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บทคัดย่อ
บทความนีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือสงัเคราะหง์านวิจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชร้ปูแบบโครงงานกลุม่สาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพเพ่ือจดัการเรียนการสอนในระดบัมธัยมศกึษา ระหว่างป ี2555-2563 มปีระเดน็
การสงัเคราะห ์คอื 1) ดา้นขอ้มลูพ้ืนฐาน 2) ดา้นรูปแบบโครงงานทีน่ำามาใชใ้นการวจัิย 3) ดา้นวธิดีำาเนนิ
การวิจัย 4) ด้านแนวทางการทำาวิจัย 5) ด้านการนำาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ใช้ประชากรทั้งหมด 20 
เล่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะวิทยานิพนธ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านข้อมูลพื้นฐาน ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยของ 
คณะศึกษาศาสตร์ 2) เป็นงานวิจัยในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 3) งานวิจัยส่วนใหญ่ เป็นงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4) ปีที่ทำางานวิจัย ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยในปี 2555 2) ด้านรูปแบบโครงงาน
ท่ีนำามาใชใ้นการวจิยั โครงงานทีเ่ปน็การศกึษาคน้ควา้ ทดลอง 3) ดา้นวธิกีารดำาเนินการวจิยั 1) งานวจิยั
สว่นใหญเ่ลอืกใชก้ลุม่ตวัอย่าง 2) ใช้การสุม่อย่างง่าย 3) สว่นใหญเ่ปน็งานวจัิยเพือ่พฒันา 4) การนำาเสนอ
กรอบแนวคิดในการวิจัยโดยใช้ทฤษฎีของคนอ่ืน 5) มีการอ้างอิงงานวิจัยภายในประเทศ 6) ส่วนใหญ่
อ้างอิงจากเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ภายในประเทศ 7) เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยโครงงาน 8) ส่วนใหญ่ไม่ระบุการหาคุณภาพเครื่องมือ 9) วิธีที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ
ส่วนใหญ่เป็นการหาประสิทธิภาพชุดการสอน 10) ใช้สถิติพื้นฐานในการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
11) พื้นที่เก็บข้อมูลในการวิจัยส่วนใหญ่เป็นห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 12) ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัย
ที่มีการทดสอบสมมติฐาน และ 13) ผลการวิจัยส่วนใหญ่เป็นไปตามสมมติฐาน 4) ด้านแนวทางการ
ทำาวิจัย เป็นการนำาเสนอรูปแบบโครงงานที่ออกแบบขึ้นมาใหม่ในรูปของแผนการจัดการเรียนรู้ 5) ด้าน
การนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 1) นำาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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วชิาการงานอาชพีและเทคโนโลยี 2) นำาความรูท้ีไ่ด้จากงานวิจยัไปแกไ้ขปญัหาการเรยีนวิชาการงานอาชพี
และเทคโนโลยีและต่อยอดเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

คำ�สำ�คัญ: การสังเคราะห์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้รูปแบบโครงงาน รายวิชาการงานอาชีพ

Abstract
This article aims to synthesize research related to the use of the project model 

To.manage teaching and learning at the secondary level between 2012-2020 There is a 
synthesis issue. 1) Basic information 2) the project format used in the research3) research 
methods 4) research guidelines 5) the application of research results to benefit use a total 
population of 20 books. The research instrument was a data record of thesis characteristics. 
The statistics used to analyze the data are frequency percentage. Research results essential 
information most of them are research studies of the Faculty of Education. 2) It is a research 
project in the field of curriculum and teaching. 3) most research It is a research project of 
Chiang Mai University. 4) Years of research work most of it was research in 2007. 2) The 
project format used in the research esearch project test 3) methods of conducting research 
1) most of the researches used a sample group 2) Use simple randomization. 3) Most of 
them are research and development. 4) Presenting a research conceptual framework using 
other people’s theories. 5) There is a reference to research within the country. 6) Most of 
them are based on domestic publications. 7) Most of the research tools are project-based 
learning management plans. 8) Most of them do not specify tool quality. 9) method used to 
determine the quality of the tool Most of them are for the efficiency of the teaching series. 
10) Use basic statistics to find the frequency, percentage, mean 11) most of the research 
repository is in the Grade 3 classrooms. 12) Most of the research is hypothesis testing. 
13) Most of the research findings were based on assumptions. 4) Research guidelines It 
presents a newly designed project format in the form of a learning management plan. 5) 
Use of research results 1) use the knowledge to be used in the development of academic 
achievement, career and technology. 2) Apply the knowledge gained from research to solve 
academic problems, careers and technology, and extend it to promote diversified learning 
management.

