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บทคัดยอ 
 

 การพัฒนากจิกรรมการเรียนรู วิชาการผลิตไมดอกไมประดับ ระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพ 
โดยใชกิจกรรมโครงงาน โดยมีจุดมุงหมายดังนี้ 1) เพื่อพฒันาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงาน เร่ืองการปลูกไมดอกไมประดับ วิชาการผลิตไมดอกไมประดับ ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80  2) เพื่อศึกษาคาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน    
เร่ืองการปลูกไมดอกไมประดับ วิชาการผลิตไมดอกไมประดับ  3) เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของผูเรียน
ตอกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เร่ืองการปลูกไมดอกไมประดับ วชิาการผลิตไมดอกไมประดบั  
กลุมตัวอยางในการวจิัยไดแก  นักศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ ช้ันปท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียน
วิชาการผลิตไมดอกไมประดับ  ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2550  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรี
สะเกษ  อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  จํานวน  22  คน  ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  
Sampling)  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยัประกอบดวย  แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน      
เร่ืองการปลูกไมดอกไมประดับ  จํานวน  8  แผน  ใชเวลาในการทดลอง  7  สัปดาห  แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการปลูกไมดอกไมประดับ  เปนแบบปรนยั  4  ตัวเลือก  จํานวน  50  ขอ  
มีคาอํานาจจําแนก  0.20  ถึง  0.80  และคาความเช่ือม่ันทัง้ฉบับเทากับ  0.87  และแบบประเมินความ
พึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน  เร่ืองการปลูกไมดอกไม
ประดับ  มีคาอํานาจจําแนกตัง้แต  0.21  ถึง  0.92  ความเช่ือม่ันท้ังฉบับเทากับ  0.94  สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูลคือ  คาเฉล่ีย  รอยละ  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ผลการวิจัยปรากฏดังนี ้
  1.  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน  เร่ืองการปลูกไมดอกไมประดับ                 
มีประสิทธิภาพ  85.48/82.36  สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว  80/80   
  2. คาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูดวยแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน  
เร่ืองการปลูกไมดอกไมประดับ  เทากับ  0.7464  คิดเปนรอยละ  74.64 
  3.  ผูเรียน  มีความพึงพอใจตอการเรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน  
เร่ืองการปลูกไมดอกไมประดับ  อยูในระดบัมาก 
  โดยสรุป  ผลการวิจัยคร้ังนี้  ทําใหการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูวิชาการผลิตไมดอก     
ไมประดับ เร่ืองการปลูกไมดอกไมประดับ  โดยใชกิจกรรมแบบโครงงานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน      
เปนแนวทางในการวจิัยแกครูผูสอนและผูสนใจ  การพฒันากิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานตอไป 



ความมุงหมายของการวิจยั 
 

 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เร่ืองการปลูกไมดอกไมประดับ
วิชาการผลิตไมดอกไมประดับ ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  
 2. เพื่อศึกษาคาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน                 
เร่ืองการปลูกไมดอกไมประดับวิชาการผลิตไมดอกไมประดับ 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนรูแบบโครงงาน เร่ืองการปลูกไมดอก         
ไมประดับวิชาการผลิตไมดอกไมประดับ 

 

ความสําคัญของการวิจยั 
 

 1.  ไดแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เร่ืองการปลูกไมดอกไมประดับ           
วิชาการผลิตไมดอกไมประดับ  ระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพ 
 2.  เพื่อเปนแนวทางสําหรับครูผูสอนในการนําวิธีการพัฒนาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงานไปใชในการพฒันาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

 การวิจยัคร้ังนีไ้ดกําหนดขอบเขตในการวจิัย ดังนี ้
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแกนกัศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 2 
สาขาพืชศาสตร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2550 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อ.เมือง         
จ.ศรีสะเกษ จาํนวน 2 หอง จํานวนนักศึกษา 50 คน 

1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นกัศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ             
ช้ันปท่ี 2  สาขาพืชศาสตรท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการผลิตไมดอกไมประดับ ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 
2550 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ จํานวน 1 หอง จํานวนนักศึกษา  
22  คน  ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) 

 

