลิต
ขั้นสูงมากขึ้นเกิดการว่างงานในกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือจนถึงผู้บริหารระดับกลางความเหลื่อมล้ าระหว่า ง
เมืองกับชนบทขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

 2) ภาพอนาคตด้านสังคมได้แก่ สังคมที่มีความเป็นเมืองและเป็นสากลมากขึ้นสังคมที่มี
การคอรัปชั่นกระท าได้ยากขึ้นสังคมที่ตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้นสังคมที่ให้ความส าคัญด้าน
สิ่งแวดล้อมมากข้ึนและสังคมที่มุ่งสู่การเรียนรู้มากข้ึน 

 3) ภาพอนาคตด้านการเมือง กล่าวคือ การเมืองไทยอยู่ใต้อิทธิพลการจัดระเบียบโลกใหม่
ด้านการค้าการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยสูงขึ้นการเมืองที่โปร่งใสมากข้ึน 

ส่วนที่ 3 ภาพสังคมไทยที่พึงประสงค์ในสองทศวรรษหน้าประกอบด้วย 
 1) สังคมที่มีประสิทธิภาพ สังคมที่มีประสิทธิภาพในสังคมที่มีประสิทธิภาพในที่นี้หมายถึง 

สังคมที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดได้จากสิ่งที่มีอยู่ในสังคม ทั้งจากคนระบบและสภาพแวดล้อม  
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โดยให้มีการสูญเสียทรัพยากรในระบบให้น้อยที่สุด โดยสังคมที่มีประสิทธิภาพนั้นประกอบด้วย 2 
องค์ประกอบคือ คนในสังคมที่มีประสิทธิภาพและระบบในสังคมที่มีประสิทธิภาพ 

2) สังคมท่ีมีความรู้เป็นฐานมีปัญญาเป็นแกนการพัฒนา 
3) สังคมท่ีมีเอกภาพในความหลากหลาย 
4) สังคมท่ีให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม 
5) สังคมไทยในความเป็นไทย 
6) สังคมท่ีเน้นชุมชนวิถี 
7) สังคมท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 
ส่วนที่ 4 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์สรุปได้ดังนี้ 
1) มิติด้านร่างกาย คือ ผู้ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีพัฒนาการในด้านร่างกาย

และสติปัญญาอย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์ในแต่ละช่วงวัย 
2) มิติด้านจิตใจ คือ ผู้ที่รู้จักและเข้าใจตนเองเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืนเข้าใจสถานการณ์

การเปลี่ยนแปลงและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัวได้อย่างดี 
3) มิติด้านความรู้ คือ เป็นผู้ที่สามารถรู้ลึกในแก่นสาระของวิชา สามารถรู้รอบตัวใน  

เชิงสหวิทยาการและเป็นผู้ที่สามารถรู้ได้ไกลโดยสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคตที่จะมาถึงได้ 
4) มิติด้านทักษะความสามารถ คือ ผู้ที่มีทักษะในด้านการคิดทักษะการสื่อสารทักษะ

ภาษาต่างประเทศทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทักษะการอาชีพ ทักษะทางสุนทรียะและทักษะ
การจัดการที่ด ี

ฉัตรชาญ  ทองจับ (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะแรงงานในสถาน
ประกอบการผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะแรงงานมีระดับความส าคัญโดยรวมในระดับมาก          

( x ) = 3.86 และความสอดคล้องของข้อก าหนดการร่างรูปแบบมีความสอดคล้องกันทุกรายการส่วน
ผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรในเรื่องสมรรถนะที่จ าเป็นจากสถานประกอบการ 

พบว่ามีความต้องการในระดับมาก ( x ) = 3.54 ด้านหลักสูตรฝึกอบรมได้ประเมินผลตามรูปแบบของ 
Kirk Patrick Donald L. ที่แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ประเมินปฏิกิริยาตอบสนองจากผู้เข้า

รับการฝึกอบรม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก ( x ) = 4.17  ขั้นตอนที่ 2 ประเมินผลการ
เรียนทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้มีค่าเฉลี่ยจากแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนทั้งสถานประกอบการคิดเป็น
ร้อยละ 60.21 อยู่ในเกณฑ์มาก ทางด้านทักษะจากแบบประเมินผลทักษะในการปฏิบัติงานคิดเป็น
ร้อยละ 70. 25  อยู่ในเกณฑ์มากและทางด้านเจตคติ จากแบบประเมินผลจิตส านึกในการปฏิบัติงาน
คิดเป็นร้อยละ 73.54 อยู่ในเกณฑ์มากเช่นกัน ขั้นตอนที่ 3  ประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการ
อบรม จากการท าแบบทดสอบก่อนฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 54.5 อยู่ในเกณฑ์พอใช้และหลังท าการ
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ฝึกอบรมที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนคิดเป็นร้อยละ 58.5 โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันและขั้นตอนที่ 
4 ประเมินผลที่เกิดข้ึนต่อหน่วยงานประเมินพฤติกรรมหลังการฝึกอบรมพบว่าผู้บริหารมีความคิดเห็น

ว่าเหมาะสมปานกลาง ( x ) = 3.2 แต่ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมมาก ( x ) = 4.03 
เอนก เทียนบูชา (2552) ได้ศึกษาวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาสมรรถนะหลักเพ่ือเตรียมคนเข้า

สู่งาน ผลการศึกษาพบว่า สามารถก าหนดสมรรถนะหลักแบ่งเป็น 3 ด้าน ด้านละ 3 องค์ประกอบ 
รวมเป็น 9 องค์ประกอบ  29 หน่วยสมรรถนะ และ 125 หน่วยสมรรถนะย่อย ได้แก่ สมรรถนะเพ่ือ
การด ารงชีวิต ประกอบด้วยการพัฒนาอาชีพสัญลักษณ์ในชีวิตพอเพียง สมรรถนะหลักเพ่ือการท างาน
ประกอบด้วยการแก้ปัญหา การท างานร่วมกับผู้อ่ืนและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสมรรถนะ
พ้ืนฐานประกอบด้วยการสื่อสาร  การประยุกต์ใช้ตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศ สมรรถนะที่สถาน
ประกอบการให้ความส าคัญที่สุด คือ สมรรถนะหลักด้านการสื่อสารโดยเฉพาะสมรรถนะด้านการพูด 
สมรรถนะหลักของบุคลากรในสถานประกอบการมีระดับต่ าสุดคือสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ จากการวิจัยพบว่ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลักที่เหมาะสมมี 5 ขั้นตอน คือ การ
วิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การน าไปปฏิบัติ และการประเมินผล ส่วนประกอบ ที่ส าคัญของ
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลักคือการก าหนดค าอธิบายสมรรถนะหลักการก าหนดระดับของ
สมรรถนะหลักโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ การก าหนดมาตรฐานสมรรถนะหลักและการจัดท าโมเดล
การพัฒนาสมรรถนะหลักกระบวนการพัฒนาสมรรถนะหลักที่ส าคัญมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ การสร้าง
ความตระหนักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการฝึกปฏิบัติการประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
หลักโดยผู้ทรงคุณวุฒิพบว่าผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลักมีความเหมาะสม
สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สุชญา ฉัตรวิชญะ (2553) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือการ
ฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพช่างจัดดอกไม้พบว่า 

1) มาตรฐานอาชีพช่างจัดดอกไม้ประกอบด้วยความมุ่งหมายหลัก บทบาทหลัก 5 ด้าน 
หน้าที่หลัก 16 หน้าที่ หน่วยสมรรถนะ 51 หน่วย และสมรรถนะย่อย 198 สมรรถนะ 

2) หลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะอาชีพช่างจัดดอกไม้ที่พัฒนามี 3 โมดุล ผู้เชี่ยวมี
ความเห็นว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดและสามารถน าไปใช้ในการฝึกอบรมได้ 

3) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ 86.96 ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะและมีความพึง
พอใจต่อการฝึกอบรมในระดับมาก 

ชุติกาญจน์ นามศรี  (2557) ได้ศึกษาสมรรถนะส าคัญของนักเรียนที่มี อิทธิพลต่อ
ความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่
มีอิทธิพลตรงต่อความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตร์ คือ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ตัว
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แปรที่มี อิทธิพล ทั้ งทางตรงและทางอ้อมต่อความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตร์  คือ 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สามารถ
น ามาอภิปรายผลได้ว่า ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงส่งผลทางบวก
ต่อความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะชีวิตจะช่วยให้รู้จั กที่จะอยู่กับตัวเอง รู้จักที่จะมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความบากบั่น รู้จักคิด พบปัญหาสามารถแก้ไขได้รู้จักปรับตัว
ที่จะอยู่ในสังคมได้ เป็นภูมิคุ้มกันสร้างความเข้มแข็งให้รู้จักตัวเองและพ่ึงตนเองได้ ความสามารถใน
การแก้ปัญหาของแต่ละบุคคล ความสามารถในการคิด เป็นปัจจัย ที่มีอิทธิพลทางตรงซึ่งส่งผล
ทางบวกและอิทธิพลทางอ้อมต่อความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยส่งผ่านความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิตและส่งผ่านความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งส่งผลในทางบวกต้องใช้การวิเคราะห์
หรือความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ใหม่ต้องการความรู้พ้ืนฐาน และวิธีการที่พร้อมจะน ามาใช้
ประโยชน์ การที่ครูจะสอนเด็กให้คิดเป็นนั้นต้องให้เด็กได้เรียนรู้และมีความรู้พ้ืนฐานอยู่ในตัวเด็ก
พอสมควรและครูควรสอนโดยใช้กิจกรรมที่ฝึกเด็กคิด เช่น การฝึกให้นักเรียนอภิปรายโต้ตอบกันโดย
ใช้เหตุและผล รวมทั้งฝึกให้เด็กปฏิบัติอย่างเชี่ยวชาญเพ่ือให้เด็กมีความรอบรู้ รู้ลึก ที่เน้นการคิด
วิเคราะห์มากกว่าการจ านักเรียนก็จะมีพัฒนาการด้านความสามารถทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสามารถทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ โดยส่งผ่านความสามารถในการคิดรวมทั้งความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็น
ความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพ่ือ
การพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม  

มาโนช บุญครอบ (2552) ได้ศึกษาสมรรถนะของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม
ทัศนะผู้บริหาร ครูและผู้ปกครอง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
สมรรถนะของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามทัศนะของผู้บริหาร ครูและผู้ปกครองสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ซึ่งเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อย 3 อันดับได้แก่ ด้านการใช้ทักษะชีวิต ด้านการใช้เทคโนโลยี และด้านการสื่อสาร และสมรรถนะ
ของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามทัศนะของผู้บริหาร ครูและผู้ปกครอง สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสระบุรี จ าแนกตามเพศและอายุในภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน จ าแนก
ตามบทบาทหน้าที่พบว่า ด้านการสื่อสารและด้านการคิดกลุ่มผู้บริหาร แตกต่างจากกลุ่มครูและกลุ่ม
ผู้ปกครองแตกต่างจากครู อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ าแนกตามอาชีพ จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา โดยรวมและรายด้าน แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ระเบียบ เพราะผักแว่น (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของทักษะ
ชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดนครราชสีมา การวิเคราะห์กลุ่มพหุ ผลการวิจัยพบว่า 
ตัวแปรต้น 8 ตัวแปรได้แก่ แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ มโนภาพแห่งตน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การปรับตัว 
การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน การมีทักษะชีวิตของครู การมีทักษะชีวิตของกลุ่มเพ่ือนสนิทและ
อิทธิพลของสื่อมวลชนร่วมกับท านายการมีทักษะชีวิตได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และตัว
แปรทุกตัวสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทักษะชีวิตได้ร้อยละ 52.80  ผลการตรวจสอบ
ความสอดคล้องพบว่าตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของการมีทักษะชีวิตได้ร้อยละ  
67.40  การมีทักษะชีวิตได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่าปัจจัยในตัวบุคคล  