Keywords: Synthesis research related to the use of the project model career and  
technology Academic Report



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 22 ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2565

บทนำา
ความสามารถในการคิดนับว่า เป็น

ประโยชน์อย่างมากต่อการดำาเนินชีวิตของมนุษย์ 
เพราะการคิดทีเป็นระบบจะทำาให้มนุษย์สามารถ
แก้ปัญหา รวมทั้งสามารถเลือกตัดสินใจได้อย่าง
เหมาะสมและมีเหตุผล ในปัจจุบันเป็นยุคที่
ข่าวสารและเทคโนโลยมีคีวามเจรญิกา้วหนา้อยา่ง
รวดเร็ว มีการแข่งขันสูง การปูพื้นฐานการคิดและ
ส่งเสริมการคิดให้แก่เด็กและเยาวชนจึงเป็นสิ่ง 
ที่มีความจำาเป็นอย่างย่ิง นับต้ังแต่ระดับอนุบาล
ไปจนถึงระดับสูง (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2553: 
56) อีกทั้ง ฆนัท ธาตุทอง (2554) มีความเห็น
ที่ว่า ความสามารถในการคิดทำาให้มนุษย์ มีความ 
แตกตา่งจากสตัว ์สามารถแกปั้ญหาให้กบัตนเองได้ 
สามารถคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ สามารถ
สร้างความสุขให้กับตนเองและปกป้องตนเองให้
พ้นจากภัยธรรมชาติ ซึ่งความคิดสร้างสรรค์เป็น 
กระบวนการทางสมองของมนุษย์ท่ีมีความสำาคัญ
ต่อมวลมนุษย์โลก ความคิดสร้างสรรค์ทำาให้เกิด
สิ่งแปลกใหม่อย่างมากมาย ไม่ว่าจะ เป็นแนวคิด
ทฤษฎี นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ ล้วนแต่เกิด
จากความคดิสร้างสรรค์ของมนษุย์ทัง้ส้ิน ความคดิ
สร้างสรรค์จึงเป็นพลังความคิดที่สำาคัญยิ่ง หากได้
รับการพัฒนาและการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ นำา
ไปใชอ้ยา่งถูกต้อง เหมาะสม กจ็ะเกดิประโยชนต์อ่
ตนเองและประเทศชาติอย่างมากมายหลายด้าน 
ถ้าคนในสังคมมีความคิดสร้างสรรค์สูง ก็จะเป็น
แรงผลักดันให้สังคม ประเทศชาติ มีความเจริญ
ก้าวหนา้อยา่งรวดเรว็ การพัฒนาใหเ้ยาวชน บคุคล 
เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ จึงเป็นเป้าหมายที่
สำาคัญยิ่งของสังคม และประเทศชาติ (บุญณิตา 
จิตรีเชาว์, 2558) 

ดังน้ัน จะเห็นได้ว่า การสอนคิดเป็นสิ่ง
ที่มีความสำาคัญอีกอย่างที่ถูกระบุไว้ในหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่จะ
ต้องบังเกิดกับนักเรียน โดยเป็นส่วนหนึ่งในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงทิศนา แขมมณี 
(2547) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นกระบวนการคิดน้ัน ผู้สอนใช้รูปแบบ วิธีการ 
และเทคนิคการสอนต่างๆ กระตุ้นให้ ผู้เรียนเกิด
ความคิดขยายต่อเนื่องจากความคิดที่มีอยู่เดิม 
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

ด้ ว ยคว ามสำ า คัญขอ งกา ร คิ ด ดั งที่
มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ระบุตัวบ่งช้ี
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนไว้ใน จึงจำาเป็นใน
การส่งเสริมกิจกรรมการเรียน เพื่อให้ส่งเสริมการ
คิดให้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด แนวทางใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ควรใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ วิธีและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
ทีห่ลากหลาย โดยเนน้การจัดการเรยีนรูต้ามสภาพ
จริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม การเรียนรู้แบบบรูณาการ เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู ้ความเขา้ใจ มคีวามคดิสรา้งสรรค ์มทีกัษะ 
มคีณุธรรม มจีติสำานึกในการใชพ้ลังงาน ทรพัยากร 
และสิ่งแวดล้อมในการทำางานเพื่อการดำารงชีวิต
ตนเองและครอบครัวที่ เกี่ยวข้องกับงานบ้าน  
งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ และงานธุรกิจ 
มีทักษะกระบวนการทำางาน และการจัดการการ
ทำางานเป็นกลุ่ม การแสวงหาความรู้ สามารถ 
แก้ปัญหาในการทำางาน รักการทำางาน และมี
เจตคติที่ดีต่องาน ทั้งนี้โดยยึด หลักตามพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 
22 ที่ว่า “ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ เรียน
รู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความ
สำาคัญที่สุด” กล่าวคือ จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับความต้องการ ความถนัด และความสนใจของ 
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ผู้เรียน โดยบูรณาการมาตรฐานไว้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ (กรมวิชาการ, 2544) 

การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้โครงงานเปน็ฐาน 
(Project-Based Learning) เปน็การจดัการเรยีนรู้
ทีเ่ปดิโอกาสใหผู้เ้รยีนได้ศกึษาคน้ควา้ ลงมอืปฏบัิติ 
ตามความสนใจ ความถนดัและความสามารถของ
ตนเอง ครูผู้สอนเป็นเพียงผู้ที่คอยให้คำาปรึกษา 
ชว่ยเหลอืเทา่น้ัน ผูเ้รยีนจะทำาการเลอืกหวัขอ้ทีจ่ะ
ศึกษา โดยใช้ทักษะกระบวนการ ค้นคว้า วางแผน
ดำาเนินการอย่างเป็นระบบ และมีขั้นตอนต่อเนื่อง 
ออกแบบประดิษฐ์ สำารวจทดลอง เก็บรวบรวม
ข้อมูล จนได้ข้อสรุปที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ สรุปเป็น
องค์ความรู้หรือความรู้ใหม่ด้วยตนเอง (ลัดดา  
ภู่เกียรติ, 2544: 78) การเรียนรู้โดยโครงงาน
สามารถช่วยฝึกฝนให้ผู้เรียนฝึกคิด ฝึกทำา และ
ฝึกแก้ปัญหาด้วยตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนคิดเป็น  
ทำาเปน็ และแกป้ญัหาเปน็ (ธรีชัย ปูรณโชติ, 2542: 
123) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน
เปน็ฐานจะประสบผลสำาเรจ็มากย่ิงขึน้ถา้ผูส้อนจัด 
ชุดการสอนหรือชุดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ไดเ้กิดทักษะการคดิอย่างสม่ำาเสมอ ซึง่ชุดกจิกรรม
การเรียนรู้จัดว่าเป็นสื่อการสอนชนิดหน่ึงซึ่งเป็น
สื่อประสม (multi-media) หมายถึง การใช้สื่อการ
สอน ต้ังแต่สองชนิดขึน้ไปรว่มกนั เพ่ือใหผู้เ้รียนได้
รับความรู้ตามที่ต้องการ สื่อที่นำามาใช้ร่วมกันน้ี 
จะชว่ยเสรมิประสบการณซ์ึง่กนัและกนัตามลำาดับ
ขั้นที่จัดเอาไว้

