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บทคัดยอภาษาไทย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชการวิจัยเปนฐาน และเพื่อศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชา
โครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวยการศึกษาความคิดเห็นของผูเก่ียวของ กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือผูเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการ ซึ่งประกอบดวยผูเชี่ยวชาญจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ผูบริหาร และอาจารยผูสอนรายวิชาโครงการ จํานวน 7 คน โดยใชวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบประมาณคา (Rating scale) 5 
ระดับ ซึ่งสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับองคประกอบและขั้นตอนการดําเนินการของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูวิชาโครงการ 
ความเหมาะสมของรูปแบบในดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน การสรางผลงานนวัตกรรม และกิจกรรม
หรือประเด็นเนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบวา (1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชการวิจัยเปนฐาน ประกอบดวยการดําเนินงานใน 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 ดานขอมูลทั่วไป สวนที่ 
2 ความคิดเห็นตอรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูวิชาโครงการ สวนที่ 3 ความเหมาะสมเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน (2) ผูเกี่ยวของเห็นดวยกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชการวิจัยเปนฐาน อยูในระดับมาก (𝑥 =4.42) ดังนั้นสรุปไดวารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สราง
ขึ้น สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชการวิจัยเปนฐาน สามารถนาํไปใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ได 
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Abstract 
This research aims to develop a model for learning and teaching projects to the diploma level 

(Diploma) of an Information Technology (IT). The research based in the study of an appropriate management 
learning style project at diploma level (Diploma) of an Information Technology (IT) with opinion to those 
involved. The sample used in this research were experts and those concerned in learning and teaching 
projects together with experts from University of Technology, Management and instructor of course projects 
and consisted of eight people on how to choose a specific (Purposive selection) tool for data collection, a 
questionnaire has about 5 (Rating scale) unquestioned level and also about compositions and procedures 
format in the process of learning project. The appropriateness model in teaching and learning process using 
the research as bases would create an innovative work activities or issues content. 

The results showed that expert, relevant graduate degree and six master's degree 2 (1) model of 
learning and teaching projects of diploma level (Diploma) of an Information Technology (IT). The research 
based including three part of operations: Part 1, Overview, and Chapter 2. The project reviews and formats of 
learning processes, about the management style of teaching (2) experts and stakeholders agree on the format 
of the learning and teaching projects of diploma level (Diploma) of an Information Technology (IT). The 
research bases on a massive scale (𝑥 = 4.31), therefore, the conclusion of teaching pattern was created. The 
College's Office of Vocational Education Commission on Teaching and Learning course projects at diploma 
level (Diploma) of an Information Technology (IT). The research bases could be used as a teaching guide. 

Keyword: teaching method, project subject, research-based 

 

 
บทนํา  

การจัดกระบวนการเรียนรูวิชาโครงการของสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนการดําเนินการตาม
ประก าศกระท รวงศึ กษ าธิ ก าร เรื่ อ งก รอบ มาต รฐานห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและกรอบมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ซึ่งกลาวถึงปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรการ
อาชีวศึกษาคือ มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ 
ปรัชญาการอาชีวศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะของ
สาขาวิชานั้นๆ ในการจัดการศึกษาทั้งในระบบและการศึกษาตลอดชีวิต 
โดยมุงเนนผลติผูมีความรูและทักษะในระดับเทคนิคสามารถปฏิบัติงานที่ใช
เทคนิค ควบคุมการทํางาน มีคณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและ
กิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน สอดคลองกับความตองการของสังคม 
ชุมชนและสถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระและพัฒนา
ตนเองใหมีความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ โดยกําหนดใหหนึ่งป
การศึกษามี 2 ภาคการศึกษา และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษา
ไมนอยกวา 18 สัปดาห นอกจากนั้นยังกําหนดใหการทําโครงการตามที่
ไดรับมอบหมาย ไมนอยกวา 54 ชั่วโมงเทากับ 1 หนวยกิต โดยโครงการ 
ประกอบดวยสมรรถนะ การทํางานรวมกับผูอื่น การแกปญหาการปรับปรุง
การเรยีนรูและการปฏิบัตงิานของตนเอง โดยใชลักษณะของการวิจัย เพื่อ
บูรณาการสูการปฏิบัติจริง และประยุกตสูอาชีพในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ 
จํานวน 4 หนวยกิต ซึ่งมีเงื่อนไขการจัดการเรียนรูคือ สถานศึกษาตองจัด

ใหผูเรียนจัดทําโครงการที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เรยีน นําสูการปฏิบัตใิน
อาชีพไดอยางเปนรูปธรรม ตามโครงสรางหลักสูตร โดยปฏิบัติงานอยาง
เปนระบบ ตามลักษณะการวิจัย [1] 