2.2.2  งานวิจัยต่างประเทศ 
ฮาเกรฟ (Hargrave, 2004 อ้างถึงใน ฉวีวรรณ ไตรรัตนานนท์, 2555 หน้า 73) ได้ท าการ

วิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนในเขตเมือง 
และเพ่ือมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่อาศัยโครงงาน ผลการวิจัยพบว่า การเรียนรู้ที่ใช้โครงงานสามารถส่งเสริม
ความส าเร็จของนักเรียนได้ทุกคน เนื่องจากวิธีการนี้ต้องมีวิธีการเรียนรู้และเชาว์ปัญญาที่หลากหลาย
เพ่ือให้ส าเร็จบรรลุผล การเรียนรู้ที่ดีอาศัยโครงงานให้นักเรียนใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือกับเพ่ือพัฒนา
ความคิดและการแก้ไขปัญหางานที่ได้รับมอบหมาย เป็นการทาโครงงานที่เน้นประเด็นปัญหาชีวิตจริง
กับสถานการณ์จริงเป็นส าคัญ เพ่ือว่านักเรียนจะสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ของตนเข้ากับโลก
ภายนอกได้ จากการศึกษาข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา ได้แก่ ผลงานของนักเรียน 

Hopkins (1997) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะหลักในการก าหนด      
ในหลักสูตรการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ พบว่า สมรรถนะหลักประกอบด้วย ทักษะความรู้ 
บุคลิกลักษณะและคุณค่าในการท างาน โดยที่สามารถประเมินได้จากสิ่งที่แสดงให้เห็นได้จากการ
กระท าของบุคคลโดยสมรรถนะหลักที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์
ประกอบด้วยความสามารถ 5 ด้าน ได้แก่ความสามารถในการคิด ความสามารถในการบริหารจัดการ
ตนเอง ความสามารถในการใช้ภาษา สัญลักษณ์และตัวหนังสือความสามารถในด้านสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
และความสามารถในการมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนการศึกษาของเขาพบว่า การประเมินหรือ
พิจารณาสมรรถนะหลักท่ีเกิดข้ึนสามารถพิจารณาประเมินได้จาก 4 อย่าง คือ  1) สมุดบันทึกหรือการ
เขียนรายงานซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนความสามารถในการคิด ความสามารถในการใช้ภาษา สัญลักษณ์และ
ตัวหนังสือ  2) เรื่องราวที่ได้เรียนรู้สามารถสะท้อนถึงความสามารถทั้ง 5 ด้าน  3) แฟูมสะสมงาน 
ความสามารถในการคิดความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง ความสามารถในการใช้ภาษา 
สัญลักษณ์และตัวหนังสือ และ 4) ภาระงานหลักซึ่งเป็นความสามารถที่เน้นในด้านการอ่าน  การคิด
ค านวณอาจจะสะท้อนถึงความสามารถท้ัง 5 ด้านได้  
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Schoonover Associates (2005) ได้มีการศึกษาและอธิบายในเชิงเปรียบเทียบว่า 
สมรรถนะเป็นบทสรุปของพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดผลงานที่ดีเลิศ (Excellent Performance) ดังนั้น
ความรู้อย่างเดียวไม่ถือว่าเป็นสมรรถนะเว้นแต่ความรู้ในเรื่องนั้นจะน ามาประยุกต์ใช้กับงานให้ประสบ
ผลส าเร็จจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะตัวอย่างเช่นความรู้ และความเข้าใจความไม่แน่นอนของ
ราคาในตลาดถือเป็นความรู้และความสามารถในการน าความรู้และความเข้าใจในความไม่แน่นอนของ
ราคาในตลาดมาพัฒนารูปแบบการก าหนดราคาได้นั้นจึงถือเป็นสมรรถนะ ทักษะอย่างเดียวไม่ถือเป็น
สมรรถนะแต่ทักษะที่ก่อให้เกิดผลส าเร็จอย่างชัดเจนถือเป็นสมรรถนะตัวอย่างเช่นความสามารถใน
การน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นทักษะและความสามารถในการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดให้
แตกต่างจากคู่แข่งถือเป็นสมรรถนะและสมรรถนะไม่ใช่แรงจูงใจหรือทัศนคติแต่เป็นแรงขับภายในที่
ท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่ตนมุ่งหวังไปสู่สิ่งที่เป็นเปูาหมายของเขาตัวอย่างเช่นการต้องการ
ความส าเร็จเป็นแรงจูงใจที่ก่อให้เกิดแนวคิดหรือทัศนคติที่ต้องการสร้างผลงานที่ดีแต่ความสามารถใน
การท างานให้ส าเร็จได้ตรงตามเวลาที่ก าหนดจึงถือเป็นสมรรถนะ 

จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสมรรถนะส าคัญของนักเรียนดังกล่าว
ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การศึกษาสมรรถนะส าคัญของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานอาชีพนั้นมีส่วนช่วยในการพัฒนานักเรียนเป็นอย่างมาก ครอบคลุม 5 ด้านหลักซึ่งเป็น
คุณลักษณะของบุคคล ซึ่งได้แก่ ความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณสมบัติต่าง ๆ อันได้แก่ ค่านิยม 
จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพและอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและสอดคล้องกับการด ารงชีวิต
ประจ าวัน ประกอบด้วยความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งงานวิจัยนี้จะ
ช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนรู้การศึกษาสมรรถนะส าคัญของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานอาชีพให้กับนักเรียน เพ่ือส่งผลให้นักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการศึกษาชาติ 

 



บทที่  3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะด้านการงานอาชีพของ
นักเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
อาชีพ เรื่อง การปลูกพืชและจ าหน่ายในท้องถิ่น วิชาการงานอาชีพ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการวิจัยดังนี้ 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1 ประชากรที่ใช้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 12,348 คน จาก 43 
โรงเรียน ที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จังหวัดสระบุรี 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 
Random Sampling) ดังนี้ 

3.1.2.1 สุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มาหนึ่งอ าเภอ คือ อ าเภอเมือง จังหวัด
สระบุรี 

3.1.2.2 สุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2562 จากอ าเภอมา 1 กลุ่มโรงเรียน ได้กลุ่ม
พระพุทธบาทเมืองสระบุรี 

3.1.2.3 สุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จากกลุ่มโรงเรียนมา 1 โรงเรียน ได้โรงเรียน
สระบุรีวิทยาคม 

3.1.2.4 สุ่มห้องเรียนทั้งหมดจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มา 1 ห้องเรียน คือ 
ห้อง ม.2/3 มีนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 37 คน 

3.1.3 เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองเป็นเนื้อหาในวิชาการงานอาชีพ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัวและสาระที่ 4 
การอาชีพ  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  
ดังนี้ 

3.1.3.1 สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว  
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการ

ท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการ
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แสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน  มีจิตส านึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 

3.1.3.2 สาระที่ 4 การอาชีพ  
  มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ 

ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  โดยท าการจัดการเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ จ านวน 3 แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 18 ชั่วโมง ใช้
ระยะเวลาในการทดลอง 1 ภาคเรียน  

3.1.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ใช้เวลาทดลอง 
18 สัปดาห์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ จ านวน 3 แผนการจัดการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การวางแผนศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงงาน
อาชีพและอาชีพในท้องถิ่น  จ านวน 4 ชั่วโมง 

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การด าเนินโครงงานอาชีพ จ านวน 9 ชั่วโมง 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเก็บเกี่ยว จัดการผลผลิตและจัดจ าหน่าย 

น าเสนอและประเมินโครงงานอาชีพ จ านวน 5 ชั่วโมง 
 3.1.5 ตัวแปรที่ท าการศึกษา 
   3.1.5.1 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ 
   3.1.5.2 ตัวแปรตาม คือ สมรรถนะด้านการงานอาชีพของนักเรียนและความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ เรื่องการปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น  
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

3.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ 
3.2.2 แบบวัดสมรรถนะด้านการงานอาชีพ 
3.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ เรื่อง

การปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น 
 

3.3 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
3.3.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ มีวิธีการสร้าง

ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
  3.3.1.1 ศึกษาหลักการฝึกปฏิบัติที่ใช้จัดการเรียนการสอนแบบโครงงานอาชีพ 
    3.3.1.2 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) และเนื้อหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัวและสาระที่ 4 การอาชีพ ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้
ทั้งหมด 3 แผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การวางแผนศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงงาน
อาชีพและอาชีพในท้องถิ่น  จ านวน 4 ชั่วโมง 

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การด าเนินโครงงานอาชีพ จ านวน 9 ชั่วโมง 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเก็บเกี่ยว จัดการผลผลิตและจัดจ าหน่าย 

น าเสนอและประเมินโครงงานอาชีพ จ านวน 5 ชั่วโมง 
3.3.1.3 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความ

ถูกต้องซึ่งมีท้ังหมด 3 แผนการจัดการเรียนรู้ ใน 1 ภาคเรียน จ านวน 18 ชั่วโมง 
หมายเหตุ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงานอาชีพ รายวิชาโครงงานอาชีพ 3 ใช้

วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ มีจ านวน 3 แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลารวมตามที่ระบุใน
แผนจ านวน  18  ชั่วโมง แต่ในการปฏิบัติจริง เพื่อให้การด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ
มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นจึงมีความจ าเป็นต้องใช้เวลาเพ่ิมเติมนอกจากเวลาเรียนปกติในขั้นตอนการ
ปฏิบัติจริงของแต่ละโครงงานอาชีพตามความเหมาะสมซึ่งแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย
หัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
2. ตัวชี้วัด  
3. สาระส าคัญ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
5. สาระการเรียนรู้ 
6. กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพตามที่

ผู้วิจัยได้ออกแต่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้  
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม หมายถึง นักเรียนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโครงงาน

อาชีพและอาชีพในท้องถิ่นของตนเองพร้อมทั้งศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกพืชในท้องถิ่น ครู
เตรียมแหล่งเรียนรู้ ข้อมูลตัวอย่าง เพ่ือเป็นแนวทางให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม หาข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ และการก าหนดนัดหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินโครงงานอาชีพและมีการวัดความรู้
เบื้องต้น 