จากความสำาคัญดังกลา่ว ผูว้จิยัจงึมคีวาม
สนใจที่จะศึกษารูปแบบการสอนแบบโครงงาน
มาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยรวบรวมงานวิจัยเพื่อ
สังเคราะห์ลักษณะของการทำาโครงงาน ระหว่างปี 
2555-2563 โดยใช้ฐานขอ้มลูงานวจิยัจาก www.
thailis.com 

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพ่ือสงัเคราะหง์านวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ใช้รูปแบบโครงงานเป็นฐานเพื่อจัดการเรียนการ
สอนในระดับมัธยมศึกษาระหว่างปี 2555-2563

วิธีดำาเนินการวิจัย

1. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

 เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี ้คอื แบบ
บนัทกึขอ้มลูคณุลักษณะงานวิจัย แบบมโีครงสรา้ง
ทีผู่ว้จิยัออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคก์าร
วิจัย ซึ่งการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเป็นการ
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างผลการบันทึก
ข้อมูลระหว่างผู้วิจัย และการตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ด้าน
ข้อมูลพื้นฐาน จำานวน 6 ข้อ 2) ด้านรูปแบบโครง
งานที่นำามาใช้ในการวิจัย จำานวน 13 ข้อ 3) ด้าน
วิธีดำาเนินการวิจัยจำานวน 3 ข้อ 4) ด้านแนวทาง
การทำาวิจัยจำานวน 1 ข้อ และ 5) ด้านการนำาผล
การวิจัยไปใช้ประโยชน์จำานวน 3 ข้อ ผู้วิจัยได้นำา
แบบบันทึกคุณลักษณะของงานวิจัยที่ออกแบบ
ขึ้นตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ความเหมาะ
สมของภาษาที่ใช้ และนำาไปปรับปรุงแก้ไขก่อน
นำาไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจริงจากฐาน
ข้อมูล ThaiLis

2. ขอบเขตของก�รวิจัย

การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัเชงิปรมิาณการ
สังเคราะห์งานวิจัยในฐานข้อมูล ThaiLis ระหว่าง
ปี 2555-2563 โดยมีของเขตของงานวิจัยดังนี้

2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการใช้รูปแบบโครงงานเป็น
ฐานเพือ่จดัการเรยีนการสอนในระดบัมัธยมศกึษา
ที่ได้รับการเผยแพร่ลงในฐานข้อมูล ThaiLis 
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ระหว่างปี 2555-2563 พบว่ามีงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการใช้รูปแบบโครงงานเป็นฐานเพ่ือ
จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาทั้งหมด 
20 เรื่อง

2.2 ขอบเขตของเน้ือหาทีท่ำาการวเิคราะห์
มี 5 ดา้น คอื 1) ดา้นข้อมลูพ้ืนฐาน 2) ด้านทฤษฎี
ท่ีนำามาใช้ในการวิจัย 3) ด้านวิธีดำาเนินการวิจัย  
4) ดา้นแนวทางการทำาวจิยั 5) ดา้นการนำาผลการ
วิจัยไปใช้ประโยชน์

3. ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

3.1 ผู้วิจัยได้ทำาการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยบันทกึขอ้มลูทีไ่ด้จากงานวจิยัจำานวน 20 เรือ่ง 
ระหว่างปี 2555-2563 ตามขอบเขตของการ

วิจัย บันทึกลงในแบบบันทึกข้อมูลตามโครงสร้าง
ที่ออกแบบไว้

3.2 ทำาการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลู
จากแบบบันทึกข้อมูล โดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน
และการวิเคราะห์เนื้อหา

3.3 นำาเสนอผลการวิ เคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยการพรรณนาเป็นความเรียง

4. ก�รวิเคร�ะห์ท�งสถิติ

ผู้วิจัยทำาการประมวลผลข้อมูลจากแบบ
บันทึก โดยหาค่าสถิติพื้นฐาน คือ การแจกแจง
ความถี่และหาค่าร้อยละ

แนวคิดในก�รสังเคร�ะห์ง�นวิจัย 

เป็นการนำาเสนอผลการวิจัย จากการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ใน ฐาน
ข้อมูล ThaiLis ระหว่างปี 2555-2563 จำานวน 
20 เรื่อง

