
 



บทความ    ผลการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาชีพของชุมชนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ 
จากวัสดุในท้องถิ่น  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 

 
บทคัดย่อ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาชีพ
ของชุมชนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๔  โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ๒) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการอาชีพของชุมชนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  ๓) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน
ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาชีพของชุมชนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ให้นักเรียนร้อยละ ๗๕  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนร้อยละ ๘๐  ขึ้นไป  ๔) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาชีพของ
ชุมชนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม  
จ านวน ๒๓  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาชีพของชุมชนโดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละของการทดสอบ  และการทดสอบค่าที (t–test)   
 ผลการวิจัยพบว่า ๑) การสร้างและวิเคราะห์ประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาชีพของ
ชุมชนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  อยู่ระหว่าง  ๐.๖๐–๑.๐๐ และผลการหาประสิทธิภาพ 
กับนักเรียนจ านวน  ๒๓  คน  โดยภาพรวมเท่ากับ  ๘๗.๗๓/๘๙.๐๐  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ ที่ก าหนดไว้  
๒) นักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาชีพของชุมชนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .๐๑ ๓) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาชีพของชุมชนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓๔.๑๓  คิดเป็นร้อย
ละ ๘๕.๓๓  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือร้อยละ ๗๕ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และมีจ านวน
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ  ๘๖.๙๕ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  ๔) นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาชีพของชุมชนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากท่ีสุด ( x  = ๔.๖๐)   
 
 
 
 
 



บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระบุไว้ว่า การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ควรจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนันของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่
รู้อย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น มีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ทั้งใน
ชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนเพ่ิมข้ึนจากเดิม อีกท้ังยังบูรณาการวิชาต่างๆ ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น หรือชุมชนที่ผู้เรียน
ได้อาศัยอยู่ ท าให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
(คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,๒๕๕๓) 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  
มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต การ
อาชีพและเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล  เห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างาน  และมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
พอเพียงและมีความสุข โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม  เพ่ือให้มี
ความรู้  ความสามารถ มีทักษะในการท างาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีสาระส าคัญ  ดังนี้  ๑) การด ารงชีวิตและครอบครัว  เป็นสาระเกี่ยวกับการท างานในชีวิตประจ าวัน  การช่วยเหลือ
ตนเอง  ครอบครัว และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความ
มั่นใจและภูมิใจในผลส าเร็จของงาน เพ่ือให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง ๒) การออกแบบ
และเทคโนโลยี เป็นสาระเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของมนุษย์อย่างสร้างสรรค์ โดยน าความรู้มาใช้กับ
กระบวนการเทคโนโลยี  สร้างสิ่งของเครื่องใช้  วิธีการ หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด ารงชีวิต ๓) เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  เป็นสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การติดต่อสื่อสาร  การค้นหาข้อมูล การใช้ข้อมูล
และสารสนเทศ  การแก้ปัญหาหรือการสร้างงาน  คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๔) 
การอาชีพ เป็นสาระเกี่ยวกับทักษะที่จ าเป็นต่ออาชีพ  เห็นความส าคัญของคุณธรรม  จริยธรรม  และเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพ  ใช้ เทคโนโลยี ได้ เหมาะสม เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑. หน้า ๑-๒) และตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน ๕ ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะ ทั้งนี้ อยู่
ในการจัดการศึกษาที่ด าเนินการตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 