จากความเปนมาดังกลาวจึงสรุปไดวา การจัดกระบวนการ
เรียนรูวิชาโครงการ ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เปนการจัดการศกึษาใหผูเรยีนไดนําความรูในสาขาวิชาที่เรียน 
มาบูรณาการจัดทําโครงการโดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน เพ่ือใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูอยางถาวรและไดรับประสบการณตรงในการเรียนรู สามารถ
นําความรูและประสบการณมาใชในการดําเนินชีวิต และการประกอบ
อาชีพ เปนการตอบสนองความตองการกําลังคนของประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ และ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

จากการศึกษาสภาพและปญหาในการจัดการเรียนรูวิชา
โครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาคใต 1 ปการศึกษา 2557 ของพนม บุญญไพร (2557: 
บทคัดยอ)[2] ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม 5 ดานดังนี้ คือ ดานการจัดการเรียน
การสอน ดานครูผูสอน ดานนักศึกษา ดานการปฏิบัตโิครงการและดานการ
วัดผลประเมินผล โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลที่ไดแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับสภาพ
การจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงาน ตอนที่ 2 เปนคําถามเก่ียวกับปญหา
เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาโครงงาน 5 ดานดังนี้ คือ ดานการจัดการ



เรียนการสอน ดานครูผูสอน ดานนักศึกษา ดานการปฏิบัติโครงการและ
ดานการวัดผลประเมินผล โดยลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบจะเปน
แบบมาตรประมาณคา (Rating Scales) โดยแบงออกเปน 5 และตอนที่ 3 
เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ กลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแกครูผูสอนและนักศกึษาที่มีการจัดการ
เรยีนการสอนวิชาโครงการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ปการศึกษา 2557 จํานวน 4 แหง เปนครูจํานวน 4 คนและ
นักศึกษาจํานวน 109 คน จากผลการศึกษาพบวา เปนโครงการประเภท
สื่อการสอน คิดเปนรอยละ 46.90 พัฒนาโปรแกรม คิดเปนรอยละ 26.55 
สิ่งประดิษฐและทดลองวิจัย คิดเปนรอยละ 13.27 มีจํานวนสมาชิกในกลุม 
2 คน คิดเปนรอยละ 72.57 และสมาชิกในกลุม 1 คน คิดเปนรอยละ 
27.43 ผลการศึกษาปญหาในการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
สถานศึ กษ าสั งกั ดสถ าบั นก ารอ าชี วศึ กษ าภ าค ใต  1 สํ านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2557 พบวา โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายดาน พบวา ดานที่คาเฉลี่ย

สู งสุดคือดานการปฏิบัติ โครงการมีปญหาในระดับมาก (𝑥=3.59)  
รองลงมาไดแกดานการจัดการเรียนการสอนมีปญหาในระดับมาก 

(𝑥=3.56) ดานนักศึกษามีปญหาในระดับปานกลาง (𝑥=3.39) ดานการวัด

และประเมินผลมีปญหาในระดับปานกลาง (𝑥=3.02) และดานที่มีคาเฉลี่ย

ต่ําสุดไดแกดานครูผูสอนมีปญหาในระดับปานกลาง (𝑥=2.98) 
จึงอาจกลาวไดวาการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการที่ผาน

มา ครผููสอนสวนมากยังขาดวัสดุการเรียนการสอน ขาดความพรอมในการ
จัดการเรียนการสอน ทําใหไมสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนให
เปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรได สงผลถึงการจัดการเรยีนการสอน
ของสถานศึกษาไมสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนการศกึษาแหงชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

จากความเปนมา ปญหา และความตองการจําเปนดังกลาว 
ผูวิจัยจึงเห็นความจําเปนในการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู
วิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
โดยก ารพั ฒ น าแน วท างก ารจั ด ก าร เรี ย น รู วิ ช า โค รงก ารระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให
การจัดการเรียนรูวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตรวิชาโครงการ และกรอบมาตรฐานหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา เพื่อตอบสนองตอแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1.เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาโครงการ ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช
การวิจัยเปนฐาน 

2.เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชา
โครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

สมมุติฐานการวิจัย 
ผูเกี่ยวของเห็นดวยกับรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาโครงการ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
ระดับมากขึ้นไป 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
     การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาโครงการ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช
การวิจัยเปนฐาน มีขั้นตอนในการดําเนินการดงัน้ี 
     3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาโครงการ เพื่อพัฒนาการเรียนรู โดยใชการวิจัยเปน
ฐาน 
     3.2 สรางรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาโครงการ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช
การวิจัยเปนฐาน ซึ่งรูปแบบที่สรางมีกระบวนการดําเนินการแบงออกเปน 
3 สวน ดังนี้ 

3.2.1 ศกึษาทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู 
3.2.2 ศึกษาโครงสรางหลักสูตร หลกัเกณฑ ขอกําหนดการ

จัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2557 
       3.2.3 สรางรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาโครงการ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช
การวิจัยเปนฐาน  
     3.3 สรางแบบสอบถามเพ่ือวัดความคิดเห็นของผูเกี่ยวของที่มี
ตอรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชการวิจัยเปนฐาน เพื่อ
พัฒนาการเรยีนรู ซึ่งเปนแบบประมาณคา 5 ระดับ 
     3.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับรางใหผูเชี่ยวชาญดาน
การเรยีนการสอนวิชาโครงการตรวจสอบความเหมาะสมและปรับปรุงแกไข
ตามคําแนะนํา 
     3.5 จัดพิมพแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับสมบูรณเพื่อใชเก็บ
รวบรวมขอมูลของผูเกี่ยวของตอไป 
     3.6 เก็บรวบรวมขอมูล โดยนําคูมือดําเนินการการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรยีนรูวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชการวิจัยเปนฐาน พรอมกับ
แบบสอบถามความคดิเห็น นําเสนอรายละเอียดรูปแบบตอผูเชี่ยวชาญและ
ผูเกี่ยวของทั้งหมด จํานวน 7 ทาน ประกอบดวย อาจารยประจําภาควิชา
ครุศาสตรเครื่องกล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ จํานวน 1 ทาน ผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 2 ทาน และครูผูสอนวิชา
โครงการ จํานวน 4 ทาน ซึ่งผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองใน
ระหวางเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2558 



     3.7 นําแบบสอบถาม จํานวน 7 ชุด ที่เก็บรวบรวมขอมูลไดจาก
ผูที่เกี่ยวของมาตรวจสอบความสมบูรณและวิเคราะหขอมูลโดยการหา
คาเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Stand Deviation) 
     3.8 สรุปผลการศึกษา โดยพิจารณาคาเฉลี่ย (Mean) ความ
คิดเห็นของผูเกี่ยวของที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาโครงการ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช
การวิจัยเปนฐาน และใชสถิติในการวิเคราะหไดแกคาเฉลี่ย (Mean) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยกําหนดคาคะแนน เปน 5 ระดับ ดังน้ี 

คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง 
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง เห็นดวย 
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ไมแนใจ 
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ไมเห็นดวย 
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางย่ิง 
3.8.1 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ในการวิเคราะหขอมูลมี

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1) คาเฉลี่ยเลขคณติ (Mean) [3] 

X =
(∑ 𝑋𝑖)

𝑛
 

 โดยที่ ∑ 𝑋𝑖 = ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
        X = คาเฉลี่ย 
        n  = จํานวนกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม 
 

2) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) [3] 

S.D. = 
∑( )

 

 โดยที่ S.D. = คะแนนความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
         X = ขอมูลแตละจํานวน 
         X = คาเฉลี่ย          

  n  = ขนาดตัวอยางทั้งหมด 
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 แบบเรียน e-Learning

(ศึกษานอกเวลา)

ประเมินผลสัมฤทธิ์

การเรียน วิชาโครงการ 2 (3901-8503)

ทดสอบ

ผลงาน
-นวัตกรรม

-รายงานผล

นักศกึษา

คณะ

กรรมการ
ครูผูสอน

ทดสอบ

ประเมนิผลสัมฤทธิ์

การเรียน วิชาโครงการ 1 (3901-8502)

โครงการ

วิจยั

ประเมนิ

เอกสาร

โครงการ

ครูผูสอน

 แบบเรียน e-Learning

(ศึกษานอกเวลา)

ภาคเรียนที่ 3 ภาคเรียนที่ 4

พุทธิพิสัย

ทักษะพิสัย
จิตพิสัย

พุทธิพิสัย

ทักษะพิสัย
จิตพิสัย

แบบบนัทึกความกาวหนา
นําเสนอหัวขอ

การพัฒนา นําเสนอวธีิการแก
ปญหา(นวัตกรรม)

นําเสนอหลักการ/กรอบ
การวิจยัตอครูผูสอน 

นําเสนอ
โครงการวิจัย

(เรียนในชั้นเรียน 6 ช่ัวโมง/สัปดาห)

แบบบันทึกความกาวหนา
นําเสนอความ

กาวหนาของผลงาน นําเสนอเครื่องมือ
เกบ็รวบรวมขอมูล

นําเสนอผล
การทดลอง

นําเสนอราย
งานการวิจัย

(เรียนในชั้นเรียน 6 ช่ัวโมง/สัปดาห)

ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดกระบวนการเรยีนรูวิชาโครงการ 
 
 
ผลการวิจัย 
      ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเกี่ยวของที่มีตอรูปแบบการ
จัดการเรียนรูวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชการวิจัยเปนฐาน แบงผลการวิเคราะห
ออกเปน 3 ดาน ดังน้ี 
ดานที่ 1 ดานขอมูลทั่วไป 