ตัวแปรต้นที่ทำ�ก�รสังเคร�ะห์คือ 

1) ด้านข้อมูลพื้นฐาน
2) ด้านรูปแบบโครงงานที่นำามาใช้ในการวิจัย
3) ด้านวิธีดำาเนินการวิจัย
4) ด้านแนวทางการทำาวิจัย
5) ด้านการนำาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

ตัวแปรต�มคือ

ข้อสรุปของงานวิจัยทีได้รับการเผยแพร่ในฐาน
ข้อมูล ThaiLis

ผลการวิจัย
จากการสงัเคราะหง์านวิจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การใชโ้ครงงานเปน็ฐานในการจดัการเรยีนรูร้ะดบั
มัธยมศกึษา รวมจำานวน 20 เรือ่งทีเ่ผยแพรใ่นฐาน
ข้อมูล ThaiLis ระหว่างปี 2555-2563 

1. ด้�นข้อมูลพื้นฐ�น

 จากการวิเคราะห์งานวิจัยทีได้รับการ 
เผยแพร่ในฐานข้อมูล ThaiLis ระหว่างปี 2555-
2563 จำานวน 20 เรื่อง ผลการวิจัยพบว่า  
1) งานวิจัยศึกษาศาสตร์จำานวน 17 เรื่อง คิดเป็น

5. กรอบแนวคิดในก�รวิจัย
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ร้อยละ 85 และงานวิจัยคณะครุศาสตร์จำานวน 3 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15 2) งานวิจัยในสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน จำานวน 7 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 35 งานวิจัยในสาขาวิชาหลักสูตรและการ
ศึกษาพิเศษจำานวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15 
สาขาเทคโนโลยีการศึกษาจำานวน 3 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 15 สาขาประถมศึกษาจำานวน 2 เรื่อง คิด
เป็นร้อยละ 10 สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีจำานวน 2 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 10 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนเทคโนโลยีการ
เรียนรู้ (ประถมศึกษา) จำานวน 1 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 5 สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการ
ศึกษาจำานวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5 และสาขา
วิชาภาษาไทยจำานวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5 
3) งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำานวน 6 
เรือ่ง คดิเป็นรอ้ยละ 30 งานวจิยัของมหาวิทยาลยั
สโุขทยัธรรมาธริาช จำานวน 5 เรือ่ง คิดเปน็รอ้ยละ 
25 งานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจำานวน 3 
เรือ่ง คดิเปน็รอ้ยละ 15 งานวจิยัของมหาวิทยาลยั
มหาสารคามจำานวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5 
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จำานวน 1 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5 งานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์จำานวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
5 งานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จำานวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5 และงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจำานวน 1 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5 4) ปีที่งานวิจัย งานวิจัย
ปี 2555 จำานวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15 งาน
วิจัยปี 2556 จำานวน 3 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 15 
งานวิจัยปี 2557 จำานวน 2 เรื่องคิดเป็นร้อยละ  
10 งานวิจัยปี 2558 จำานวน 1 เรื่องคิดเป็น 
รอ้ยละ 5 งานวจัิยป ี2559 จำานวน 4 เรือ่งคิดเปน็
ร้อยละ 20 งานวิจัยปี 2560 จำานวน 1 เรื่องคิด
เปน็รอ้ยละ 5 งานวจิยัป ี2561 จำานวน 3 เรือ่งคดิ
เป็นร้อยละ 15 งานวิจัยปี 2562 จำานวน 2 เรื่อง

คิดเป็นร้อยละ 10 และงานวิจัยปี 2563 จำานวน 
1 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 5 

2. ด้�นรูปแบบโครงง�นที่นำ�ม�ใช้ใน
ก�รวิจัย

จากการวิเคราะห์งานวิจัยจำานวน 20  
เรื่อง พบว่ามีการนำารูปแบบโครงงานมาใช้  
แตกต่างกัน แบ่งออกเป็น โครงงานที่เป็นการ
สำารวจ รวบรวมข้อมูลจำานวน 6 เรื่อง คิดเป็น 
ร้อยละ 30 โครงงานที่เป็นการศึกษาค้นคว้า 
ทดลองจำานวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 25  
โครงงานที่เป็นการศึกษาทฤษฎี จำานวน 3 เรื่อง  
คิดเป็นร้อยละ 15 โครงงานท่ีเป็นการสร้าง
ประดิษฐ์ คิดค้นจำานวน 1 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 
5 โครงงานท่ีเป็นการคิดค้นจำานวน 1 เรื่อง คิด
เป็นร้อยละ 5 โครงงานที่เป็นหลักการ หรือแนว
คิดใหม่ๆ จำานวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5 และ
โครงงานการพฒันาผลงานจำานวน 1 เรือ่ง คดิเปน็ 
ร้อยละ 5 