 2.  เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย 
   เนื้อหาท่ีใชในการวิจยัคร้ังนี้ คือ กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เร่ือง          
การปลูกไมดอกไมประดับ วชิาการผลิตไมดอกไมประดบั ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ีผูวิจัยสราง
ข้ึน จํานวน  8  แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู ดังน้ี 

2.1  แผนการจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี 1  ความรูเกี่ยวกับการปลูกไมดอกไมประดับ 
2.2  แผนการจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี 2  ความสําคัญและประโยชนของการปลูกไมดอกไมประดับ 
2.3  แผนการจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี 3  ความรูเร่ืองชนิดและพันธุของไมดอกไมประดับ 



2.4  แผนการจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี 4  การเตรียมวัสดุอุปกรณเพื่อการปลูกไมดอกไมประดับ 
2.5  แผนการจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี 5  การเตรียมดินเพ่ือการปลูกไมดอกไมประดับ 
2.6  แผนการจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี 6  วิธีการปลูกไมดอกไมประดับ 
2.7  แผนการจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี 7  วิธีการปฏิบัติดูแลไมดอกไมประดับ 
2.8  แผนการจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี 8  การคิดราคาตนทุนในการปลูกไมดอกไมประดับ  

และสรุปโครงงานการปลูกไมดอกไมประดับ 
 

 3.  ระยะเวลาที่ใชวิจยั 
   ระหวาง   เดือนพฤษภาคม  2550  ถึง  เดือนมกราคม  2551 



สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

การวิจยัการพฒันากิจกรรมการเรียนรู  วิชาการผลิตไมดอกไมประดับ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ โดยใชกิจกรรมโครงงาน  สรุปผลการวิจยัตามลําดับ  ดังนี ้
  1. ความมุงหมายของการวจิัย 
  2. สรุปผล 
  3. อภิปรายผล 
  4. ขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการวิจยั 
 
 1.  เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เร่ืองการปลูกไมดอกไมประดับ 
วิชาการผลิตไมดอกไมประดับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  
 2.  เพื่อศึกษาดชันีประสิทธิผลของการเรียนรูดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงาน เร่ืองการปลูกไมดอกไมประดับ วิชาการผลิตไมดอกไมประดับ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีเรียนดวยแผนการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบ 
โครงงาน  เร่ืองการปลูกไมดอกไมประดับ  วิชาการผลิตไมดอกไมประดับ  ระดับประกาศนยีบัตร
วิชาชีพ 
 
 

สรุปผล 
 
 1.  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน  เร่ืองการปลูกไมดอกไมประดับ         
วิชาการผลิตไมดอกไมประดับ  ระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพ  ท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ  
85.48/83.36 สูงกวาเกณฑท่ีตัง้ไว  80/80  
 2.  คาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
เร่ืองการปลูกไมดอกไมประดับ วิชาการผลิตไมดอกไมประดับ  ระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพ                      
มีคาเทากับ  0.7464  คิดเปนรอยละ  74.64 
 3.  ผูเรียนระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  มีความพึงพอใจตอการเรียนดวยแผนการจดั 
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน  เร่ืองการปลูกไมดอกไมประดับ  วิชาการผลิตไมดอกไมประดับ                 
ท่ีระดับคาเฉล่ีย  4.45  แสดงวาผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 



