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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัด ป่ า ตาลใต้ 2) ศึ กษาปั ญ หาการจั ด การเรีย นรู้ แบบโครงงานที่ เน้ น สั ม มาอาชีพ ของครู โรงเรี ย นพระปริยั ติ ธ รรม วัด ป่ าตาลใต้
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ครู จานวน 12 คน สามเณรนักเรียน จานวน 118 คน รวมทั้งสิ้น 130 คน จากโรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดป่าตาลใต้ จังหวัดเชียงราย การวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานที่เน้น
สัมมาอาชีพของครู และ ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพของครู เครื่องมือวิจัย ได้แก่
1) แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู 2) แบบประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู 3) แบบประเมินทักษะการปฏิบัติ
โครงงานของสามเณรนักเรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ของสามเณรนักเรียน และ 5) แบบสัมภาษณ์
ปัญหาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นทักษะสัมมาอาชีพของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดป่าตาลใต้ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดป่าตาลใต้
1.1 ครูสามารถสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โครงงานที่เน้ นสัมมาอาชีพได้ และผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
อยู่ในระดับมาก
1.2 ครูมีทักษะการจัดการเรียนรู้โครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพหลังเข้ารับการพัฒ นาสูงกว่าก่อนการพัฒ นาอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.3 สามเณรนักเรียนมีทักษะการทาโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพอยู่ในระดับมาก
1.4 สามเณรนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นทักษะสัมมาอาชีพในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก
2. ผลการศึก ษาปั ญ หาการจัด การเรียนรู้แบบโครงงานที่ เน้ น สัมมาอาชี พของครูที่ สาคัญ 3 ล าดั บแรกเป็ น ดั งนี้ 1)
สามเณรนักเรียนขาดความคิดสร้างสรรค์และแรงจูงใจในการทาโครงงาน 2) สามเณรนักเรียนไม่สามารถเชื่อมโยงการจัดทาโครงงาน
กับความเป็นสัมมาอาชีพจากแหล่งเรียนรู้ได้ และ 3) ครูมีทักษะด้านดิจิทัลที่จะสนับสนุนการจัดทาโครงงานไม่เพียงพอ
คาสาคัญ: ทักษะสัมมาอาชีพ, การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน, โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ABSTRACT
This research aimed to 1) develop project-based learning management focusing on the Right Livelihood
of teachers at the Buddhist General Scripture School of Wat Patantai, and 2) examine problems in managing
project-based learning emphasizing the Right Livelihood of teachers at the Buddhist General Scripture School of
https://www.tci-thaijo.org/index.php/SNGSJ/index
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Wat Patantai. The sample consisted of 12 teachers, and 118 Buddhist novice students, yielding a total of 130
participants at the Buddhist General Scripture School of Wat Patantai, Chiang Rai Province. The research was
divided into two phases, where the first phase was to develop teachers’ skills in managing project-based learning
focusing on the Right Livelihood. The second phase was related to investigating teachers’ problems in managing
project-based learning focusing on the Right Livelihood. The research tools were: 1) an evaluation form for
lesson plans, 2) an evaluation form for teachers’ learning management skills, 3) an evaluation form for assessing
project performance skills of Buddhist novice students, 4) Buddhist novice students’ satisfaction questionnaires
towards learning activities, and 5) an interview form on problems about teachers’ project-based learning
management focusing on the Right Livelihood at the Buddhist General Scripture School of Wat Patantai. The
statistics for quantitative data analysis were mean and standard deviation and qualitative content analysis.
The results of the research were as follows:
1. The results from the development of teachers’ project-based learning management focusing on
Right Livelihood at the Buddhist General Scripture School of Wat Patantai revealed that
1.1 Teachers were able to create high-quality project-based learning lesson plans focusing on the
Right Livelihood, which was rated at the highest level.
1.2 Teachers’ management skills in project-based learning focusing on the Right Livelihood after
the intervention were higher than before the intervention at the .05 level of significance.
1.3 The Buddhist novice students improved their project work skills on the Right Livelihood at a
high level.
1.4 The Buddhist novice students were satisfied with project-based learning activities focusing on
the Right Livelihood at a high level.
2. The first three concerns of teachers in project-based learning management with an emphasis on
the Right Livelihood were discovered as follows: 1) The Buddhist novice students lacked creativity and motivation
for project works, 2) The Buddhist novice students were unable to connect the project preparation with the
Right Livelihood from learning resources, and 3) Teachers lacked the necessary digital skills to assist students
with project works.
Keywords: Right Livelihood, Project Based Learning Management, Buddhist General Scripture Schools