3. ด้�นวิธีก�รดำ�เนินก�รวิจัย

จากการวิเคราะห์งานวิจัยที่เผยแพร่ใน 
ฐานข้อมูล ThaiLis ระหว่างปี 2555-2563  
พบว่า 1) การเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ท่ีใช้ในการวิจัย จากการวิเคราะห์งานวิจัยท้ัง 20 
เรื่อง พบว่า ส่วนใหญ่เลือกใช้กลุ่มตัวอย่าง 17 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 85 และเลือกใช้ประชากร
ทั้งหมด 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15 2) เทคนิค
การกำาหนดกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย อันดับ 1 
การสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) 
12 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 60 อันดับ 2 เป็นการ
เลอืกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จำานวน 
4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 20 อันดับ 3 ไม่ระบุวิธี
การเลือกกลุ่มตัวอย่างจำานวน 2 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 10 อันดับ 4 การสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
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(Multistage sampling) จำานวน 2 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 10 3) ประเภทของงานวิจัย เป็นงานวิจัย
และพัฒนาจำานวน 12 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 60 
และเป็นงานวิจัยเชิงทดลองจำานวน 8 เรื่อง คิด
เป็นร้อยละ 40 4) กรอบแนวคิดในการวิจัย งาน
วิจัยส่วนใหญ่มีการนำาเสนอ กรอบแนวคิดในการ
วิจัยโดยใช้ทฤษฎีของคนอื่น จำานวน 16 เรื่อง คิด
เป็นร้อยละ 80 และมีการ สังเคราะห์เป็นกรอบ
แนวคิดของตนเองจำานวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
20 5) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน งานวิจัย งานวิจัย
จำานวน 20 เรื่องมีการอ้างอิงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
177 รายการ ส่วนใหญ่เป็นการ อ้างอิงงานวิจัย
ภายในประเทศ 134 คิดเป็นร้อยละ 75.71 และ
มกีารอ้างองิงานวจิยัตา่งประเทศ 43 เรือ่ง คดิเปน็
รอ้ยละ 24.29 6) รายการอา้งองิท้ายงานวจิยั 20 
เรื่อง จำานวน 387 รายการ อันดับ 1 อ้างอิงจาก
ตำารา สื่อสิ่งพิมพ์ภายในประเทศ 175 รายการ  
คิดเป็นร้อยละ 45.22 อันดับ 2 อ้างอิงจาก 
เว็บไซต์ในประเทศ 63 รายการ คิดเป็นร้อยละ  
16.28 อันดับ 3 อ้างอิงจากตำารา เอกสาร  
สื่อสิ่งพิมพ์ ต่างประเทศ 111 รายการคิดเป็น 
ร้อยละ 28.68 และอันดับ 4 อ้างอิงจากเว็บไซต์
ต่างประเทศ 38 รายการ คิดเป็นร้อยละ 9.81  
ตามลำาดบั 7) เครือ่งมอืทีใ่ช้ในงานวจัิยจำานวน 20 
เรื่อง มีจำานวน 69 รายการ ประกอบด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเกมจำานวน 20 รายการ คิดเป็น
รอ้ยละ 28.99 อนัดบั 2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์
จำานวน 20 รายการ คิดเป็นร้อยละ 28.99 แบบ
ประเมนิความพึงพอใจจำานวน 16 รายการ คิดเปน็
ร้อยละ 23.18 และรูปแบบโครงงานประกอบการ
สอนจำานวน 13 รายการ คิดเป็นร้อยละ 18.84 
ตามลำาดับ 8) การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
ส่วนใหญ่ไม่ปรากฏว่ามีการหาภาพคุณภาพของ 
เครือ่งมอื จำานวน 11 เรือ่ง คิดเปน็ร้อยละ 55 และ
มีการหาคุณภาพเครื่องมือจำานวน 9 เรื่อง คิดเป็น 

ร้อยละ 45 9) วิธีที่ใช้ในการหาคุณภาพของ 
เครื่องมืออันดับ 1 การหาประสิทธิภาพชุด 
การสอน 10 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 อันดับ 2 
การหาค่าความเชื่อมั่น 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
40 อันดับ 3 การหาค่าความตรงจำานวน 2 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 10 10) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลในงานวิจัย 20 เรื่อง มีจำานวน 43 รายการ 
อันดับ 1 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยจำานวน 9 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 45 อันดับ 2 เปรียบเทียบค่า
เฉลี่ย 2 กลุ่ม 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 40 อันดับ 
3 อื่นๆ จำานวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15 ตาม
ลำาดับ 11) พื้นที่ในการเก็บข้อมูลวิจัย 20 เรื่อง 
อันดับ 1 ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำานวน 
12 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 60 อันดับ 2 ห้องเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำานวน 5 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 25 และอันดับ 3 ห้องเรียนเด็กบกพร่อง
ทางการเรียนรู้จำานวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15 
ตามลำาดับ 12) การทดสอบสมมติฐานในการวิจัย 
งานวิจยัทัง้ 20 เรือ่ง สว่นใหญ่เปน็งานวิจยัทีม่กีาร
ทดสอบสมมติฐาน 18 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 90 
และ ไม่มีการทดสอบสมมติฐานจำานวน 2 เรื่อง  
คิดเป็นร้อยละ 10 13) ผลการทดสอบสมมติฐาน
การวิจัยในงานวิจัยที่มีการทดสอบสมมติฐาน
จำานวน 18 เรื่องส่วนใหญ่มีผลการทดสอบเป็นไป
ตามสมมติฐาน 17 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 94.44 
และจำานวน 1 เรื่อง ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  
คิดเป็นร้อยละ 5.56 

4. ด้านแนวทางการทำาวิจัย พบว่า 
แนวทางการทำางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้รูป
แบบเกมการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีระหว่างปี 
2555-2563 ส่วนใหญ่เป็นการนำาเสนอรูปแบบ
โครงงานที่ออกแบบข้ึนมาใหม่ในรูปของแผนการ
จัดการเรียนรู้ จำานวน 19 เรื่อง และเป็นการนำา
เสนอรูปแบบเกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษา
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ไทย จำานวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5 

