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1. แนวคิดความเป็นมา 
 หลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรยีนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ 
ท่ีมีความสมดุลท้ังร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติ
ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐาน 
ความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักเรียน 
ได้คิด ค้นคว้าหาความรู้และลงมือปฏิบัติหรือกระท าจริงทุกขั้นตอน จนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การพัฒนาครู
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ เป็นวิธีหนึ่งท่ีจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาครูให้มี
ความรู้ความสามารถในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และเป็นคนท่ีอยู่ในสังคมได้ 
อย่างมีความสุข การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญมีหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู ้
แบบโครงงาน เป็นการจัดการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งท่ีเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะการวิจัย 
ส ารวจ ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น โดยมีครูเป็นผู้คอยให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด ดังนั้น การเรียนรู้
แบบโครงงานจึงเป็นสะพานเช่ือมโยงระหว่างห้องเรียนกับโลกภายนอกท่ีจะช่วยให้นักเรียนได้น าความรู้ 
ในช้ันเรียนไปบูรณาการกับกิจกรรมท่ีจะกระท าเพื่อน าไปสู่ความรู้ใหม่ๆ ด้วยการสร้างความหมาย  
การแก้ปัญหาและการค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้น การสอบแบบโครงงานจึงเป็นการสอนท่ีให้นักเรียน
ได้รู้จักวิธีท าโครงงานวิจัยเล็กๆ (Mini Research) ท่ีนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและ 
การสร้างผลผลิตท่ีมีคุณภาพ จุดประสงค์หลักของการสอนแบบโครงงาน เพื่อต้องการกระตุ้นให้นักเรียน 
รู้จักสังเกต รู้จักตั้งค าถาม รู้จักตั้งสมมุติฐาน รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อหาค าตอบท่ีตนอยากรู้ รู้จักสรุป 
และท าความเข้าใจเกี่ยวกับส่ิงท่ีค้นพบ (สุพล วังสิทธ์. 2543 : 11) 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ัน ม.6 ให้สูงขึ้น 
 2. เพื่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน 
ปิยะมหาราชาลัย อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน 
 3. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริตและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต 
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3. แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ 
 กระบวนการจัดการเรียนรู้สู่งานอาชีพโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ใช้หลักการตามแนวคิดของ John 
Dewey, Kemmis และ MC Taggart (Kemmis and MC Taggart, 1988 : 11-15) และเป็นการเรียนรู้ท่ี
เช่ือมโยงหลักการพัฒนาการคิดของบลูม (Bloom) ท้ัง 6  ขั้น กล่าวคือ 
 - ความรู้ความจ า (Knowledge) 
 - ความเข้าใจ (Compare hension) 
 - การน าไปใช้ (Application) 
 - การวิเคราะห์  (Analysis) 
 - การสังเคราะห์  (Synthesis) 
 - การประเมินค่า (Evaluation) 
 และยังเป็นกระบวนการเรียนรู้ต้ังแต่การวางแผนการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ การสร้างสรรค์
ประยุกต์ใช้ผลผลิต และการประเมินผลงานโดยมีผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้จัดการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน  
ได้ด าเนินการ 2 วงรอบ ในแต่ละวงรอบประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี ้
 1) ขั้นการวางแผน (Planning) 
 2) ขั้นปฏิบัติงาน (Action) 
 3) ขั้นการสังเกต (Observation) 
 4) ขั้นการสะท้อนผล (Reflection)  (สุวิมล  ว่องวานิช. 2544 : 13) 
4. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การปรับประยุกต์ ดัดแปลง 
 คิดค้นกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่งานอาชีพโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นการออกแบบกระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เนน้กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงหลักการพัฒนาการคิดของ บลูม (Bloom) ท้ัง 6 ขั้น 
 - ความรู้ความจ า (Knowledge) 
 - ความเข้าใจ (Comprehension) 
 - การน าไปใช้ (Application) 
 - การวิเคราะห์  (Analysis) 
 - การสังเคราะห์  (Synthesis) 
 - การประเมินค่า (Evaluation) 
โดยมีข้ันตอนการด าเนินงาน  4 ขั้นตอน ดังนี ้
 1) ขั้นการวางแผน (Planning) 
 2) ขั้นปฏิบัติงาน (Action) 
 3) ขั้นการสังเกต (Observation) 
 4) ขั้นการสะท้อนผล (Reflection)  (สุวิมล  ว่องวานิช. 2544 : 13) 
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กรอบการจัดการเรียนรู้สู่งานอาชีพโดยใช้โครงงานเปน็ฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. กระบวนการพัฒนา/ขั้นตอน 
 5.1 ประชากร  ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1-6/6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  
ปีการศึกษา 2560 จ านวน  197  คน 
 5.2 กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/5 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ปีการศึกษา 2560 
จ านวน  39 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (บุญชม ศรีสะอาด, 2546 : 43) 
 5.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
   5.3.1 ตัวแปรต้น  คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  
   5.3.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   5.3.3 แนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต 
 5.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
 5.5 กรอบเนื้อหาการพัฒนานักเรียน 
   5.5.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ ประเภทของโครงงาน 
   5.5.2 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 
 