ดังนั้นการจัดท าโครงงานของนักเรียนที่ด าเนินการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงสอดคล้องคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางที่ก าหนด  (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑. หน้า ๖-๗) 
 ในปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะเป็นลักษณะของการสร้างองค์ความรู้ของผู้เรียน จาก
ครูผู้สอนป้อนให้กับผู้เรียนโดยตรง ผู้เรียนมีหน้าที่รับส่งที่ครูผู้สอนป้อนให้เพียงอย่างเดียว ซึ่งในการสร้างองค์
ความรู้ให้กับผู้เรียนจะผ่านสื่อที่มีรูปแบบตายตัว ผู้เรียนจะเรียนรู้จากตัวแปรที่ครูผู้สอนก าหนดให้ ส่งผลให้ผู้เรียน
ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ไม่สะท้อนความรู้ โดยผ่านการอธิบายและการลงมือปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน อาจเนื่อง
มากจากความไม่เข้าใจในที่มาและหลักการ  เนื้อหา ประกอบกับผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการสร้างตัวแปรที่ใช้
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกสิ่ง
ที่ศึกษา ก าหนดเรื่องที่จะศึกษาหรือโครงงานที่สนใจจะท า เป็นการศึกษาด้วยตนเองในสิ่งที่มีความคล้ายคลึง
เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงหรือสภาพปัญหาที่เป็นจริงในชีวิตประจ าวัน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความคิดที่ลึกซึ้ง
เชื่อมโยงสัมพันธ์จนได้ความรู้ใหม่ที่มีความหมายสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ได้ใช้ทักษะที่มีในการท างานตามความ
ต้องการและความสนใจ ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเองและความรอบคอบในการ
ปฏิบัติงาน (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๑)  
 วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน(Project Based Learning) เป็นวิธีการสอนที่ท าให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการจดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าและลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง ตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือ
กระบวนอ่ืนใดไปใช้ในการศึกษาหาค าตอบในเรื่องนั้นๆ โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้คอยกระตุ้นแนะน า และให้ค าปรึกษา
แก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมอิสระและพัฒนาตนเอง ผู้เรียนสามารถน าความรู้ความสามารถ 
ทักษะและประสบการณ์ มาเป็นพ้ืนฐานในการสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์ ตามความถนัดและความสนใจ 
สามารถท างานอย่างมีระบบ มีกระบวนการ ท างานและท างานร่วมกับผู้อื่นได้  สามารถน าเสนอผลงานของตนเอง
และกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์และประเมินผลงานของตนเองได้ น าเสนอผลการวิเคราะห์ การ
ประเมินผล พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขผลงาน  จึงเป็นแนวทางเลือกหนึ่งที่นักการ
ศึกษาหลายท่านยอมรับว่าจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนทุกระดับควรน าไปใช้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ความสารถของผู้เรียน โดยการค้นหาความรู้ด้วยตนเองด้วยการท างานโครงงาน ดังนั้น นับว่าเป็นสิ่งส าคัญที่ครูมือ
อาชีพทุกคนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้เป็นอย่างดี และยัง
เป็นกิจกรรมที่ครูทุกคนสามารถประยุกต์ใช้ได้กับการเรียนการสอนทุกรายวิชา  โครงงานเป็นกิจกรรมที่ สามารถ
พัฒนาเด็กยุกต์ใหม่ที่อยู่สังคมของแหล่งข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายและทันสมัย ที่ต้องมีความสามารถในการ
เลือกสรรให้ถูกต้องและเหมาะสมกับระดับและวัยของตนเอง รวมไปถึงความสามารถที่จะน าความรู้เหล่านั้นมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้เป็นอย่างดี และกิจกรรมโครงงานยังสามารถปฏิรูปเด็กยุคใหม่ในสังคมไทยให้รู้จักสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนที่เรียกว่า การศึกษาตลอดชีวิต (Life-Long Education) 
(ลัดดา ศิลาน้อย และอังคณา ตุงคะสมิต, ๒๕๕๓) 



 ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม  จังหวัดล าปาง  จึง
ได้จัดการเรียนรู้บูรณาการอาชีพของชุมชนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น 
รายวิชาช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น  รหัส ง๓๐๒๓๗ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย การศึกษา
รูปแบบผลิตภัณฑ์  แหล่งวัสดุและคุณสมบัติทั้งที่เป็นธรรมชาติและสังเคราะห์ในท้องถิ่น  เครื่องมือและอุปกรณ์  
การออกแบบชิ้นงาน  การลงมือปฏิบัติงาน(ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น)  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
การท าบัญชี รับ- จ่าย  ก าหนดราคาและจัดจ าหน่าย  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ 
ความถนัด ความสนใจ และได้ฝึกทดลองปฏิบัติงาน ได้เรียนจากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้  คิดเป็น 
ท าเปน็ แก้ปัญหาเป็น ได้ท ากิจกรรมการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ได้ท ากิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนและด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข  
 จากเหตุผลที่กล่าวมา ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนตระหนักในความส าคัญของจัดการเรียนรู้บูรณาการอาชีพ
ของชุมชนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเป็นการทบทวนเนื้อหาสาระของการจัดการเรียนรู้บูรณาการเรียนการ
สอน น าไปใช้ในการปฏิบัติจริง  จนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้วิจัยจึงน าหลักการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน(Project Based Learning) มาประยุกต์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชาช่าง
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า ลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเองให้เต็มตามศักยภาพ และเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุจุดประสงค์อย่าง
มีประสิทธิภาพตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ต่อไป 
      