5. ด้านการนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
จากการสังเคราะห์งานวิจัย 20 เรื่อง พบว่า  
1) สามารถนำาองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2) สามารถ
นำาองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปแก้ไขปัญหา
การเ รียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
3) สามารถนำาองค์ความรู้จากงานวิจัยไปต่อยอด
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยนำาโครงงานเข้าไปประกอบ
กจิกรรมการเรยีนการสอน เพ่ือกระตุน้ความสนใจ
ของผู้เรียน และสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

สรุปผลการวิจัย 
จากการนำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

สงัเคราะห์งานวจัิยทีเ่ผยแพรใ่นฐานขอ้มลู ThaiLis 
ระหว่างปี 2545-2560 แยกนำาเสนอ 5 ด้าน 
สามารถสรุปผลการวิจัยซึ่งมีสาระสำาคัญต่อไปนี้

1. ด้�นข้อมูลพื้นฐ�น 

 งานวจิยัทีไ่ด้รบัการเผยแพรใ่นฐานขอ้มลู 
ThaiLis จำานวน 20 เรื่อง เรียงลำาดับค่าความถ่ี 
จากมากไปหาน้อยสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 1) ส่วน
ใหญ่เป็นงานวิจัยคณะศึกษาศาสตร์จำานวน 17 
เรื่อง 2) เป็นงานวิจัยในสาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน จำานวน 7 เรื่อง 3) งานวิจัยส่วนใหญ่ 
เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำานวน 6 
เรื่อง 4) ปีที่ทำางานวิจัย ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยใน
ปี 2555 และปี 2556

2. ด้�นรูปแบบโครงง�นที่นำ�ม�ใช้ใน
ก�รวิจัย 

จากการวิเคราะห์งานวิจัยจำานวน 20 

เรื่องพบว่างานวิจัยส่วนใหญ่ใช้รูปแบบโครงงาน 
ที่เป็นการสำารวจ รวบรวมข้อมูล

3. วิธีก�รดำ�เนินก�รวิจัย

งานวจิยัทีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นฐานขอ้มลู 
ThaiLis จำานวน 20 เรื่อง สรุปผลการวิจัยเป็น 
13 ประเด็นคือ 1) การเลือกประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย ส่วนใหญ่เลือกใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง 2) เทคนิคการกำาหนดกลุ่มตัวอย่างใน
งานวิจัย ส่วนใหญ่ใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple 
random sampling) 3) ประเภทงานวิจัย ส่วน
ใหญ่เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนา 4) กรอบแนวคิดใน
การวจิยั สว่นใหญก่ารนำาเสนอกรอบแนวคดิในการ
วิจยัโดยใชท้ฤษฎีของคนอืน่ 5) งานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง
ส่วนใหญ่เป็นการอ้างอิงงานวิจัยภายในประเทศ 
6) จำานวนรายการอ้างอิงท้ายงานวิจัย ส่วน
ใหญ่อ้างอิงจากเอกสาร ตำาราสื่อสิ่งพิมพ์ภายใน
ประเทศ 7) เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ส่วนใหญ่
เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นฐาน  
8) การหาคุณภาพเครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย 
ส่วนใหญ่ไม่ปรากฏว่ามีการหาภาพคุณภาพของ 
เครื่องมือ 9) วิธีที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
ที่ ใช้ ในงานวิจัยที่มีการหาคุณภาพเครื่องมือ 
ส่วนใหญ่เป็นการหาประสิทธิภาพชุดการสอน  
10) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย 
ส่วนใหญ่ใช้การหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
11) พื้นที่ เก็บ ข้อมูลที่นำ า เสนอในการวิจัย
ส่วนใหญ่เป็นห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
12) การทดสอบสมมติฐานในการวิจัยส่วนใหญ่ 
มกีารทดสอบสมมตฐิาน และ 13) ผลการทดสอบ
สมมตฐิานการวจิยัสว่นใหญเ่ปน็ไปตามสมมตฐิาน

4. ด้านแนวทางการทำาวิจัย พบว่า 
แนวทางการทำางานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ 
รปูแบบโครงงานเปน็ฐานเพือ่จัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีระหว่าง 
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ปี 2555-2563 สว่นใหญเ่ปน็การนำาเสนอรปูแบบ
โครงงานที่ออกแบบข้ึนมาใหม่ในรูปของแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

5. ด้านการนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
จากการสังเคราะห์งานวิจัย 20 เรื่อง พบว่า  
1) สามารถนำาองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2) สามารถนำา
องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปแก้ไขปัญหาการ
เรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีในเรื่อง
ทักษะอาชีพ และ 3) สามารถนำาองค์ความรู้จาก
งานวิจัยไปต่อยอดเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
ที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ 

อภิปรายผล
การสงัเคราะหง์านวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ใช้รูปแบบเกมการศึกษาเพ่ือจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาภาษาไทยระหว่างปี 2555-2563 ผู้
วิจัยอภิปรายผล 5 ประเด็น ดังนี้

1. ดา้นข้อมลูพ้ืนฐาน งานวจิยัทีไ่ด้รบัการ
เผยแพร่ในฐานข้อมูล ThaiLis จำานวน 20 เรื่อง 
ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยในสาขาหลักสูตรและการ
สอน เนื่องจากในปัจจุบันการเป็นสอนในระดับ
ปริญญาโท หรือระดับบัณฑิตศึกษามีการเปดิสอน
ในสาขาดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน
มีความรู้ลึกซ้ึงในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรและ
การสอน โดยสามารถจัดหลักสูตรและการเรียน
การสอนที่ประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้ เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถทำาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอนและสร้างนวัตกรรมทางหลักสูตรและ 
การสอนได้ เพื่อให้ผู้ เ รียนมีความเป็นครูที่ดี  
มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ  
รับผิดชอบในวิชาชีพ สามารถพัฒนาตนเองและ