ขั้นที่ 2 ขั้นศึกษาและวางแผนงาน หมายถึง นักเรียนร่วมกันศึกษาและวางแผนการ
ท าโครงงานอาชีพพร้อมทั้งเขียนเค้าโครงโครงงานอาชีพตามที่ตนเองและกลุ่มสนใจ ครูให้นักเรียน
ทบทวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกหัวข้อที่จะศึกษาและวางแผนงานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มกระตุ้นให้เกิดการท างานร่วมกัน 
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ขั้นที่ 3 ขั้นการด าเนินงานและจ าหน่าย หมายถึง นักเรียนลงมือปฏิบัติโครงงาน
อาชีพ เรื่องการปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น โดยมีการวางแผนก่อนปลูก การเตรียมดิน การปลูก 
การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวจัดการผลผลิตและการจัดจ าหน่าย โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

ขั้นที่ 4 ขั้นน าเสนอและประเมินผล หมายถึง นักเรียนสรุปผลการด าเนินงาน
โครงงานอาชีพมีการน าเสนอผลงานและครูเป็นผู้ประเมินผลงานโครงงานอาชีพของนักเรียน 

7. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
8. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
3.3.1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง

ทั้งเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน  ตลอดจนความสอดคล้องระหว่างขั้นตอนต่าง  ๆ ของ
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งมทีั้งหมด 3 แผนการจัดการเรียนรู้ ใน 1 
ภาคเรียน จ านวน 18 ชั่วโมง ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 

  1)  รองศาสตราจารย์  ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดประทุมธานี  ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
หลักสูตรและการสอน 

  2)  ด ร .ธ เนศ  ดาว รุ่ ง โ ร จน์  นั ก วิ จั ย ช านาญการ  ส านั กประกั นคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวัดและประเมินผล 

  3) รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  ใจอารีย์ อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านหลักสูตรและการสอน 

  4) ดร.ธัญญริญญ์  จิรกุลธนศิริโชติ  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดห้วยขมิ้น ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จังหวัดสระบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวัดและประเมินผล 

  5) ครูวิษณุ  จันทร์กระจ่าง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตรและการ
สอน 

  3.3.1.5 น าแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจให้คะแนนมา
ค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องขององค์ประกอบในแผนการจัดการเรียนรู้  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการงานอาชีพ 3 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ
ตามแบบประเมินค่าของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 
ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน และเกณฑ์การแปลผล ดังต่อไปนี้ 

   5  หมายถึง ระดับความเหมาะสม หรือมีความสอดคล้องมากที่สุด 
           4  หมายถึง ระดับความเหมาะสม หรือมีความสอดคล้องมาก 
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           3  หมายถึง ระดับความเหมาะสม หรือมีความสอดคล้องปานกลาง 
           2  หมายถึง ระดับความเหมาะสม หรือมีความสอดคล้องน้อย 
           1  หมายถึง ระดับความเหมาะสม หรือมีความสอดคล้องน้อยที่สุด 
 เกณฑ์การแปลผล (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 
    ค่าเฉลี่ย   แปลผล 
   4.21 - 5.00  หมายถึง มีความเหมาะสม มากที่สุด 
    3.41 - 4.20 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
    2.61 - 3.40 หมายถึง มีความเหมาะสม ปานกลาง 
    1.81 - 2.60 หมายถึง มีความเหมาะสม น้อย 
    1.00 - 1.80 หมายถึง มีความเหมาะสม น้อยที่สุด 

  3.3.1.6 น าคะแนนค่าเฉลี่ย ( x ) ดัชนีความสอดคล้องขององค์ประกอบในแผนการ
จัดการเรียนรู้ จากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่านไปเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือต้องมีค่าเฉลี่ย 
2.61 ถึง 5.00 ขึ้นไป และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ไม่เกิน 1.00 จึงจะถือว่าเป็นแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสม และสามารถน าไปจัดการเรียนการสอนได้ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้มี

ค่าเฉลี่ย ( x ) ของความสอดคล้องด้านองค์ประกอบในแผนการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ  4.76  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.47  จึงจะถือว่ามีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้จัดว่า
เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และสามารถน าไปใช้จัดการเรียนรู้
ให้กับนกัเรียนได้ 

  3.3.1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วน าไปทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่มีลักษณะเหมือนกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 40 คนเพ่ือหาข้อบกพร่องในการใช้ภาษาความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการ
สอนกับเวลาที่ก าหนดแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้ดีก่อนน าไปทดลองจริง 

  3.3.1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพเสนอต่อคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือด าเนินการ
ให้การรับรองโครงงการวิจัยตามแนวทางหลักจริยธรรมการวิจัยในคนที่เป็นมาตรฐานสากล 

  3.3.1.9 น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพไปสอนเพื่อใช้ในการวิจัยต่อไป 
3.3.2 แบบวัดสมรรถนะด้านการงานอาชีพ 
  3.3.2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดสมรรถนะส าคัญของนักเรียน

จากหนังสือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และขั้นตอนต่าง ๆ 
เพ่ือสร้างแบบวัดสมรรถนะด้านการงานอาชีพของนักเรียน 
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  3.3.2.2 วิเคราะห์เนื้อหา จุดประสงค์ หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี เรื่อง การปลูกเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น ท าการก าหนดตัวบ่งชี้ 

  3.3.2.3 สร้างแบบวัดสมรรถนะด้านการงานอาชีพของนักเรียน เรื่อง การปลูกพืช
เพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น มีการวัดที่คลอบคลุม 3 ด้าน คือ 1) ความรู้ 2) ความสามารถทักษะ
กระบวนการ 3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ข้อที่ 6 มุ่งมั่นในการท างาน ประกอบด้วย 6 
ตัวบ่งชี้ ซึ่งสอดคล้องกับค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย คือ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การวางแผน หมายถึง นักเรียนเป็นผู้วางแผนค้นคว้าข้อมูลความรู้ที่ครอบคลุม
น ามาศึกษาร่วมกันในกลุ่มมีการปรึกษากันจนได้แบบแผนงานที่ดี  

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การศึกษาค้นคว้า หมายถึง นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าขั้นตอนการด าเนิน
โครงงานอาชีพปลูกผักเพ่ือจ าหน่าย มีการปรึกษาก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันในกลุ่มจน
สามารถก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การเตรียมและใช้วัสดุอุปกรณ์ หมายถึง นักเรียนมีการศึกษาขั้นตอนวิธีการใช้
วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกันในกลุ่มพร้อมทั้งมีการก าหนดวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ได้
เหมาะสมกับงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 การลงมือปฏิบัติงาน หมายถึง นักเรียนร่วมกันศึกษาแนวทางการปฏิบัติงาน
ด าเนินการปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่นร่วมกันจนได้วิธีการและผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผักและจ าหน่าย หมายถึง นักเรียนมีการศึกษาการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผักเพ่ือการจ าหน่ายร่วมกันในกลุ่ม มีการปฏิบัติงานร่วมกันจนได้ผลงานที่ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 การน าเสนอผลงาน หมายถึง นักเรียนศึกษาวิธีการน าเสนอ มีความพร้อมใน
การน าเสนอ สรุปผลการปฏิบัติการท าโครงงานอาชีพปลูกผักเพ่ือจ าหน่ายได้เหมาะสม 

จนเสร็จเรียบร้อย 
  3.3.2.4 สร้างเกณฑ์การวัดตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการงานอาชีพ โดยมีรายละเอียด

เกณฑ์การให้คะแนนที่แจกแจงตามระดับการปฏิบัติ แบบรูบบริค (Scoring Rubric) มีรายละเอียด
แนบดังตารางที ่3.1 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงเกณฑ์การให้คะแนนการวัดตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการงานอาชีพ 
 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
5 4 3 2 1 

1. การ
วางแผน 

นักเรียนเป็นผู้
วางแผน
ค้นคว้าข้อมูล
ความรู้ที่
ครอบคลุม
น ามาศึกษา
ร่วมกันในกลุ่ม
มีการปรึกษา
กันจนได้แบบ
แผนงานที่มี
ความชัดเจน
องค์ประกอบ
ครบถ้วน
สมบูรณ์ 

นักเรียนเป็นผู้
วางแผน
ค้นคว้าข้อมูล
ความรู้ที่
ครอบคลุม
น ามาศึกษา
ร่วมกันในกลุ่ม
มีการปรึกษา
กันจนได้แบบ
แผนงานที่มี
ความชัดเจน
ครบถ้วนแต่
องค์ประกอบ
ไม่สมบูรณ์ 
 

นักเรียนเป็นผู้
วางแผน
ค้นคว้าข้อมูล
ความรู้ที่
ครอบคลุม
น ามาศึกษา
ร่วมกันในกลุ่ม
มีการปรึกษา
กันจนได้แบบ
แผนงานที่มี
ความชัดเจน 

นักเรียนเป็น
ผู้วางแผน
ค้นคว้า
ข้อมูลความรู้
ที่ครอบคลุม
น ามาศึกษา
ร่วมกันใน
กลุม่มีการ
ปรึกษากัน
จนได้แบบ
แผนงาน 

นักเรียนไม่
สามารถ
วางแผน
ค้นคว้าข้อมูล
ความรู้ที่
ครอบคลุมไม่มี
การศึกษา
ปรึกษาหารือ
ร่วมกันในกลุ่ม
และไม่มี
แผนงาน 

2.การศึกษา
ค้นคว้า 

นักเรียน
ร่วมกันศึกษา
ค้นคว้า
ขั้นตอนการ
ด าเนิน
โครงงาน
อาชีพปลูกผัก
เพ่ือจ าหน่าย 
มีการปรึกษา
ก าหนดหน้าที่
ความ
รับผิดชอบ 

นักเรียน
ร่วมกันศึกษา
ค้นคว้า
ขั้นตอนการ
ด าเนิน
โครงงาน
อาชีพปลูกผัก
เพ่ือจ าหน่าย 
มีการปรึกษา
ก าหนดหน้าที่
ความ
รับผิดชอบ 

นักเรียน
ร่วมกันศึกษา
ค้นคว้า
ขั้นตอนการ
ด าเนิน
โครงงาน
อาชีพปลูกผัก
เพ่ือจ าหน่าย 
มีการปรึกษา
ก าหนดหน้าที่
ความ
รับผิดชอบ 

นักเรียน
ร่วมกัน
ศึกษา
ค้นคว้า
ขั้นตอนการ
ด าเนิน
โครงงาน
อาชีพปลูก
ผักเพ่ือ
จ าหน่าย มี
การปรึกษา 

นักเรียนไม่
ร่วมกันศึกษา
ค้นคว้า
ขั้นตอนการ
ด าเนิน
โครงงาน
อาชีพปลูกผัก
เพ่ือจ าหน่าย 
ไมม่ีการ
ปรึกษา
ก าหนดหน้าที่ 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
 
 

 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
5 4 3 2 1 

2.การศึกษา
ค้นคว้า (ต่อ) 