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 ๑) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาชีพของชุมชนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม   
 ๒) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาชีพ
ของชุมชนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๔  โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม   
 ๓) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาชีพของ
ชุมชนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  เรื่อง  การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม  ให้นักเรียนร้อยละ ๗๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป  



  ๔) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาชีพของชุมชนโดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนเวียงตาล
พิทยาคม   
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 ๑) แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาชีพของชุมชนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุในท้องถิ่น  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน  ๘๐/๘๐ 
 ๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมที่เรียนด้วย
กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาชีพของชุมชนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุใน
ท้องถิ่น  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 ๓) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมที่เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณา
การอาชีพของชุมชนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น  ร้อยละ ๗๕  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
 ๔) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้บูรณา
การอาชีพของชุมชนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น  อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

๑) ขอบเขตด้านประชากร  
   ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม  
จังหวัดล าปาง  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  จ านวน  ๑  ห้องเรียน  รวมนักเรียนทั้งหมด  ๒๓  คน ได้มาโดยวิธีเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) จากการปฏิบัติการสอนของผู้วิจัย 
 ๒) ขอบเขตด้านตัวแปร 
  ตัวแปรต้น  ได้แก่  การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
  ตัวแปรตาม  ได้แก่   

๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
๒) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  

 ๓) ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ใช้เวลารวมทั้งสิ้น  ๑๕  สัปดาห์  โดยได้ด าเนินการทดลอง  ตั้งแต่วันที่  ๒๖  เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙  
ถึงวันที ่ ๗ เดือน มีนาคม  ๒๕๖๐  
 



เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ๑) แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาชีพของชุมชนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ 
จากวัสดุในท้องถิ่น 
 ๒) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๓) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาชีพของชุมชนโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียน
เวียงตาลพิทยาคม   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาตามลักษณะของกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  
ดังนี้  
 ๑) ออกแบบ วางแผน  ได้แก่  ก าหนดจุดประสงค์ของการวิจัย  สมมุติฐานของการวิจัย  ขอบเขตของ
การวิจัย  ก าหนดนวัตกรรมและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๒) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและหาคุณภาพของเครื่องมือ  ได้แก่ 
   ๒.๑) แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาชีพของชุมชนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง การประดิษฐ์
ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น   
ตารางที่ ๑ : แสดงขั้นตอนการสอน ๖ ขั้น ของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน(Project Based  
                Learning) 

 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาชีพของชุมชนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  
เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น 

ครูผู้สอน(PDOR) ผู้เรียน(PDCA) 

ขั้นให้ความรู้พ้ืนฐาน (Plan : P) 
ให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับการท า
โครงงาน 

(Plan : P) 
นัก เรี ยนท าความเข้ า ใจรูปแบบ 
ลักษณะของโครงงานและซักถามข้อ
สงสัย 

ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Plan : P) 
ให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะ
ท าการศึกษา 

(Plan : P) 
นั ก เ รี ยนท าความ เข้ า ใจ เ นื้ อห า 
วางแผน และเตรียมการลงมือปฎิบัติ 

ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ (Do : D) 
แบ่งกลุ่มและให้นักเรียนก าหนดหัวข้อที่จะ
ท าโครงงาน 

(Do : D) 
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับสมาชิกในกลุ่ม 



ตารางที่ ๑ (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาชีพของชุมชนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  
เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น 

ครูผู้สอน(PDOR) ผู้เรียน(PDCA) 

ขั้นแสวงหาความรู้ (Observe : O) 
สังเกตและติดตามการปฏิบัติของนักเรียน 
 

(Do : D) 
ออกแบบชิ้นงานการประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุในท้องถิ่น 

ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ (Observe : O) 
ให้ค าปรึกษาและประเมินอย่างต่อเนื่อง 

(Check : C) 
ปรับปรุงชิ้นงานการประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุในท้องถิ่น 

ขั้นน าเสนอผลงาน (Reflect : R) 
ประเมินผลการด าเนินงาน ประเมินตาม
สภาพจริง 

(Action : A) 
จัดท ารายงานและน าเสนอผลงาน 

 
 ๒.๒) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาชีพของชุมชน
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น  จ านวน  ๔๐  ข้อ   
 ๒.๓) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาชีพของชุมชนโดย
ใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น  จ านวน ๒๕ ข้อ 
  ๓) น าเสนอผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน  ๕  ท่าน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จ านวน  ๒  ท่าน  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  จ านวน  ๑  ท่าน  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน จ านวน  
๑ ท่าน  และผู้เชียวชาญด้านการวัดผล  ประเมินผล  ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน  ๑  ท่าน  
  ๔) น านวัตกรรมไปทดลองใช้ ปรับปรุงคุณภาพนวัตกรรมและเครื่องมือ  แล้วน าไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๕) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
  ๖) สรุปและรายงานผล 
  ในการวิจัยครั้งนี้  ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 ๑)  เสนอผู้บริหารโรงเรียนในการพัฒนาและทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาชีพของชุมชน
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น     
  ๒)  ท าการทดลองกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน ๒๓  คน  ดังนี้   



 ๒.๑) ปฐมนิเทศชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
นักเรียนทราบ 
  ๒.๒) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
อาชีพของชุมชนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น  ไปทดสอบกับนักเรียนเพ่ือ
น ามาเป็นคะแนนก่อนเรียน   
  ๒.๓) ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาชีพของชุมชนโดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น  โดยด าเนินการทดลองเอง ใช้เวลาทดลองทั้งหมด  ๑๕  สัปดาห์   
 ๒.๔) หลังด าเนินการทดลองสิ้นสุด  ผู้วิจัยท าการทดสอบหลังเรียน(Posttest)  ด้วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน  โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาชีพของชุมชนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น   
 ๒.๕)  น ากระดาษค าตอบของนักเรียนมาตรวจให้คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยตอบถูกให้  ๑ 
คะแนน  ตอบผิด หรือไม่ตอบ หรือตอบมากกว่า ๑  ตัวเลือก ให้ ๐ คะแนน 
 ๒.๖)  น าคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียนมาหาค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ
ผลต่างของคะแนน  ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล   
 ๒.๗)  น าค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนมาเปรียบเทียบ  โดยการทดสอบที (t– 
test  Dependent) 
  ๒.๘)  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ให้สูงขึ้น โดยน าคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน (Posttest)  
ที่ได้มาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  คือร้อยละ ๗๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป  
  ๒.๙)  เมื่อการทดลองสิ้นสุดลง  ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาชีพของชุมชนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง 
การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น  ซึ่งแบบสอบถามเป็นแบบประเมินลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ  
(Rating  Scale)  ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน ๒๓  คน  ตอบแบบสอบถาม 
 ๒.๑๐)  น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาชีพของชุมชนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุใน
ท้องถิ่น  มาตรวจนับ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การจัดการเรียนรู้บูรณาการอาชีพของชุมชนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ในท้องถิ่น  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมสรุปได้ดังนี้ 



  ๑) ผลการสร้างและวิเคราะห์ประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาชีพของชุมชนโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน  เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม  พบว่า ผลความเหมาะสมสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project Based Learning)  มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC)  อยู่ระหว่าง  ๐.๖๐–๑.๐๐ และผลการหา
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน(Project Based Learning) กับนักเรียนจ านวน  
๒๓ คน  โดยภาพรวมเท่ากับ  ๘๗.๗๓/๘๙.๐๐  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ ที่ก าหนดไว้  
 ๒) นักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาชีพของชุมชนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .๐๑  
  ๓) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาชีพของชุมชนโดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓๔.๑๓  คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๓๓  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือร้อยละ ๗๕ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ  ๘๖.๙๕ ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด   
  ๔) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาชีพของชุมชนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง 
การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = ๔.๖๐)   
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