บทนา

โรงเรียนพระปริยัติธรรม เป็น โรงเรียนที่รัฐบาลกาหนดขึ้นตามจุดประสงค์ของคณะสงฆ์ โดยพระปรารถของสมเด็จพระ
อริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (จวน อุฏฐายีมหาเถระ) ว่า “การศึกษาทางโลกเจริญก้าวหน้ามากขึ้น
ตามความเปลี่ยนแปลงของโลก การศึกษาพระปริยัติธรรมก็จาเป็นต้องอนุวัตรไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลกบ้าง จึงเห็นสมควรที่
จะมีหลักสูตรในการเรียนพระปริยัติธรรมเพิ่มขึ้นอีกแผนกหนึ่ง คือ หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ศึกษาได้
มีโอกาสบาเพ็ญ ตนให้ เป็ นประโยชน์ ทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป” กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศระเบี ยบกระทรวงฯ
ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาขึ้น เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2514 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นแนวทางดาเนินการจัดการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนของกรมการศาสนา
กระทรวงศึกษาธิการ (กองพุทธศาสนศึกษา สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557) โรงเรียนพระปริยัติธรรมมีการจัดการเรียนการ
สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และมี วิชาเฉพาะ
เพิ่มเติม คือ วิชาภาษาบาลีและวิชาพระพุทธศาสนา อย่างไรก็ตาม สามเณรนักเรียนของโรงเรียนพระปริบัติธรรมส่วนใหญ่มาจาก
ครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นเยาวชนที่มีความเหลื่อมล้าทางการศึกษา หากมีการลาสิกขาแล้วต้องมีวิชาชีพ ติดตัวไป ดังนั้น
สามเณรนักเรียนจึงได้เรียนวิชาชีพ ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้สามารถนากลับไปใช้ประกอบอาชีพรวมถึงการเรียนต่อในสายวิชาชีพต่อไป
ในอนาคต สอดคล้องกับโครงการของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่มีความต้องการให้สามเณรนักเรียนได้เรียนจบ
การศึกษาภาคบังคับและได้เตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพและเรียนต่อในระดับชั้นปวช. และปวส. (ผ่องพรรณ เอกอาวุธ, 2563)
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สัม มาอาชี พ มาจากค าว่า สั ม มาอาชี วะหรือ สั ม มาชี พ หมายถึ ง การประกอบอาชี พ โดยไม่ ได้ มี เป้ าหมายที่ ก าไรสู งสุ ด
แต่ คานึ งถึงความสุ ขของตนเอง ผู้บ ริโภคและผู้รับ บริก ารเป็ น หลั ก โดยไม่ กระทบต่อ สิ่ง แวดล้ อมและไม่ส ร้างความเดื อดร้อนให้
แก่ตนเอง ซึ่ งนายแพทย์ประเวศ วะสี ได้ ให้ ความหมายว่า เป็ น อาชีพ ที่ไม่เบีย ดเบี ยนตนเองและผู้อื่น ไม่เบี ยดเบี ยนสิ่งแวดล้อ ม
และมี ร ายจ่ า ยน้ อ ยกว่ ารายได้ (ชมพู อิ ส ริ ย าวั ฒ น์ และธิ ด ารั ต น์ คี ม กระโทก, 2561) สั ม มาอาชี พ มี ค วามคล้ ายคลึ งกั บ ทั ก ษะ
การดารงชีวิต (Livelihood Skills) ในด้ านการจัด การสร้างงานอาชี พ เป็น ทักษะที่ แสดงถึงความสามารถในการศึกษาหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ กาหนดแนวทางและวางแผนในการประกอบอาชีพ และเลือกอาชีพที่ตนเองสนใจ (เอื้ออารีย์ จานทอง, 2555)
คุณลักษณะที่พึงมีของสัมมาอาชีพ เช่น การผลิตหรือจาหน่ายสินค้า มีนิสัยกล้าได้กล้าเสีย มีความอดทน รู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ และ
ความต้องการของตลาด เข้าใจกลยุทธ์ของการแข่งขันด้านตลาด เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความพร้อม
ในการประกอบอาชีพ มีการเตรียมเงินทุน เวลา วัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบหลัก (กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2562)
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีความสอดคล้องกับการพัฒนาสัมมาอาชีพ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็น
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เชื่อมโยงหลักการพัฒนาการคิดของบลูม (Bloom) ทีเ่ ชื่อว่า การเรียนการสอนที่จะประสบ
ความสาเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผู้สอนจะต้องกาหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้สอนกาหนดและจัดกิจกรรมการเรียน รวมทั้ง
วัดประเมินผลได้ถูกต้อง โดยได้จาแนกจุดมุ่งหมายทางการศึกษา ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย
(หน่วยศึกษานิเทศก์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2562) มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการเรียนรู้ มีการใช้กระบวนการกลุ่ม การฝึกคิด การแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อค้นหาคาตอบและแก้ปัญหา ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและสามารถนาไปใช้ประโยชน์
และแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้ ทั้งนี้ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้น คือ ขั้นนาเสนอ ขั้นวางแผน
ขั้ น ปฏิ บั ติ และขั้ น ประเมิ น ผล โดยเป็ น การจั ด การเรีย นรู้ต ามความสนใจของผู้ เรี ย น ให้ ผู้ เรี ย นเลื อ กศึ ก ษาโครงงานจากชุ ม ชน
ชีวิตประจาวัน ปัญหาหรือประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ต้องการคาตอบ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2550)
โรงเรียนวัดป่าตาลใต้เป็นโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา สู่ทักษะสัมมาอาชีพของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กศส.) ที่มีการดาเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่เป็น
โรงเรียนในโครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในภาคเหนือ
และภาคอีสาน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูทุกคนในโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติให้กับสามเณรนักเรียน
โดยใช้เทคนิ คการสอนแบบ Active Learning ผ่านการลงมือปฏิบั ติการเรียนรู้จากการทาโครงงานสัมมาอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สามเณรนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาและลาสิกขาบทสามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และสามารถ
นาความรู้และกระบวนการที่ได้ไปประกอบสัมมาอาชีพที่มั่นคงต่อไป
ดั งนั้ น ผู้ วิ จั ย จึ งสนใจการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบโครงงานที่ เน้ น สั ม มาอาชี พ ของครู โ รงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม
วัด ป่ า ตาลใต้ เพื่ อ ให้ ค รูส ามารถจั ด การเรีย นรู้ ให้ ส ามเณรนั ก เรี ย นเกิ ด กระบวนการคิ ด ที่ เป็ น ระบบ และสามารถน าความรู้แ ละ
กระบวนการที่ได้ไปประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปได้