ของแต่ละคน
ได้อย่าง
เหมาะสมมี
ความช านาญ 

ของแต่ละคน
ได้อย่าง
เหมาะสม 

ของแต่ละคน
ไดค้รบทุกคน 

ก าหนด 
หน้าที่ความ
รับผิดชอบ
ของแต่ละ
คนได้
บางส่วน 
 

ความ
รับผิดชอบ
ของแต่ละคน
ได้ 

3. การเตรียม
และใช้วัสดุ
อุปกรณ์ 

นักเรียนมี
การศึกษา
ขั้นตอน
วิธีการใช้วัสดุ  
อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน
ร่วมกันในกลุ่ม
พร้อมทั้งมีการ
ก าหนดวัสดุ 
อุปกรณ์ที่
จ าเป็นต้อง 
ใช้ได้เหมาะสม
กับประเภท
ของผักที่ปลูก
จนมีความ
ช านาญ 
 

นักเรียนมี
การศึกษา
ขั้นตอน
วิธีการใช้วัสดุ  
อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน
ร่วมกันในกลุ่ม
พร้อมทั้งมีการ
ก าหนดวัสดุ 
อุปกรณ์ที่
จ าเป็นต้อง 
ใช้ได้เหมาะสม
กับประเภท
ของผักที่ปลูก 

นักเรียนมี
การศึกษา
ขั้นตอน
วิธีการใช้วัสดุ  
อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน
ร่วมกันในกลุ่ม
พร้อมทั้งมีการ
ก าหนดวัสดุ 
อุปกรณ์ที่
จ าเป็นต้อง 
ใช้ได้เหมาะสม
กับประเภท
ของผัก 

นักเรียนมี
การศึกษา
ขั้นตอน
วิธีการใช้
วัสดุ  
อุปกรณ์ใน
การ
ปฏิบัติงาน
ร่วมกันใน
กลุ่มพร้อม
ทั้งมีการ
ก าหนดวัสดุ 
อุปกรณ์ที่
จ าเป็นต้อง 
ใช้ได้ 

นักเรียนไม่มี
การศึกษา
ขั้นตอน
วิธีการใช้วัสดุ  
อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน
ร่วมกันในกลุ่ม
พร้อมทั้งไมมี่
การก าหนด
วัสดุ อุปกรณ์
ที่จ าเป็นต้อง 
ใช้ 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
5 4 3 2 1 

4. การลงมือ
ปฏิบัติงาน 

นักเรียน
ร่วมกันศึกษา
แนวทางการ
ปฏิบัติงาน
ด าเนินการ 
ปลูกพืชเพ่ือ
จ าหน่ายใน
ท้องถิ่น
ร่วมกันจนได้
วิธีการที่จะลง
มือปฏิบัติงาน
และผลผลิตที่
ดีมีคุณภาพ
และมีความ
ช านาญ 
 

นักเรียน
ร่วมกันศึกษา
แนวทางการ
ปฏิบัติงาน
ด าเนินการ 
ปลูกพืชเพ่ือ
จ าหน่ายใน
ท้องถิ่น
ร่วมกันจนได้
วิธีการที่จะลง
มือปฏิบัติงาน
และผลผลิตที่
ดี 

นักเรียน
ร่วมกันศึกษา
แนวทางการ
ปฏิบัติงาน
ด าเนินการ 
ปลูกพืชเพ่ือ
จ าหน่ายใน
ท้องถิ่น
ร่วมกันจนได้
วิธีการที่จะลง
มือปฏิบัติงาน
ที่ด ี

นักเรียน
ร่วมกัน
ศึกษาแนว
ทางการ
ปฏิบัติงาน
ด าเนินการ 
ปลูกพืชเพ่ือ
จ าหน่ายใน
ท้องถิ่น
ร่วมกันจนได้
วิธีการที่จะ
ลงมือ
ปฏิบัติงาน
ทั่วไป 

นักเรียนไม่
ร่วมกันศึกษา
แนวทางการ
ปฏิบัติงาน
ด าเนินการ 
ปลูกพืชเพ่ือ
จ าหน่ายใน
ท้องถิ่นและไม่
มีผลผลิต 

5. การ
สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ผัก
และจ าหน่าย 

นักเรียนมี
การศึกษาการ
สร้างสรรค์ 
ผลิตภัณฑ์ผัก
เพ่ือการ
จ าหน่าย
ร่วมกันในกลุ่ม 
มีการ
ปฏิบัติงาน
ร่วมกันจนได้ 
 

นักเรียนมี
การศึกษาการ
สร้างสรรค ์
ผลิตภัณฑ์ผัก
เพ่ือการ
จ าหน่าย
ร่วมกันในกลุ่ม 
มีการ
ปฏิบัติงาน
ร่วมกันจนได้ 
 

นักเรียนมี
การศึกษาการ
สร้างสรรค ์
ผลิตภัณฑ์ผัก
เพ่ือการ
จ าหน่าย
รว่มกันในกลุ่ม 
มีการ
ปฏิบัติงาน
ร่วมกันจนได้ 
 

นักเรียนมี
การศึกษา
การ
สร้างสรรค ์
ผลิตภัณฑ์
ผักเพ่ือการ
จ าหน่าย
ร่วมกันใน
กลุ่ม มีการ
ปฏิบัติงาน 

นักเรียนไม่มี
การศึกษาการ
สร้างสรรค ์
ผลิตภัณฑ์ผัก
เพ่ือการ
จ าหน่าย
ร่วมกันในกลุ่ม 
ไมม่ีการ
ปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
5 4 3 2 1 

5. การ
สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ผัก
และจ าหน่าย
(ต่อ) 

นักเรียนมี
การศึกษาการ
สร้างสรรค์ 
ผลิตภัณฑ์ผัก
เพ่ือการ
จ าหน่าย
ร่วมกันในกลุ่ม 
มีการ
ปฏิบัติงาน
ร่วมกันจนได้
ผลิตภัณฑ์ผัก
ที่มีคุณภาพ
สามารถน าไป
จ าหน่ายได้
และมีความ
ช านาญ 
 

นักเรียนมี
การศึกษาการ
สร้างสรรค ์
ผลิตภัณฑ์ผัก
เพ่ือการ
จ าหน่าย
ร่วมกันในกลุ่ม 
มีการ
ปฏิบัติงาน
ร่วมกันจนได้
ผลิตภัณฑ์ผัก
ที่มีคุณภาพ
สามารถน าไป
จ าหน่ายได้ 

นักเรียนมี
การศึกษาการ
สร้างสรรค ์
ผลิตภัณฑ์ผัก
เพ่ือการ
จ าหน่าย
ร่วมกันในกลุ่ม 
มีการ
ปฏิบัติงาน
ร่วมกันจนได้
ผลิตภัณฑ์ผัก
ที่ด ี

นักเรียนมี
การศึกษา
การ
สร้างสรรค ์
ผลิตภัณฑ์
ผักเพ่ือการ
จ าหน่าย
ร่วมกันใน
กลุ่ม มีการ
ปฏิบัติงาน
ร่วมกันจนได้
ผลิตภัณฑ์
ผัก 

นักเรียนไม่มี
การศึกษาการ
สร้างสรรค ์
ผลิตภัณฑ์ผัก
เพ่ือการ
จ าหน่าย
ร่วมกันในกลุ่ม 
ไมม่ีการ
ปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 

6. การ
น าเสนอ
ผลงาน 

นักเรียนมี
การศึกษา
วิธีการ
น าเสนอ มี
ความพร้อมใน
การน าเสนอ  
สรุปผลการ
ปฏิบัติการท า
โครงงาน 
 

นักเรียนมี
การศึกษา
วิธีการ
น าเสนอ มี
ความพร้อมใน
การน าเสนอ  
สรุปผลการ
ปฏิบัติการท า
โครงงาน 
 

นักเรียนมี
การศึกษา
วิธีการ
น าเสนอ มี
ความพร้อมใน
การน าเสนอ  
สรุปผลการ
ปฏิบัติการท า
โครงงาน 
 

นักเรียนมี
การศึกษา
วิธีการ
น าเสนอ มี
ความพร้อม
ในการ
น าเสนอ  
สรุปผลการ
ปฏิบัติการ 
 

นักเรียนไม่
ศึกษาวิธีการ
น าเสนอ ไม่มี
ความพร้อมใน
การน าเสนอ  
สรุปผลการ
ปฏิบัติการท า
โครงงาน
อาชีพปลูกผัก 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
5 4 3 2 1 

6. การ
น าเสนอ
ผลงาน(ต่อ) 

อาชีพปลูกผัก
เพ่ือจ าหน่าย
จนได้วิธีการ
น าเสนอ
ผลงานที่
เหมาะสมมี
ความช านาญ 
 

อาชีพปลูกผัก
เพ่ือจ าหน่าย
จนได้วิธีการ
น าเสนอ
ผลงานที่
เหมาะสม 

อาชีพปลูกผัก
เพ่ือจ าหน่าย
จนได้วิธีการ
น าเสนอ
ผลงาน 

ท าโครงงาน
อาชีพปลูก
ผักเพ่ือ
จ าหน่าย 

เพ่ือจ าหน่าย 

 
คะแนนตัวบ่งชี้ของนักเรียนที่ได้มาจากการบวกของคะแนนในแต่ละตัวบ่ งชี้ของแบบวัด

สมรรถนะด้านการงานอาชีพ ทั้ง 6 ข้อ โดยน าคะแนนแต่ละข้อแต่ละครั้งรวมกันแล้วน าไปเทียบกับ
เกณฑ์ระดับคุณภาพที่ก าหนด 

  3.3.2.5 น าแบบวัดสมรรถนะด้านการงานอาชีพของนักเรียนที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์
ที่ปรึกษาการวิจัย เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องให้ข้อเสนอแนะและแก้ไขปรับปรุง 

  3.3.2.6 น าแบบวัดสมรรถนะด้านการงานอาชีพ ที่ผ่านการตรวจสอบของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง IOC ก าหนดคะแนนเป็น +1, 0 ,-1  (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
และคนอื่น ๆ , 2545 หน้า 145)  

  เมื่อ +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับจุดประสงค์    
      0   หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับจุดประสงค์   
     -1  หมายถึง แน่ใจว่าค าถามไมส่อดคล้องกับจุดประสงค์  
  น าคะแนนที่ได้จากการลงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน มาหาค่าดัชนี

ความสอดคล้อง IOC ให้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.50 ถึง 1.00 เทียบกับเกณฑ์การตัดสินค่า IOC 
ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ในการวิจัยครั้งนี้มีค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดสมรรถนะด้านการ
งานอาชีพ อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดสมรรถนะด้านการงาน

อาชีพ เท่ากับ 0.88 ทั้งฉบับโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (  - Coefficient)  โดยการค านวณจาก
สูตรของครอนบัค (Cronbach) (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ, 2538, หน้า 200) 
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  3.3.2.7  น าแบบวัดสมรรถนะด้านการงานอาชีพเสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือด าเนินการให้การ
รับรองโครงงการวิจัยตามแนวทางหลักจริยธรรมการวิจัยในคนที่เป็นมาตรฐานสากล 

  3.3.2.8 น าแบบวัดสมรรถนะด้านการงานอาชีพที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปใช้ในการท า
วิจัยต่อไป 

3.3.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ เรื่อง
การปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น 

การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ เรื่อง
การปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 
มี 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยผู้วิจัยปรับปรุงมาจากแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด
(2553) จ านวน 20 ข้อ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

  3.3.3.1 ศึกษาวิธีการสร้างและวิเคราะห์เครื่องมือประเภทแบบประเมินความพึง
พอใจจากเอกสารต าราบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญเพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ 
  3.3.3.2  สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบ
โครงงานอาชีพ วิชาการงานอาชีพ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบประมาณค่า (Rating scale) มี 5 
ระดับจ านวน 20 ข้อ โดยก าหนดเกณฑ์ในการตอบแบบประเมิน ดังต่อไปนี้ 

 5 แทน   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
     4 แทน   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 3 แทน   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
     2 แทน   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
     1 แทน   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
เรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ เรื่อง การปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น วิชาการงานอาชีพ 3            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ก าหนดเกณฑ ์ไว้ดังนี้  

4.51 - 5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.51 - 4.50  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
2.51 - 3.50  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51 - 2.50  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  
1.00 - 1.50  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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  3.3.3.3 น าแบบประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนอันที่มีต่อการเรียนรู้แบบ
โครงงานอาชีพที่สร้างขึ้นไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือปรับปรุงและแก้ไขเบื้องต้นแล้ว
น าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน เพ่ือพิจารณาความชัดเจนทางภาษาความตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) โดยใช้เกณฑ์ในการประเมินแบบประเมินดังต่อไปนี้ (ล้วน สายยศ และอังคณา  
สายยศ, 2545 หน้า 259) 

+1   หมายถึง แน่ใจว่าสอดคล้องกับค าจ ากัดความ 
  0   หมายถึง ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับค าจ ากัดความ   
 -1   หมายถึง แน่ใจว่าไม่สอดคล้องกับค าจ ากัดความ 

                     น าคะแนนที่ได้จากการลงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่านมาหาค่าดัชนี 
ความสอดคล้อง IOC ให้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.50 ถึง 1.00 เทียบกับเกณฑ์การตัดสินค่า IOC 
ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ในการวิจัยครั้งนี้มีค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียน อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบประเมินความพึงพอใจ 

เท่ากับ 0.95 ทั้งฉบับโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (  - Coefficient)  โดยการค านวณจากสูตร
ของครอนบัค (Cronbach) (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ, 2538, หน้า 200) 

3.3.3.4  น าแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนเสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือด าเนินการให้การรับรอง
โครงงการวิจัยตามแนวทางหลักจริยธรรมการวิจัยในคนที่เป็นมาตรฐานสากล 

3.3.3.5 น าแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนไปใช้ในการวิจัยต่อไป  
 

3.4 แบบแผนการวิจัย   
วัตถุประสงค์ส าคัญในการก าหนดแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง  คือ ให้ผลการวิจัยนั้นมีทั้ง

ความเที่ยงตรงภายในและภายนอก  หมายถึง ผลของการทดลองจะต้องเป็นผลจากการจัดกระท ากับ
ตัวแปรอิสระอย่างแท้จริงโดยไม่มีผลจากตัวแปรแทรกซ้อนอ่ืน ๆ จึงจ าเป็นต้องก าหนดแบบแผนการ
วิจัยให้รัดกุม มีรายละเอียดดังภาพที่ 3.1  
 

แบบแผนการทดลองแบบ Time Series Design 
 

RE X1  T1  X2  T2  X3   T3  T4 

 
ภาพที่ 3.1 รูปแบบการวิจัย Time Series Design 
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RE     แทน กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มทดลอง 
X1, X2, X3  แทน วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ 
T1, T2, T3   แทน การประเมินสมรรถนะด้านการงานอาชีพระหว่างการทดลอง 
T4     แทน การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ

โครงงานอาชีพหลังทดลอง 
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองผู้วิจัยจึงใช้แบบแผนการวิจัยที่มีลักษณะการทดลอง

ดังนี้  
ลักษณะแบบวิจัยนี้ศึกษาจากกลุ่ม ๆ เดียว 
1) ให้สิ่งทดลอง 
2) วัดหลังการทดลองทุกครั้งโดยเว้นระยะห่างพอสมควร 
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างการวัดครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 3  

และ ครั้งที่ 2 กับครั้งที่ 3  ท าแบบนี้จนถึงการวัดครั้งที่ 3 ซึ่งการวัดของครั้งก่อนหน้าจะเป็นการวัด
ก่อนของการวัดครั้งต่อไปจะเป็นการวัดหลังทันที 

  
3.5 วิธีการรวบรวมข้อมูล 

3.5.1 ท าการทดลองโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ ซึ่งใช้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว และ
สาระที่ 4 การอาชีพ ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 3 แผนการจัดการเรียนรู้ ใน 1 ภาค
เรียน จ านวน 18 ชั่วโมง  ดังนี้ 

1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การวางแผนศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงงาน
อาชีพและอาชีพในท้องถิ่น  จ านวน 4 ชั่วโมง 

2) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การด าเนินโครงงานอาชีพ จ านวน 9 ชั่วโมง  
  3) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเก็บเกี่ยว จัดการผลผลิต และจัดจ าหน่าย 

น าเสนอและประเมินโครงงานอาชีพ จ านวน 5 ชั่วโมง 
 3.5.2 ประเมินสมรรถนะด้านการงานอาชีพด้วยแบบวัดสมรรถนะด้านการงานอาชีพ ของ
นักเรียนทุกครั้ง โดยท าการสังเกตโดยครูผู้สอน การประเมินสมรรถนะด้านการงานอาชีพของนักเรียน
เพ่ือดูพฤติกรรมของนักเรียนตรวจให้คะแนนและบันทึกผลเก็บไว้เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

3.5.3 คะแนนที่ได้แต่ละครั้งจากการทดลองและประเมินจะน ามาเปรียบเทียบกันระหว่าง
การท าแต่ละครั้งเพื่อทราบถึงพัฒนาการของนักเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ 



 77 

3.5.4 นักเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานอาชีพ วิชาการงานอาชีพ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตรวจผลการประเมินและบันทึกผลเก็บไว้
เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 

3.6 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
3.6.1 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและน ามาตรวจให้คะแนนแล้วท าการ

วิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

3.6.2 ค านวณหาค่า สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

3.6.3 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนตัวบ่งชี้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติ Repeated Measures ANOVA 

3.6.4 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการงานอาชีพของ
นักเรียนโดยวิเคราะห์จากครูผู้สอนด้วยสถิติ Repeated Measures ANOVA 

3.6.5 น าคะแนนที่ได้จากแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานอาชีพ แต่ละข้อน าไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพที่ก าหนด เพ่ือการศึกษา ตาม
สมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 2  

3.6.6 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดสมรรถนะด้านการงานอาชีพ และแบบประเมินความ
พึงพอใจของนักเรียน 

 
3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์คือค่าสถิติพ้ืนฐานได้แก่ 
         3.7.1 สถิติพ้ืนฐาน 

3.7.1.1 ร้อยละ (Percentage) โดยการค านวณจากสูตร  ศรีสะอาด บุญชม (2553) 
 

 
 

   เมื่อ P =   ร้อยละ 
    F =   ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
    N =   จ านวนความถี่ทั้งหมด 
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3.7.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยการค านวณจากสูตร ชูศรี วงศ์รัตนะ (2553, หน้า 33) 
 

 
 

   เมื่อ     =   ค่าเฉลี่ย 

     =   ผลรวมคะแนนทั้งหมดของข้อมูล 

     =   จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 

3.7.1.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการค านวณจากสูตร   
ชูศรี วงศ์รัตนะ (2553, หน้า 60) 

  

 
 

   เมื่อ  =   ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     =   ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 

             =   ผลรวมของข้อมูลทั้งหมดยกก าลังสอง 

     =   ผลรวมของข้อมูลแต่ละตัวยกก าลังสอง 

     =   จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง หรือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 
           3.7.2 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

3.7.2.1 ค่าความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแบบทดสอบก่อนและ
หลังเรียน วิชาการงานอาชีพ3 เรื่องการปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) โดยการค านวณจากสูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2545, หน้า 
249) 
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เมื่อ  =   ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ 
       การเรียนรู ้

    =   ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

    =   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

        3.7.2.2 ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบวัดสมรรถนะด้านการงานอาชีพ

และแบบประเมินความพึงพอใจ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (  - Coefficient)  โดยการ
ค านวณจากสูตรของครอนบัค (Cronbach) (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ, 2538, หน้า.
200)  

 

                            
 

  เมื่อ  =   ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 

     =   จ านวนข้อค าถาม 

    =   คะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ 

    =   คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 
 

  3.7.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน 
3.7.3.1 โดยใช้สถิติ t-test for Dependent samples ในการเปรียบเทียบคะแนน

เฉลี่ยของแบบประเมินตามสภาพจริง โดยการค านวณจากสูตร ชูศรี วงศ์รัตนะ (2553, หน้า
179) 

 

            โดย df  =  n – 1 

 

   เมื่อ  =   ความแตกต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่ 

     =   จ านวนคู่ 
df =   ค่าของชั้นแห่งความเป็นอิสระ 



บทที่  4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพที่มีต่อสมรรถนะด้านการงานอาชีพ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ แบบบันทึกผลการวัดสมรรถนะด้านการงานอาชีพ และแบบ
ประเมินความพึงพอใจ กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 37 คน ดังมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 ล าดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สัญลักษณ์และอักษรย่อ 
 n แทน จ านวนตัวอย่าง 

x  แทน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t แทน ค่าสถิติทดสอบที่มีการแจกแจงแบบ t 
F แทน ค่าสถิติทดสอบที่มีการแจกแจงแบบ F 
R แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุ 
R2 แทน ประสิทธิ์ภาพในการท านาย 
b  สัมประสิทธิ์การถดถอย  

 
4.2 ล าดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าเสนอล าดับขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ศึกษาสมรรถนะด้านการงานอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ 

ตอนที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานอาชีพ  
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4.3 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในรูปตารางประกอบค าบรรยาย ดังต่อไปนี้ 

4.3.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 
 

 

           จากตารางที่ 4.1 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 มีนักเรียนจ านวน 37 คน เป็น
นักเรียนชาย มีจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4 และนักเรียนหญิง มีจ านวน 18 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 48.6 ตามล าดับ 
 

4.3.2   สมรรถนะด้านการงานอาชีพ 
 

ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนตัวบ่งชี้ด้านการ  
                           งานอาชีพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การปลูก  
                           พืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
 

ตัวบ่งชีท้ี่ 
คะแนน

เต็ม 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

1. การวางแผน 20 12.57 1.512 16.00 .000 18.29 2.138 
2. การศึกษาค้นคว้า 20 12.00 .000 16.00 .000 18.86 1.952 
3. การเตรียมและใช้วัสดุ
อุปกรณ์ 

20 12.00 .000 16.00 .000 18.86 1.952 

4. การลงมือปฏิบัติงาน 20 13.71 2.138 17.71 2.138 18.29 2.138 
5. การสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ผักและจ าหน่าย 