 
อภิปรายผล 
 
 1.  การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน  เร่ืองการปลูกไมดอกไมประดับ 
วิชาการผลิตไมดอกไมประดับ  ระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพ ท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพ
เทากับ  85.48/82.36  หมายความวา  คะแนนเฉล่ียจากแบบวัดพฤติกรรมระหวางการทํางานจากใบงาน  
จากแบบทดสอบยอยและคะแนนจากแบบประเมินโครงงานของผูเรียนท้ังหมดเทากบั 85.48 คะแนน
เฉล่ียจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของผูเรียนท้ังหมดเทากับ  82.36  แสดงวา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน  เร่ืองการปลูกไมดอกไมประดับ วิชาการผลิตไมดอก  
ไมประดับ  ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  ท่ีผูวิจัยพฒันาขึ้น  มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ  80/80  
ท่ีตั้งไว  ท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่องจาก  การพัฒนาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเร่ืองการ
ปลูกไมดอกไมประดับ  วิชาการผลิตไมดอกไมประดับ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ไดผาน
ข้ันตอนในการจัดทําอยางมีระบบและวิธีการเขียนแผนการจัดกจิกรรมที่เหมาะสม โดยศึกษาจาก
หลักสูตร  คูมือครูเนื้อหาเทคนิคจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูและไดผานการตรวจสอบแกไขขอบกพรองตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ           
ท่ีผานการทดลอง  ปรับปรุง  ใหสมบูรณกอนนําไปใชจริง  ผูวิจัยไดพัฒนาโดยยึดแบบการสราง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ตามองคประกอบของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  
(2536  :  142-144)             ไดเสนอไว  คือ  การเขียนสาระสําคัญใหกระทัดรัด  สอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรูและครอบคลุมพฤติกรรมท้ังดานพุทธิพิสัย  จิตพิสัยและทักษะพิสัย  ในการจัด
กิจกรรมเนนใหผูเรียนเปนสําคัญ  โดยใหลงมือปฏิบัติใหมากท่ีสุด  โดยครูเปนผูท่ีคอยช้ีแนะ  สงเสริม
ใหกจิกรรมดําเนินไปตามจุดมุงหมาย  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ  ลัดดา  ภูเกียรติ  (2544 : 2)             
ไดกลาวไววา  การเรียนรูในรูปแบบโครงงานเปนการจัดโอกาสใหนักเรียนสามารถใชความรู             
ความชํานาญ  ทักษะท่ีมีอยู       รวมท้ังจุดเดนของตนเองที่ไมมีโอกาสไดแสดงออก  ไดแสดง
ความสามารถ และนํามาประยุกตใชไดอยางเต็มท่ี  สงเสริมใหเดก็ไดตัดสินใจดวยตนเอง  มีสวนรวม
ในการจดักิจกรรมโดยการเปนผูสรางความรูแทนท่ีจะเปนผูรับความรูเพียงอยางเดียว  ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิดของ  ธีรนันท  ตานนท  (2542  :  28)  กลาววาการสอนแบบโครงงานเปนการจัดกจิกรรม
การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกเร่ืองท่ีตองการจะศึกษา
คนควาดวยตนเอง  กําหนดประเด็นปญหาข้ึนตามความสนใจ ใชกระบวนการแกปญหาในการศึกษา
หาความรูและนําเสนอผลการศึกษาตามวิธีการของตนอยางมีข้ันตอน  
 2.  ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู  ดวยแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน  เร่ือง
การปลูกไมดอกไมประดับ  วิชาการผลิตไมดอกไมประดับ  ระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพ  มีคาเทากับ 
0.7464  คิดเปนรอยละ  74.64  ท้ังนี้อาจเนือ่งจากการพัฒนาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบ 