วชิาชพีอยา่งตอ่เนือ่ง มคีวามเปน็ผูน้ำา สามารถปรบั
ตวัและทำางานรว่มกบัผูอ้ืน่ได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด 
อ่าน เขียน และสามารถใช้วิทยาการ เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ สาขาหลักสูตรและการสอน
เป็นสาขาที่นิยมของนักศึกษาจำานวนมาก เพราะ
ในการที่จะพัฒนาผู้เรียนในวิชาใดก็ตาม ครูผู้สอน 
จำาเป็นจะต้องมีความเข้าใจในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน อันเป็นหัวใจหลักในการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน

2. ด้านรูปแบบโครงงานที่นำามาใช้ในการ
วิจัย 

จากการวิเคราะห์งานวิจัยจำานวน 20 
เรื่องพบว่างานวิจัยส่วนใหญ่ใช้โครงงานท่ีเป็นการ
ศึกษาค้นคว้า ทดลอง เน่ืองจากการค้นคว้าและ
ทดลองนั้นมีความสำาคัญเป็นพื้นฐาน ในการเริ่ม
เรยีนรูใ้นรายวชิาการงานอาชพีและเทคโนโลยแีละ
ในวิชาอื่นๆ การค้นคว้า ทดลอง จึงนับว่ามีความ
สำาคญัมากในระดับมัธยมศกึษาเพราะหากนักเรยีน
ไมส่ามารถคน้คว้าและทดลองเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
ด้วยตนเองได้ หรือยังไม่เข้าใจกระบวนการ 
สืบเสาะหาข้อมูลต่างๆ ด้วยตนอง ก็จะส่งผล 
ต่อการเรียนรู้ในเรื่องอ่ืนๆ ต่อไป จนเกิดเป็น
ผลกระทบในวงกว้าง การแก้ปัญหาการคิดค้น 
และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาจึงเป็นปัญหาระดับชาติที่ครูทุก
รายวิชาต้องช่วยกันแก้ไข ในการวิจัยเก่ียวกับการ
สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูส่วนใหญ่ 
จงึมุง่เปา้หมายไปทีก่ารพฒันาการคน้คว้า ทดลอง
ของนักเรียนเป็นอันดับต้นๆ 

3. วิธีการดำาเนินการวิจัย งานวิจัยที่ได้
รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูล ThaiLis จำานวน 
20 เรื่อง ส่วนใหญ่เลือกใช้กลุ่มตัวอย่างมากกว่า
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การเลือกใช้ประชากรทั้งหมด เนื่องจากการเก็บ
ข้อมูลกับประชากรทุกหน่วยอาจทำาให้เสียเวลา
และคา่ใชจ้า่ยทีส่งูมากและบางครัง้เปน็เรือ่งทีต่อ้ง
ตดัสินใจภายในระยะเวลาทีจ่ำากดั การเลอืกศกึษา
เฉพาะบางสว่นของประชากรจงึเปน็เรือ่งทีม่คีวาม
จำาเป็นซ่ึงกลุ่มสมาชิกของประชากรที่ถูกเลือกขึ้น
มาด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อนำาผลที่ได้ไปสรุปอ้างอิง
ถึงประชากรได้ เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างใน
งานวิจัยที่นำามาสังเคราะห์ ส่วนใหญ่เป็นการสุ่ม
อยา่งงา่ย (Simple random sampling) สอดคลอ้ง
กับณรงค์ ศรีสวัสดิ์ (Srisawat, N. 2011: 62)  
ที่ ว่าการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เป็นการศึกษาจาก
ตัวอย่าง โดยนักวิจัยต้องพยายามหาตัวอย่างที่
เป็นตัวแทนของประชากรที่ศึกษา ซ่ึงจะต้องใช้
แบบการสุ่ม การสุ่มอย่างง่าย (Simple random 
sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างขั้นพ้ืนฐานท่ีทุก
หน่วยตัวอย่างมีโอกาสเท่าๆ กันในการได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นตัวอย่าง ซ่ึงจัดอยู่ในการสุ่มที่เป็น
ไปตามโอกาสทางสถิติ (Probability sampling) 
ประเภทงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นเป็นงานวิจัยและ
พัฒนา โดยมุ่งเน้นตอบสนองให้ผู้ต้องการใช้ผล
การวิจัยและพัฒนา เช่น ชุมชน สังคม หน่วยงาน 
หรือประชาชนทั่วไป กรอบแนวคิดในการวิจัย
ส่วนใหญ่มีการนำาเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย
โดยใช้ทฤษฎีของคนอื่น โดยจะนำาแนวคิดและวิธี
การบางส่วนเข้ามาปรับใช้กับรูปแบบที่ออกแบบ
ไว้เพื่อจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยทฤษฎีหรือ
แนวคิดน้ันเป็นที่ยอมรับในการวิจัยจำานวนมาก 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยส่วนใหญ่เป็นแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเกมการศึกษา เพื่อให้ได้คำาตอบ
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ในงานวิจัย ซึ่ง
แผนการจัดการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือวิจัยตัวหนึ่งที่
ใช้ในการทดลอง โดยที่จะนำาไปเก็บข้อมูลจริง จะ
ตอ้งมกีารหาคา่คณุภาพของเครือ่งมอืกอ่น เพ่ือให้
แน่ใจว่าเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพ สามารถวัดสิ่ง