10 7.43 .976 8.29 .756 8.29 1.380 

6. การน าเสนอผลงาน 10 6.00 .000 8.00 .000 8.57 .976 
คะแนนรวม 100 63.71 2.430 82.00 2.582 91.14 2.795 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 19 51.4 
หญิง 18 48.6 
รวม 37 100.0 
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จากตารางที่ 4.2 พบว่า คะแนนรวมตัวบ่งชี้ด้านการงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ครั้งที่ 3 จะมี

คะแนนมากที่สุด อยู่ในระดับดีเยี่ยม ( x  = 91.14 , S.D. = 2.795) รองลงมาคือ ครั้งที่ 2 มีคะแนน 

อยู่ในระดับดี ( x  = 82.00, S.D. = 2.582) และน้อยที่สุดคือครั้งที่ 1 โดยมีคะแนน อยู่ในระดับผ่าน 

( x  = 63.71 , S.D. = 2.430) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ก็พบว่ามีแนวโน้มในลักษณะเดียวกันกับ 
คะแนนรวม 

 

 
 

ภาพที่ 4.1 แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) ของคะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงานอาชีพ คะแนนรวม  
 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงานอาชีพ คะแนนรวม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จากการประเมินทั้ง 3 ครั้ง ได้ผลดังตารางที่ 4.3 
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ตารางท่ี 4.3 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงานอาชีพ คะแนนรวม  
 

การวัด  ครั้งที่ 1 ( x =63.71) ครั้งที่ 2 ( x =82.00) ครั้งที่ 3 ( x =91.14) 

ครั้งที่ 1 ( x =63.71) - - - 

ครั้งที่ 2 ( x =82.00) 18.29* - - 

ครั้งที่ 3 ( x =91.14) 27.43* 9.14* - 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

จากตารางที่ 4.3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของคะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงาน
อาชีพ คะแนนรวม จากการประเมินทั้งหมด 3 ครั้ง พบว่า มีคะแนนแตกต่างกันทั้งหมดในทุก ๆ ครั้ ง 
ดังนี้  

คะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงานอาชีพ คะแนนรวม ครั้งที่ 2 จะสูงกว่า ครั้งที่ 1 
คะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงานอาชีพ คะแนนรวม ครั้งที่ 3 จะสูงกว่า ครั้งที่ 1 
คะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงานอาชีพ คะแนนรวม ครั้งที่ 3 จะสูงกว่า ครั้งที่ 2 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 
 

ภาพที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) ของคะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงานอาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 1  
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การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงานอาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จากการประเมินทั้ง 3 ครั้ง ได้ผลดังตารางที่ 4.4  
 
ตารางท่ี 4.4 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงานอาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 1 
 

การวัด  ครั้งที่ 1 ( x =12.57) ครั้งที่ 2 ( x =16.00) ครั้งที่ 3 ( x =18.29) 

ครั้งที่ 1 ( x =12.57) - - - 

ครั้งที่ 2 ( x =16.00) 3.43* - - 

ครั้งที่ 3 ( x =18.29) 5.71* 2.29* - 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

จากตารางที่ 4.4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของคะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงาน
อาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 1 จากการประเมินทั้งหมด 3 ครั้ง พบว่า มีคะแนนแตกต่างกันทั้งหมดในทุก ๆ ครั้ง 
ดังนี้  

คะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงานอาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 1 ครั้งที่ 2 จะสูงกว่า ครั้งที่ 1 
คะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงานอาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 1 ครั้งที่ 3 จะสูงกว่า ครั้งที่ 1 
คะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงานอาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 1 ครั้งที่ 3 จะสูงกว่า ครั้งที่ 2 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ภาพที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) ของคะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงานอาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 2   
 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงานอาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จากการประเมินทั้ง 3 ครั้ง ได้ผลดังตารางที่ 4.5 
 
ตารางท่ี 4.5 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงานอาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 2  
 

การวัด  ครั้งที่ 1 ( x =12.00) ครั้งที่ 2 ( x =16.00) ครั้งที่ 3 ( x =18.86) 

ครั้งที่ 1 ( x =12.00) - - - 

ครั้งที่ 2 ( x =16.00) 4.00* - - 

ครั้งที่ 3 ( x =18.86) 6.86* 2.86* - 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

จากตารางที่ 4.5 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของคะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงาน
อาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 2 จากการประเมินทั้งหมด 3 ครั้ง พบว่า มีคะแนนแตกต่างกันทั้งหมดในทุก ๆ ครั้ง 
ดังนี้  

คะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงานอาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 2 ครั้งที่ 2 จะสูงกว่า ครั้งที่ 1 
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คะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงานอาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 2 ครั้งที่ 3 จะสูงกว่า ครั้งที่ 1 
คะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงานอาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 2 ครั้งที่ 3 จะสูงกว่า ครั้งที่ 2 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 
 

ภาพที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) ของคะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงานอาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 3 
   

การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงานอาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จากการประเมินทัง้ 3 ครั้ง ได้ผลดังตารางที่ 4.6 
 
ตารางท่ี 4.6 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงานอาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 3 
 

การวัด  ครั้งที่ 1 ( x =12.00) ครั้งที่ 2 ( x =16.00) ครั้งที่ 3 ( x =18.86) 

ครั้งที่ 1 ( x =12.00) - - - 

ครั้งที่ 2 ( x =16.00) 4.00* - - 

ครั้งที่ 3 ( x =18.86) 6.86* 2.86* - 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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จากตารางที่ 4.6 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของคะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงาน
อาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 3 จากการประเมินทั้งหมด 3 ครั้ง พบว่า มีคะแนนแตกต่างกันทั้งหมดในทุก ๆ ครั้ง 
ดังนี้  

คะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงานอาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 3 ครั้งที่ 2 จะสูงกว่า ครั้งที่ 1 
คะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงานอาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 3 ครั้งที่ 3 จะสูงกว่า ครั้งที่ 1 
คะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงานอาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 3 ครั้งที่ 3 จะสูงกว่า ครั้งที่ 2 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 
 

ภาพที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) ของคะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงานอาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 4   
 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงานอาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จากการประเมินทัง้ 3 ครั้ง ได้ผลดังตารางที่ 4.7 
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ตารางท่ี 4.7 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงานอาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 4 
  

การวัด  ครั้งที่ 1 ( x =13.71) ครั้งที่ 2 ( x =17.71) ครั้งที่ 3 ( x =18.29) 

ครั้งที่ 1 ( x =13.71) - - - 

ครั้งที่ 2 ( x =17.71) 4.00* - - 

ครั้งที่ 3 ( x =18.29) 4.57* .57 - 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

จากตารางที่ 4.7 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของคะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงาน
อาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 4 จากการประเมินทั้งหมด 3 ครั้ง พบว่า มีคะแนนแตกต่างกันทั้งหมดในทุก ๆ ครั้ง 
ดังนี้  

คะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงานอาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 4 ครั้งที่ 2 จะสูงกว่า ครั้งที่ 1 
คะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงานอาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 4 ครั้งที่ 3 จะสูงกว่า ครั้งที่ 1 
คะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงานอาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 4 ครั้งที่ 3 จะสูงกว่า ครั้งที่ 2 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 
 

ภาพที่ 4.6 แสดงคา่เฉลี่ย ( x ) ของคะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงานอาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 5   



 89 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงานอาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จากการประเมินทั้ง 3 ครั้ง ได้ผลดังตารางที่ 4.8 
 
ตารางท่ี 4.8 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงานอาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 5 
  

การวัด  ครั้งที่ 1 ( x =7.43) ครั้งที่ 2 ( x =8.29) ครั้งที่ 3 ( x =8.29) 

ครั้งที่ 1 ( x =7.43) - - - 

ครั้งที่ 2 ( x =8.29) .86 - - 

ครั้งที่ 3 ( x =8.29) .86 .00 - 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

จากตารางที่ 4.8 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของคะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงาน
อาชีพตัวบ่งชี้ที่ 5 จากการประเมินทั้งหมด 3 ครั้ง พบว่า คะแนนในแต่ละครั้ง ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ.05  

 

 
 

ภาพที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) ของคะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงานอาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 6   



 90 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงานอาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จากการประเมินทั้ง 3 ครั้ง ได้ผลดังตารางที่ 4.9 
 
ตารางท่ี 4.9 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงานอาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 6  
 

การวัด  ครั้งที่ 1 ( x =6.00) ครั้งที่ 2 ( x =8.00) ครั้งที่ 3 ( x =8.57) 

ครั้งที่ 1 ( x =6.00) - - - 

ครั้งที่ 2 ( x =8.00) 2.00* - - 

ครั้งที่ 3 ( x =8.57) 2.57* .57 - 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

จากตารางที่ 4.9 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของคะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงาน
อาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 6 จากการประเมินทั้งหมด 3 ครั้ง พบว่า มีคะแนนแตกต่างกันทั้งหมดในทุก ๆ ครั้ง 
ดังนี้  

คะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงานอาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 6 ครั้งที่ 2 จะสูงกว่า ครั้งที่ 1 
คะแนนตัวบ่งชี้ด้านการงานอาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 6 ครั้งที่ 3 จะสูงกว่า ครั้งที่ 1 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

4.3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ 
 

ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจของนักเรียนที่มี      
                  ต่อการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ เรื่อง การปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

รายการ x  S.D. แปรผล 

1. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับโครงงานอาชีพ 4.62 0.55 มากที่สุด 
2. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพในท้องถิ่นของตนเอง 4.59 0.55 มากที่สุด 

3. นักเรียนมีอิสระในการคิดวางแผนงานอย่างเป็นระบบ 4.62 0.49 มากที่สุด 



 91 

ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 
 

รายการ x  S.D. แปรผล 

4. นักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนในการปฏิบัติงานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม 

4.84 0.37 มากที่สุด 

5. นักเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงงานอาชีพของกลุ่ม
ตนเอง 

4.84 0.37 มากที่สุด 

6. นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการในการวางแผนก่อนปลูกพืช 4.70 0.46 มากที่สุด 

7. ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม 4.84 0.38 มากที่สุด 

8. นักเรียนเกิดทักษะในการเตรียมดิน 4.65 0.54 มากที่สุด 

9. นักเรียนเกิดทักษะการปลูกพืชผักที่กลุ่มตนเองท าการปลูก 4.68 0.53 มากที่สุด 

10. นักเรียนเกิดทักษะการปลูกผัก 4.73 0.51 มากที่สุด 

11. นักเรียนสามารถดูแลพืชผักที่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวได้ 4.70 0.52 มากที่สุด 

12. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง เคารพความ
คิดเห็นของตนเองและเพ่ือนร่วมกลุ่ม 

4.73 0.51 มากที่สุด 

13. นักเรียนเกิดทักษะการเก็บเกี่ยวการจัดการผลผลิตพืชของ
กลุ่มตนเอง 

4.76 0.50 มากที่สุด 

14. นักเรียนมีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต 4.65 0.54 มากที่สุด 

15. นักเรียนเกิดทักษะในการประกอบอาชีพ 4.76 0.50 มากที่สุด 

16. นักเรียนมีส่วนร่วมในการปัญหา 4.76 0.50 มากที่สุด 

17. ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะอาชีพ 4.81 0.46 มากที่สุด 

18. นักเรียนมีความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพในอนาคต 4.65 0.48 มากที่สุด 

19. นักเรียนมีความมุ่งม่ันในการท างาน 4.62 0.49 มากที่สุด 

20. นักเรียนสามารถน าเสนอผลงานและสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4.78 0.42 มากที่สุด 

คะแนนรวมความพึงพอใจ   4.72 0.48 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 4.10 พบว่า คะแนนรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด   ( x  = 4.72, 
S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีคะแนนอยู่ในระดับ มากที่สุด โดยข้อที่มีคะแนน 
มากที่สุดสามข้อ คือ ข้อ 4. นักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนในการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่ม    
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( x  = 4.84, S.D. = 0.37)  ข้อ 5. นักเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงงานอาชีพของกลุ่มตนเอง 

( x  = 4.84, S.D. = 0.37) และ ข้อ 7. ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม         

( x  = 4.84, S.D. = 0.37)  ส่วนข้อที่มีคะแนน น้อยที่สุดสามข้อ คือข้อ 3. นักเรียนมีอิสระในการคิด

วางแผนงานอย่างเป็นระบบ ( x  = 4.62, S.D. = 0.49) ข้อ 19. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการท างาน 

( x  = 4.62, S.D. = 0.49) และข้อ 2. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพในท้องถิ่นของตนเอง          

( x  = 4.59, S.D. = 0.55) ตามล าดับ 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพที่มีต่อสมรรถนะด้านการงานอาชีพ ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านการงาน
อาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ เรื่อง 
การปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ เรื่อง การปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น วิธีด าเนินการวิจัย 
ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรที่ใช้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
จ านวน 14,363 คน 43 โรงเรียน ที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัดสระบุรี กลุ่มตัวอย่างการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 2 
ห้อง มีนักเรียนจ านวน 37 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสระบุรี
วิทยาคม ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi stage random)  

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะด้านการงานอาชีพของ
นักเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ 
เรื่อง การปลูกพืชและจ าหน่ายในท้องถิ่น วิชาการงานอาชีพ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานอาชีพที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
และมีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ในวิชาการงานอาชีพ 3 เรื่อง การปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 อย่างครบวงจร ซึ่งมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม 2) ขั้นที่ 2 
ขั้นศึกษาและวางแผนงาน 3) ขั้นที่ 3 ขั้นการด าเนินงานและการจ าหน่าย และ 4) ขั้นที่ 4 ขั้นน าเสนอ
และประเมินผล มีทั้งหมด 3 แผนการจัดการเรียนรู้  ใน 1 ภาคเรียน จ านวน 18 ชั่วโมง ดังนี้           
1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การวางแผนศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงงานอาชีพและอาชีพ
ในท้องถิ่น จ านวน 4 ชั่วโมง 2) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การด าเนินโครงงานอาชีพ จ านวน 9 
ชั่วโมง และ 3) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเก็บเกี่ยว จัดการผลผลิตและจัดจ าหน่าย น าเสนอ
และประเมินโครงงานอาชีพ จ านวน 5 ชั่วโมง 2) แบบวัดสมรรถนะด้านการงานอาชีพ สร้างโดยผู้วิจัย 
ที่ได้จากการประเมินตามสภาพจริงด้วยแบบวัดสมรรถนะด้านการงานอาชีพ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาการงานอาชีพ 3 ที่เรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ เรื่อง การปลูก
พืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น ครอบคลุม 3 ด้าน คือ ความรู้ ความสามารถทักษะกระบวนการและ
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนข้อที่ 6 มุ่งมั่นในการท างาน โดยใช้เกณฑ์การประเมินตาม
สภาพจริงประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้
แบบโครงงานอาชีพ เรื่อง การปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น สร้างโดยผู้วิจัย โดยให้นักเรียนท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ เรื่อง การปลูกพืชเพ่ือ
จ าหน่ายในท้องถิ่น วิชาการงานอาชีพ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งวัดได้จากแบบประเมินความพึง
พอใจของนักเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบประเมินวัดความพึงพอใจชนิดปลายปิดแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1) ท าการทดลองโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ ซึ่งใช้กลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว และ
สาระที่ 4 การอาชีพ ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 3 แผนการจัดการเรียนรู้ ใน 1 ภาค
เรียน จ านวน 18 ชั่วโมง  

2) ประเมินสมรรถนะด้านการงานอาชีพของนักเรียนทุกครั้ง โดยท าการสังเกตโดยครูผู้สอน 
การประเมินสมรรถนะด้านการงานอาชีพของนักเรียนเพ่ือดูพฤติกรรมของนักเรี ยนตรวจให้คะแนน
และบันทึกผลเก็บไว้เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งคะแนนที่ได้แต่ละครั้งจากการทดลองและประเมิน
จะน ามาเปรียบเทียบกันระหว่างการท าแต่ละครั้งเพื่อทราบถึงพัฒนาการของนักเรียนด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 1) ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
และน ามาตรวจให้คะแนนแล้วท าการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป              
2) ค านวณหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติ Repeated Measures ANOVA และ 4) เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะด้านการงานอาชีพของนักเรียนโดยวิเคราะห์จากครูผู้สอน
ด้วยสถิติ Repeated Measures ANOVA ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนของการวิจัย ซึ่งสรุป
ผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตามล าดับดังต่อไปนี้ 

 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
   การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพที่มีต่อสมรรถนะด้านการงานอาชีพของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยได้ดังนี้ 
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   นักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ เรื่อง การ
ปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่นโดยภาพรวมของคะแนนตัวบ่งชี้เฉลี่ยจากการประเมินสมรรถนะด้าน
การงานอาชีพมีการพัฒนาสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  5.1.1 สมรรถนะด้านการงานอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้  แบบโครงงานอาชีพ เรื่อง การปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น 5 ตัวบ่งชี้จาก 6 ตัวบ่งชี้ 
มีการพัฒนาสมรรถนะด้านการงานอาชีพ  สูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5.1.2 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

อาชีพ เรื่อง การปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น อยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.72 , S.D. = 0.48) 

 
5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
     การวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพที่มีต่อสมรรถนะด้านการงานอาชีพ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยมีประเด็นการอภิปรายผลจากข้อค้นพบในการวิจัยดังต่อไปนี้ 

5.2.1  ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ เรื่อง การ
ปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากการวิจัยพบว่า ตัวบ่งชี้ที่ 5 การ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผักและจ าหน่าย มีคะแนนในแต่ละครั้ง ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ.
05 เนื่องจากนักเรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผักและจ าหน่ายตั้งแต่เริ่มแรกจึงท า
ให้คะแนนสูงและส่งผลให้ไม่มีความแตกต่างกัน ตัวบ่งชี้ที่ 1 การวางแผน ตัวบ่งชี้ที่ 2 การศึกษา
ค้นคว้า ตัวบ่งชี้ที่ 3 การเตรียมและใช้วัสดุอุปกรณ์ ตัวบ่งชี้ที่ 4 การลงมือปฏิบัติงาน และตัวบ่งชี้ที่ 6 
การน าเสนอผลงาน มีการพัฒนาสมรรถนะด้านการงานอาชีพ สูงขึ้นตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จากการประเมินความสามารถของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการเรียนรู้แบบ
โครงงานอาชีพ ซึ่ง ประเมินด้วยตัวชี้วัดที่ 1 ถึง ตัวชี้วัดที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 91.16 จัดอยู่
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม เมื่อ

พิจารณาในรายละเอียด พบว่า โครงงานอาชีพที่มีคะแนนเฉลี่ย ( x ) ที่มีการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
งานอาชีพสูงที่สุด เป็นอันดับที่ 1 คือโครงงานอาชีพที่ 3 เรื่อง โครงงานการปลูกผักกวางตุ้งเพ่ือ
จ าหน่าย และโครงงานอาชีพที่ 4 เรื่อง โครงงานอาชีพการปลูกผักกวางตุ้งเพ่ือจ าหน่าย โดยมีคะแนน
รวมเท่ากับ 94 คะแนน อันดับที่ 2 คือ โครงงานอาชีพที่ 2 เรื่อง โครงงานการปลูกผักบุ้งเพ่ือจ าหน่าย 
และโครงงานอาชีพที่ 7 เรื่อง โครงงานการปลูกผักกวางตุ้งเพ่ือจ าหน่าย โดยมีคะแนนรวมเท่ากับ 92 
คะแนน และอันดับที่ 3 คือโครงงานอาชีพที่ 5 เรื่อง โครงงานการปลูกผักบุ้งเพ่ือจ าหน่าย และ
โครงงานอาชีพที่ 6 เรื่อง โครงงานการปลูกกุยช่ายเพ่ือจ าหน่าย โดยมีคะแนนรวมเท่ากับ 90 คะแนน 
จะเห็นได้ว่าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ  เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนา
สมรรถนะด้านการงานอาชีพที่สูงขึ้น เหตุที่เป็นดังนี้ เพราะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ  
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เรื่อง การปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่นเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้นักเรียนมีบทบาท มีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองมีอิสระในการคิดได้ฝึกปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนโดยผ่านขั้นตอน การ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้นมาทั้ง 4 ขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นที่ 1 คือ ขั้น
เตรียมความพร้อม ซึ่งเป็นขั้นตอนที่โอกาสให้นักเรียนมีอิสระในการศึกษาค้นคว้าร่วมกันคิดและเลือก
ปลูกผักชนิดใด ร่วมกันศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโครงงานอาชีพ และอาชีพในท้องถิ่นของตนเอง พร้อม
ทั้งศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกพืชในท้องถิ่น ครูเตรียมแหล่งเรียนรู้ ข้อมูลตัวอย่าง เพ่ือเป็น
แนวทางให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม หาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้  และการก าหนดนัดหมาย   
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินโครงงานอาชีพ ในการวิจัยครั้งนี้จะ พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
อาชีพ เรื่อง การปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่นมีผลท าให้มีการพัฒนาสมรรถนะด้านการงานอาชีพ

ของนักเรียนทั้ง 6 ตัวบ่งชี้สูงขึ้นได้จากการท าซ้ าซึ่งเปรียบเทียบได้จากคะแนนรวมเฉลี่ย ( x ) ของ   
แต่ละตัวบ่งชี้มีการพัฒนาสูงขึ้นคือ คะแนนรวมตัวบ่งชี้ด้านการงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น ครั้งที่ 3 จะมีคะแนนมากที่สุด อยู่

ในระดับดีเยี่ยม ( x  = 91.14, S.D. = 2.795) รองลงมาคือ ครั้งที่ 2 มีคะแนน อยู่ในระดับดี           