โครงงานเร่ืองการปลูกไมดอกไมประดับ  วิชาการผลิตไมดอกไมประดับ  ระดับประกาศนยีบัตร 
วิชาชีพ  ท่ีทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข  ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  ไดเนนให 
ผูเรียนเกดิการเรียนรูในการทํางานอยางเปนระบบ  ใชความคิดของตนเอง  ผูเรียนไดเรียนในส่ิงท่ี
ตนเองมีความสนใจ  จึงเปนสวนท่ีทําใหผูเรียนเกดิการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงไดเปนอยางดี  สงผล
ใหผูเรียนมีความรูเพิ่มข้ึน  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาคนควาของ  ธีระ  กุลวงษ  (2547  :  บทคัดยอ)  
ท่ีไดทําการศึกษาคนควาเร่ือง  การพัฒนาแผนการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  เร่ืองการเช่ือมโลหะดวยไฟฟา  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ผลการศึกษาพบวาดชันี 
ประสิทธิผลของการเรียนรูแบบโครงงานเทากับ  0.8366  แสดงวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3            
มีความรูเพิ่มข้ึน  คิดเปนรอยละ  83.66  และสอดคลองกับงานศึกษาคนควาของ  ประภาพร  สุขพล 
(2544  :  บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงานเชิงทดลอง                 
เร่ืองการปลูกพืชผักสวนครัว  กลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพ  ช้ันประถมศึกษาปท่ี  5  ผลการวิจัยพบวา  
นักเรียนท่ีเรียนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบทดลอง  เร่ืองการปลูกผักสวนครัวมีคะแนน
เฉล่ียหลังเรียนเพ่ิมข้ึนจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติท่ีระดับ .01  และมีคาดัชนีประสิทธิผล
เทากับ  0.6478  ซ่ึงหมายความวานักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรูเพิ่มข้ึนรอยละ  64.78 
 3.  ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เร่ืองการ
ปลูกไมดอกไมประดับ  วิชาการผลิตไมดอกไมประดับ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  มีคะแนนเฉล่ีย
เทากับ  4.45  ซ่ึงอยูในระดับมาก  จากพิจารณารายดานพบวา  ดานท่ีผูเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
ดังนี้  1)  ดานการเตรียมการสอน  คือ  การแจงจดุประสงคการเรียนรูอยางชัดเจน  การเตรียมการ 
เรียนรู  ส่ือการเรียนรู  เคร่ืองมือ  อุปกรณการเรียนรู  2)  ดานสาระการเรียนรู  คือ  สาระการเรียนรูท่ี
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน  ประโยชนและการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวนั  3)  ดานการจดั 
กิจกรรมการเรียนรู  คือ  การเรียนรูดวยตนเอง  การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน  การทํา 
กิจกรรมตาง  ๆ  รวมกับเพื่อน  4)  ดานลักษณะสวนตัวของผูสอน  คือ  การเขาสอนตรงเวลา                
ความกระตือรือรนในการสอน  ความยตุิธรรมในการตัดสินปญหา  การเนนใหผูเรียนมีความ
รับผิดชอบ  5)  ดานกิจกรรมโครงงาน  คือ  มีความพึงพอใจท่ีไดเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงาน โอกาสในการแสดงความคิดเหน็  การคนควาหาคําตอบดวยตนเอง  การปฏิบัติงานจริงใน
กิจกรรมโครงงาน  การพัฒนาตนเองจากกิจกรรมโครงงาน  การเรียนรูอยางเปนระบบจากกจิกรรม
โครงงาน การประยุกตใชความรูในชีวิตประจําวันและ  6)  ดานประโยชนท่ีไดรับจากการปลูก                
ไมดอกไมประดับ  คือ  ไดทํางานรวมกับคนอ่ืน  ความรูพื้นฐานท่ีไดรับเปนแนวทางในการประกอบ
อาชีพไดซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาคนควาของ  ธีระ  กุลวงษ  (2547  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาการพัฒนา
แผนการเรียนรูแบบโครงงาน  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เร่ืองการเช่ือมโลหะ
ดวยไฟฟา  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 พบวานกัเรียนมีความพึงพอใจตอกจิกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน              
มีคะแนนเฉล่ียเทากับ  4.21  ซ่ึงอยูในระดับมาก  วรดา  ลาภจิตร   (2547  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาการ



พัฒนาการจดัการเรียนรูแบบโครงงานสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เร่ืองเกษตรอินทรีย              
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1  มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  มีคะแนนเฉล่ียเทากับ  4.16  และสอดคลองกับ
งานวิจยัของ  ธีรนันท  ตานนท (2542  :  8)  ไดศึกษาเร่ืองแนวการพัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษ  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  โดยใชโครงงานและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนรู
โดยโครงงานพบวานกัเรียนมีพฤติกรรมระหวางการปฏิบัติโครงการในระดับมาก  เรียงลําดับดังนี ้ 
พฤติกรรมความสนใจ  ความสนุกสนาน  ความกระตือรือรนและความเชื่อม่ันตามลําดับ 
  