ที่ต้องการจะวัดได้ โดยการวัดว่าแผนการสอนมี
ความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระหรือวัตถุประสงค์
การเรียนรายวิชานั้นๆ หรือไม่ด้วยการหาค่า IOC 
(Index of Item-Objective Congruence) ซึ่งเป็น
ค่าความเที่ยงตรงรายข้อของแบบทดสอบโดยใช้ 
ผูเ้ชีย่วชาญเปน็ผูพ้จิารณา ทีพ่ฒันาขึน้ตามแนวคดิ
ของ Rovinelli และ Hambleton การทดสอบ
สมมติฐานของงานวิจัยทั้ง 20 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็น
งานวิจัยที่มีการทดสอบสมมติฐาน และส่วนใหญ่
มีผลเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

4) ด้านแนวทางการทำาวิจัย พบว่า 
แนวทางการทำางานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ 
รูปแบบโครงงานเป็นฐานเพื่อจัดการเรียนการ
สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาระหว่างปี 2555-
2563 ส่วนใหญ่เป็นการนำาเสนอรูปแบบโครงงาน
ที่ออกแบบขึ้นมาใหม่ในรูปของแผนการจัดการ
เรยีนรู ้เพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี และแก้ไขปัญหาอัน 
เกิดข้ึนจากการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้แก่เด็กที่มีความ
บกพร่อง เพื่อให้ได้รับความรู้และสามารถเรียนรู้
ได้เท่าเทียมกันกับเด็กปกติ 

5) ดา้นการนำาผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน ์
จากการสังเคราะห์งานวิจัย 20 เรื่อง พบว่า  
1) สามารถนำาองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยจากการ
ศึกษา พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาช่วง
ระหว่างปี 2555-2563 อยู่ในระดับที่ต่ำากว่า
เกณฑม์าตรฐาน จงึเกดิงานวจิยัเพือ่การพฒันาผล
สัมฤทธ์ิและแก้ไขจุดบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
การคิดและการสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนเป็น
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จำานวนมาก เนื่องจากปัญหาดังกล่าวนั้น กลาย
เป็นปัญหาระดับชาติที่ครูจะต้องเร่งแก้ไขให้ทัน
ท่วงที 2) สามารถนำาองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย
ไปแก้ไขปัญหาการเรียนวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ในเรื่องการคิดวิเคราะห์ เพื่อพัฒนา
ทักษะอาชีพ ในงานวิจัยทั้ง 20 เรื่องจะเน้นไปที่
ปัญหาการคิดและสร้างองค์ความรู้เป็นหลัก และ 
3) สามารถนำาองค์ความรู้จากงานวิจัยไปต่อยอด
เพือ่สง่เสริมการจัดการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายอย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยการจัดการเรยีนรูโ้ดยเน้นผูเ้รยีน
เป็นสำาคัญ (Child Center Learning) ซึ่งหมายถึง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง ที่มุ่งเน้นให้ 
ผู้เรียนเกิด องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านสื่อและ
วธิกีารจดัการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายตามความสนใจ
ของผู้เรียน โดยมีครูเป็นผู้สนับสนุนและอำานวย
ความสะดวก ซึง่ตา่งจากกระบวนการจัดการเรยีนรู ้
ทั่วไปที่เน้นให้เด็กศึกษาหาความรู้จากการสอน
ของครู โดยตรง แนวการจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้
เกิดขึ้นจากความเช่ือพ้ืนฐานที่ว่า ผู้เรียนทุกคน
สามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาได้ ตามของตัวเอง 
แต่แตกต่างที่ความต้องการ ความสนใจและความ
ถนัด รวมไปถึงทักษะต่างๆ ดังนั้นการจัดการ
ศึกษาจึงไม่ ควรที่จะเป็นไปในแนวทางเดียว ควร
มีความหลากหลายและตอบสนองได้กับเด็ก 
ทุกกลุ่ม 

ข้อเสนอแนะ
จากงานวิจัย ชี้ให้เห็นข้อสรุปของทิศทาง

ของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอนการงานอาชพีและเทคโนโลยดีว้ยรปูแบบโครง
งานเปน็ฐาน ผูวิ้จัยมขีอ้เสนอแนะเกีย่วกบังานวิจยั
เพือ่เปน็ประโยชนต์อ่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งได้นำาผลการวิจยั
ไปใช้ในครั้งต่อไป 

1. การรวบรวมงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
จดัการเรยีนการสอนการงานอาชพีและเทคโนโลยี
ด้วยรูปแบบโครงงานเป็นฐาน ควรใช้เวลาในการ
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากฐานงานวิจัยอื่นๆ 
ร่วมด้วย เพื่อศึกษางานวิจัยอย่างหลากหลายและ
หาข้อสรุปของงานวิจัยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

2. ควรมีการสังเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษา
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
การเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืน เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน
ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

3. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของผล
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมที่มีต่อความสามารถ
ด้านทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ กับผลการ
เรียนรู้ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีของ
นักเรียน
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