( x  = 82.00, S.D. = 2.582) และน้อยที่สุดคือครั้งที่ 1 โดยมีคะแนน อยู่ในระดับผ่าน ( x  = 63.71, 
S.D. = 2.430) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีแนวโน้มในลักษณะเดียวกันกับ คะแนนรวม ขั้นที่ 2 
ขั้นศึกษาและวางแผนงาน เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาและวางแผนการท าโครงงาน
อาชีพ พร้อมทั้งเขียนเค้าโครงโครงงานอาชีพตามที่ตนเองและกลุ่ มสนใจ ครูให้นักเรียนทบทวน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกหัวข้อที่จะศึกษาและวางแผนงานโดยใช้กระบวนการ
กลุ่มกระตุ้นให้เกิดการท างานร่วมกันซึ่งเป็นการฝึกและส่งเสริมให้นักเรียนสามารถท างานอย่างเป็น
ระบบมีการบริหารจัดการด้วยระบบกลุ่มได้เป็นอย่างดี ขั้นที่ 3 ขั้นการด าเนินงานและจ าหน่าย เป็น
ขั้นตอนที่นักเรียนลงมือปฏิบัติโครงงานอาชีพ เรื่อง การปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น โดยมีการ
วางแผนก่อนปลูก การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวจัดการผลผลิต  และการจัด
จ าหน่าย โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษา นักเรียนสามารถปลูกผักจนได้ผลผลิตที่ดีมีการจัดการผลผลิต
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและจ าหน่ายจนมีรายได้เป็นรูปประธรรมชัดเจนเป็นอย่างดี และขั้นที่ 4 
ขั้นน าเสนอและประเมินผล เป็นขั้นตอนที่นักเรียนสรุปผลการด าเนินงานโครงงานอาชีพ  มีการ
น าเสนอผลงานและครูเป็นผู้ประเมินผลงานโครงงานอาชีพของนักเรียน โดยเน้นการประเมินตาม
สภาพจริงจากการปฏิบัติ เป็นขั้นตอนที่ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินชิ้นงานที่เกิดจากการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ เรื่อง การปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น 

จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีการส่งเสริม
ให้นักเรียนมีการพัฒนาสมรรถนะด้านการงานอาชีพทั้ง 6 ตัวบ่งชี้ได้อย่างแท้จริงเพราะเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญท าให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้     
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ทุกขั้นตอน นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดความคิดที่หลากหลาย 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้จักการแก้ปัญหา สามารถท างานร่วมกับเพ่ือน ๆ มีการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบรวมทั้งมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในการท าชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์มีอิสระซึ่ง
สอดคล้องกับ ชาตรี เกิดธรรม (2547 หน้า 5-6)  ที่กล่าวโดยสรุปไว้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐานช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดได้แสดงออกถึงการลงมือปฏิบัติจริง ผลงานและแก้ปัญหาต่าง  ๆ 
ได้ด้วยตนเอง เป็นการสร้างความรู้ที่นักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน กนก จันทร์
ขามป้อม (2551) ที่กล่าวว่า ผลการปฏิบัติงานและประเมินผลงานโครงงานอาชีพที่ส าเร็จที่เน้นการ
ปฏิบัติงานเป็นกลุ่มของนักเรียนผลงานโครงงานอาชีพของนักเรียนทั้ง 6 กลุ่มโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ดี ได้ผลงานโครงงานอาชีพ ท าให้งานบรรลุถึงเป้าหมายและได้เห็นความภูมิใจในผลงานของสมาชิก
กลุ่มมีความสุขขณะปฏิบัติงานมีส่วนโครงการท างานเป็นกลุ่มส่งผลต่อการจัดกลุ่มนักเรียน คือการจัด
กลุ่มตามความสนใจความถนัดความพร้อมของนักเรียนท าให้นักเรียนได้ปฏิบัติงาน และได้ผลงานที่
ส าเร็จความสามัคคีกันในการปฏิบัติโครงงานอาชีพนักเรียนมีความสุขในการเรียน และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ชัยวัฒน์ สุดที่รัตน์ (2555 หน้า 344)  ที่กล่าวว่า วิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็น
ฐาน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะในการปฏิบัติงาน ท าให้นักเรียนรู้จักวิธีการท างานอย่างมี
ระบบและแผนงานที่ดี ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนกระบวนการในการค้นหาความรู้  สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตจริง ในแง่ของการท างานอย่างเป็นระบบและผลผลิตที่ได้จากโครงงาน 

5.2.2  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานอาชีพ เรื่อง การปลูกพืชเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น ผลการวิจัยภาพรวม พบว่า นักเรียนมีความ

พึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ในระดับ มากที่สุด ( x  = 4.72, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีคะแนนอยู่ในระดับ มากท่ีสุด โดยข้อที่มีคะแนน มากที่สุดสามข้อ คือ ข้อ 4 

นักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนในการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ( x  = 4.84, S.D. = 037) ข้อ 5 

นักเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงงานอาชีพของกลุ่มตนเอง ( x  = 4.84, S.D. = 0.37) และ 

ข้อ 7 ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม ( x  = 4.84, S.D. = 0.37) ที่สอดคล้องกับ 
สุพัตรา อุดรบูรณ์ (2555 หน้า 112) ผลจากการวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โครงงานอาชีพแบบครบวงจร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี อยู่ในระดับ
มาถึงมากที่สุด สอดคล้องกับ อรศิริ เลิศกิตติสุข (2548 หน้า 140) ที่กล่าวว่า ผลการศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงานอาชีพ รายด้าน ทั้ง 3 ด้าน (ด้านเก่ง ด้านดี 
ด้านมีความสุข) พบว่า ด้านเก่ง นักเรียนที่ศึกษาวิชาโครงงานอาชีพ จะมีลักษณะเป็นคนเก่งโดยมี
ความสามารถในการคิดมีทักษะด้านการจัดการ สามารถแก้ปัญหาวิเคราะห์สรุปผลเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ด้านการด าเนินงานอาชีพจึงท าให้รู้จักอาชีพอย่างหลายโดยสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน ด้านดี นักเรียนด้วยการเรียนวิชาโครงงานอาชีพว่าเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะของ
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การเป็นผู้ประกอบการให้ประสบความส าเร็จในอาชีพ ซึ่งได้แก่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยันอดทนมี
วินัยมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีส่วนด้านมีความสุขนักเรียนเห็นว่าการเรียนวิชาโครงงานอาชีพ ท าให้นักเรียน
ได้พัฒนาตนเองในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพอิสระ
หรือธุรกิจขนาดเล็กด้วยตนเอง ได้ความภาคภูมิใจในตนเอง และดีใจที่มีรายได้ที่สามารถหามาได้ด้วย
ตนเอง ปัญญา ศรีผายวงศ์ (2556 หน้า 147) ที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความท้าทายเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่และภาพความส าเร็จของงานมีความชัดเจน
สัมผัสได้กระบวนการท างานมีการท างานเป็นกลุ่มท าให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนละลายพฤติกรรมมี
เป้าหมายร่วมกันผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันผู้เรียนมีรายได้จากการเรียน
และมีโอกาสช่วยสังคมท าให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะนักเรียนมีก าลังใจและเกิดแรงบันดาล ใจที่จะท า
ชิ้นงานต่อไปให้ส าเร็จตลอดจนมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
สอดคล้องกับความเห็นของ เพ็นนี บุญรักษา (2552 หน้า 151) ที่กล่าวว่าการที่เด็กได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างเพ่ือน และครูท าให้เกิดความสนุกสนานความพอใจที่จะเรียนรู้จะช่วย
เสริมสร้างความรู้สึกที่ดี ที่กล่าวว่าการที่เด็กได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างเพ่ือน และครู
ท าให้เกิดความสนุกสนานความพอใจที่จะเรียนรู้จะช่วยเสริมสร้างความรู้สึกที่ดีให้ใน ที่กล่าวว่าการที่
เด็กได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างเพ่ือนและครูท าให้เกิดความสนุกสนานความพอใจที่จะ
เรียนรู้จะช่วยเสริมสร้างความรู้สึกที่ดีในการ ที่กล่าวว่าการที่เด็กได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ระหว่างเพ่ือนและครูท าให้เกิดความสนุกสนานความพอใจที่จะเรียนรู้จะช่วยเสริมสร้างความรู้สึกที่ดี
ในการเรียนรู้ชื่นชมในสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
     การวิจัย  เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพที่มีต่อสมรรถนะด้านการงานอาชีพ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

5.3.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    1) ครูผู้สอนสามารถน าแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพไปประยุกต์ใช้

สอนกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น สาระการเรียนรู้ออกแบบและเทคโนโลยี สาระสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

   2) วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพปลูกผัก ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็นเวลามากกว่าปกติ เพ่ือให้ได้ผลงานหรือชิ้นงานที่มีคุณภาพ จึงมีความจ าเป็นต้องใช้
เวลานอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ ครูผู้สอนควรมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี มีความเหมาะสม
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ตลอดจนมีความเข้าใจในวิธีการจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจน เพ่ือการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด 

   3) ครูผู้สอนควรมีการแนะน าให้นักเรียนท าโครงงานอาชีพปลูกผักในท้องถิ่นของ
ตนจ าหน่ายเพื่อให้มีรายได้และอาจน าไปสู่อาชีพของนักเรียน 

   4) ในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพครูผู้สอนควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ค้นหาอาชีพที่สนใจและมีการต่อยอดเกี่ยวกับการท าการตลาดออนไลน์ให้สอดรับกับยุคสมัยเพ่ือจะ
ส่งผลให้นักเรียนประสบความส าเร็จด้านการงานอาชีพ 

5.3.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
    1) ควรท าการวิจัยศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน

อาชีพในเนื้อหาสาระอ่ืนและในระดับชั้นอ่ืน ๆ 
    2) ควรน าการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานอาชีพไปสอนแบบบูรณาการ

ร่วมกับนวัตกรรมอ่ืน ๆ เช่น บทเรียนส าเร็จรูป หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) แบบฝึกทักษะ
กระบวนการ กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ เป็นต้น 

   3) การศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานทั่วไป กับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพทั่วไป เพ่ือจะได้มีข้อมูลทางวิชาการให้ผู้ที่
สนใจได้ศึกษาค้นคว้าและน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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ภาคผนวก ง 

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
แบบประเมินผู้ทรงคุณวุฒิครวจสอบเครื่องมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ฉ 
ตารางสรุปค่าความสอดคล้องของเคร่ืองมือ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ช 
การแปลผล ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของตัวบ่งชี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 
ตารางแสดงบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาคผนวก ฌ 
ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
 เอกสารรับรองโครงการวิจัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ประวัติผูว้ิจัย 
 
ชื่อ – นามสกุล นางยุวดี  ไชยไธสง 
วัน เดือน ปี ที่เกิด 16 ตุลาคม 2527 
สถานที่เกิด  จังหวัดมหาสารคาม 
ที่อยู่ปัจจุบัน 18 หมู่ 14 ต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  

จังหวัดมหาสารคาม 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.  2550 
 

พ.ศ.  2554 

 
วิทยาศาสตรบัณฑิต พืชศาสตร์ (พืชไร่) 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่ 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ จังหวัดนครราชสีมา 

ประวัติการท างาน 
พ.ศ.  2560 

 
ครโูรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 

ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน คร ูคศ.1 
ที่ท างานปัจจุบัน โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  

ทุนการศึกษาที่ได้รับ ทุนการศึกษาโครงการเพ่ิมศักยภาพครูชุมชน 
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ ากัด  
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