กระบวนการเรียนรู้ 

1. ความรู้ความจ า (Knowledge) 
2. ความเข้าใจ (Comprehension) 
3. การน าไปใช้ (Application) 
4. การวิเคราะห์  (Analysis) 
5. การสังเคราะห์  (Synthesis) 
6. การประเมินค่า (Evaluation) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. ขั้นการวางแผน (Planning) 
2. ขั้นปฏิบัติงาน (Action) 
3. ขั้นการสังเกต (Observation) 
4. ขั้นการสะท้อนผล (Reflection) 
 

โครงงานอาชีพ 
1. สมุนไพรพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย 
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
   ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
2. พัฒนาทักษะกระบวนการคิด  
    วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
3. เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริตและ 
    เห็นแนวทางในการประกอบ 
    อาชีพในอนาคต 
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 5.6 กลยุทธ์การพัฒนา การศึกษาครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนในการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรม
โครงงาน โดยมีกลยุทธ์ด าเนินการดังนี ้
   5.6.1 การศึกษาเอกสาร การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
   5.6.2 การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
   5.6.3 การปฏิบัติการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
   5.6.4 การแลกเปล่ียนความรู้ 
 5.7 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
   5.7.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   5.7.2 แบบทดอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ 
   5.7.3 แบบสอบถาม 
 5.8 วิธีวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยใช้หลักการตามแนวคิดของ John 
Dewey, Kemmis และ MC Taggart (Kemmis and MC Taggart, 1988 : 11-15) และเป็นการเรียนรู้ท่ี
เช่ือมโยงหลักการพัฒนาการคิดของบลูม (Bloom) ท้ัง 6 ขั้น เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน  
ได้ด าเนินการ 2 วงรอบ ในแต่ละวงรอบประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้  1) ขั้นการวางแผน (Planning) 
2) ขั้นปฏิบัติงาน (Action)  3) ขั้นการสังเกต (Observation)  4) ขั้นการสะท้อนผล (Reflection)  (สุวิมล  
ว่องวานิช. 2544 : 13) 
 5.9 สถิติที่ใช้ในการวิจัย  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
6. ผลการด าเนินงาน 
 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (93.26) สูงขึ้น 
 2. ผู้เรียนมีพัฒนาด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์สูงขึ้นเมื่อใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ
โครงงาน 
 3. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริตและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตอยู่ในระดับดีมาก 
7. การเผยแพร่ผลงาน 
 7.1 จัดนิทรรศการน าเสนอผลงาน 
 7.2 รูปเล่มรายงาน 
 7.3 ภาพกิจกรรมในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/ticha.poojala 
 7.4 เว็บไชต์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย http://www.piya.ac.th/ 
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