ขอเสนอแนะ 
 
 1.  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการศึกษาคนควาไปใช  
  1.1  ในการจดัทําแผนการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน  ควรมีการศึกษาหลักสูตร
เอกสารท่ีเกี่ยวของ  ปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการอ่ืน  ๆ  ท่ีผานมา  เพื่อนําความรูท่ีได
ไปใชในการจดัทําแผนการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน  เพื่อประโยชนในการจัดทําแผนและ
ไดแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ  อันจะทําใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอกิจกรรมการเรียนรู 
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 
  1.2  การจัดกจิกรรมการเรียนรูทุกคร้ัง  ครูผูสอนควรเตรียม  เอกสาร  วสัดุ  อุปกรณ        
ใหพรอมและเพียงพอและควบคุมดูแลอยางใกลชิด  คอยใหความชวยเหลือผูเรียนอยูหาง  ๆ  ใหผูเรียน
ไดรูจักตัดสินใจกันเองในกลุม  ช้ีแนะเมื่อผูเรียนมีปญหาและตองการความชวยเหลือ  ซ่ึงจะมีผลทําให 
กิจกรรมการเรียนการสอนดําเนินไปตามวัตถุประสงคของการเรียนรู  ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง
รวมกับเพื่อน  ๆ  อยางมีความสุข  
  1.3  ครูผูสอนควรสนับสนุนและสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูอ่ืน  ๆ  เชน  
สถานประกอบการของเอกชนหรือของรัฐบาล  ท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนเขาเรียนรูได  หรือทาง
อินเตอรเน็ต 
  1.4 ครูผูสอนควรมีการปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน                 
ท่ีสอดคลองกับสภาพแวดลอมของสถานศึกษา  ส่ือการเรียนรูและแหลงการเรียนรู  โดยมุงเนนให
เหมาะสมกับผูเรียนและขอจาํกัดดานตาง  ๆ  ของผูเรียนและสถานศึกษา 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวจิัยคร้ังตอไป 
  2.1  ควรทําการวิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานกับวิชา
อ่ืน  ๆ  และสาขาวิชาท่ีเปดสอนในสถาบันการอาชีวศึกษาท่ัวไปหรือหนวยงานอ่ืน 
  2.2  ควรศึกษาเปรียบเทียบกบัการจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบอ่ืน  ๆ  เชน  แบบวัฏจกัร 
การเรียนรู  แบบสืบเสาะ  เพือ่นําเอาจุดเดนของแบบตาง  ๆ  มาประยุกตเขากับกิจกรรมแบบโครงงาน 
เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียนในกิจกรรมตาง  ๆ  ในระดับตาง  ๆ  ตอไป 



  2.3 การจัดกจิกรรมการเรียนรู ในหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ บางกิจกรรมตองใช
เวลาในการศึกษาตอเนื่องกนัหลายช่ัวโมง จึงควรมีการกาํหนดเวลาใหเหมาะสมกับกจิกรรมตาง ๆ  เพื่อ
ความสมบูรณในการจดักิจกรรมการเรียนรู 



ประวัตยิอของผูวิจัย 
 
ช่ือ      นายวารินทร  คําขจร 
วันเกิด      วันท่ี 23  ตุลาคม  พ.ศ.  2503 
สถานท่ีเกิด     อําเภอกบินทรบุรี   จังหวดัปราจีนบุรี 
สถานท่ีอยูปจจุบัน   บานเลขท่ี  70  หมูท่ี 7  ตําบลซํา  อําเภอเมือง  จังหวดัศรีสะเกษ  33000 
ตําแหนงหนาท่ีการงาน  ครู  อันดับ  คศ.  2 
สถานท่ีทํางานปจจุบัน  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  อําเภอเมือง  จงัหวัดศรีสะเกษ   
      33000 
ประวัติการศึกษา 
  พ.ศ.  2520 มัธยมศึกษาปท่ี  3  โรงเรียนกบินทรวิทยา  อําเภอ  กบินทรบุรี   
      จังหวดัปราจีนบุรี 
  พ.ศ.  2523 ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  แผนกวชิาเกษตรกรรม  (พืชศาสตร) 
      โรงเรียนเกษตรกรรมปราจีนบุรี  อําเภออรัญประเทศ  จังหวัดปราจีนบุรี 
  พ.ศ.  2525 ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  แผนกวิชาเกษตรกรรม 
      (พืชศาสตร)  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเกษตรสุรินทร   

อําเภอเมือง  จงัหวัดสุรินทร 
  พ.ศ.  2533 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  เทคโนโลยีการเกษตร   
      วิทยาลัยครูสุรินทร 
  พ.ศ.  2549 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑติ  (กศ.ม.)  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   
      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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