พบวาผู เกี่ยวของทั้ งหมด จํานวน 7 ทาน ประกอบดวย 
อาจารยประจําภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จํานวน 1 ทาน 
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 
2 ทาน และครูผูสอนวิชาโครงการ จํานวน 4 ทาน จบการศึกษาระดับ



ปริญญาเอก จํานวน 6 ทาน และจบการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 1 
ทาน 

ดานท่ี 2 ความคิดเห็นตอรูปแบบการจัดกระบวนการเรยีนรูวิชาโครงการ 
 1 .รูป แบบการจั ดกระบ วนการเรียน รู วิ ช า โครงการ มี  
องคประกอบและขั้นตอนการดาํเนินการที่สมบูรณดีแลว 

ผูเกี่ยวของคนท่ี 1 2 3 4 5 6 7 𝒙 SD 

ระดับความคดิเห็น 4 5 4 4 4 4 4 4.14 0.37 

 
ดานท่ี 3 ความเหมาะสมเกีย่วกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรใช
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน 

ผูเกี่ยวของคนท่ี 1 2 3 4 5 6 7 𝒙 SD 

ระดับความคดิเห็น 5 5 5 4 5 4 4 4.57 0.53 

3. ผูเรียนวิชาโครงการ ควรผานการจัดทําผลงาน (อาจเปน
โปรแกรม สื่อ นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ) 

ผูเกี่ยวของคนท่ี 1 2 3 4 5 6 7 𝒙 SD 

ระดับความคดิเห็น 5 5 4 4 5 4 4 4.42 0.53 

4. รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ควร
ประกอบดวยประเด็นเน้ือหาและกิจกรรมหลักดังนี้ 

วิชาโครงการ 1 รหัส 3901-8502 วิชาโครงการ 2 รหัส 3901-8503 
1. วิเคราะหและสรุปปญหา 1. สราง / พฒันานวัตกรรม 
2. กําหนดวธิีแกปญหา (นวตักรรม) 2. สรางเครือ่งมอืวจิัย 
3. เขียนโครงการวิจัย 3. ทดลองใช / เก็บรวบรวมขอมูล 
 4. สรุปผลการวิจัย 
 5. เขียนรายงานวิจัย 5 บท 
 6. เขียนบทความวิจัย (เผยแพร) 

 
ผูเกี่ยวของคนท่ี 1 2 3 4 5 6 7 𝒙 SD 

ระดับความคดิเห็น 5 5 5 4 5 4 4 4.57 0.53 

 

 
ภาพที่ 2 คาเฉลี่ยความคิดเห็นผูเก่ียวของตอรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชา
โครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยใชการวิจัยเปนฐาน 
 
 

 

สรุปผลการวิจัย 
      จากผลการวิจัยพบวา (1) รูปแบบการจัดการเรียนรูวิชา
โครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยใชการวิจัยเปนฐานที่สรางขึ้นประกอบดวยดานความ
คิดเห็นตอรูปแบบการจัดกระบวนการเรยีนรูวิชาโครงการ ผูเก่ียวของเห็น

ดวยในระดับมาก (𝑥=4.14) และดานความเหมาะสมเกี่ยวกับรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน ที่ประกอบดวย 1)รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ควรใชกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน 

ผูเกี่ยวของเห็นดวยในระดับมากที่สุด (𝑥=4.57) 2)ผูเรียนวิชาโครงการ 
ควรผานการจัดทําผลงาน (อาจเปนโปรแกรม สื่อ นวัตกรรม หรือ

สิ่งประดิษฐ) ผูเกี่ยวของเห็นดวยในระดับมาก (𝑥=4.42) 3)รายละเอียด
การจัดการเรยีนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรประกอบดวยประเด็นเนื้อหาและ

กิจกรรมหลักผูเกี่ยวของเห็นดวยในระดับมากที่สุด (𝑥=4.57) โดยภาพรวม
ผูเกี่ยวของเห็นดวยกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการวิจัย

เพื่อพัฒนาการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานอยูในระดับมาก(𝑥=4.42) 
     ดังนั้นสรุปไดวารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาโครงการ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช
การวิจัยเปนฐานที่สรางขึ้น สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชี วศึ กษ าที่ จั ด การเรี ยน การสอน ในรายวิ ช า โครงก าร ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช
การวิจัยเปนฐาน สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อใหบรรลตุามเปาหมายของหลักสูตรได 
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1.รูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาโครงการ

2. รูปแบบควรใชกระบวนการจัดการเรียน
การสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน

3. ผูเรียนวิชาโครงการ ควรผานการจัดทํา
นวัตกรรม

4. ควรประกอบดวยประเด็นเนื้อหาและ
กิจกรรมหลัก