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดป่าตาลใต้ จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพของครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดป่าตาลใต้ จังหวัด

เชียงราย

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจัยครั้งนีส้ ามารถสรุปกรอบแนวคิดวิจัยดังภาพประกอบ 1
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การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพ
ของครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดป่าตาลใต้
จังหวัดเชียงราย
1. ขั้นนาเสนอ
2. ขั้นวางแผน
3. ขั้นปฏิบตั ิ
4. ขั้นประเมินผล

1. ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพ
ของครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดป่าตาลใต้ จังหวัดเชียงราย
- แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพของครู
- ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพของครู
- ทักษะการปฏิบัติโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพของสามเณรนักเรียน
- ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นทักษะ
สัมมาอาชีพของสามเณรนักเรียน
2. ปัญหาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพของครู
โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดป่าตาลใต้ จังหวัดเชียงราย
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ครู และสามเณรนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมกลุ่ม 4 จานวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรีย น
โสภณจริยธรรมวิทยา โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา โรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา โรงเรียนวัดอามาตย์วิทยา และโรงเรียนวัดป่าตาลใต้
จังหวัดเชียงราย กลุ่มเป้าหมายเป็นครู และนักเรียนโรงเรียนวัดป่าตาลใต้ อาเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย แบ่งเป็น ครู จานวน 12 คน
สามเณรนั ก เรี ย น จ านวน 118 คน รวมทั้ งสิ้ น 130 คน ได้ ม าโดยการเลื อ กแบบเจาะจง (purposive selection) จากโรงเรีย น
พระปริยัติธรรมที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สู่ทักษะสัมมาอาชีพของกองทุนเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศึกษา (กศส.) และยินดีให้ความร่วมมือตลอดงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดป่าตาลใต้ มีเครื่องมือวิจัย
แบ่งตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
ตอนที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดป่าตาลใต้
1. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดป่าตาลใต้
ลักษณะของแบบประเมินเป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จานวน 21
ข้อ หาคุณภาพของเครื่องมือด้วยการหาค่า IOC (ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน) มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 นามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
2. แบบประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดป่าตาลใต้
ลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จานวน 10 ข้อ หาคุณภาพ
ของเครื่องมือโดยนาไปทดลองใช้ (Try Out) กับครูโรงเรียนอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ เป้าหมาย ครู จานวน 15 คน พบว่า แบบ
ประเมินมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.76
3. แบบประเมินทักษะการปฏิบั ติการโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพของสามเณรนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดป่าตาลใต้ แบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ ด้านกระบวนการทาโครงงาน และด้านการนาเสนอโครงงาน ลักษณะของแบบประเมินเป็นมาตร
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุ ด จานวน 13 ข้อ หาคุณภาพของเครื่องมือโดย
น าไปทดลองใช้ (Try Out) กั บ ครูโรงเรี ย นอื่ น ที่ มี ลั ก ษณะใกล้ เคี ย งกั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย ครู จ านวน 15 คน พบว่ า แบบประเมิ น
มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.81
4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นทักษะสัมมาอาชี พของสามเณรนักเรียน
ลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จานวน 10 ข้อ หาคุณภาพ
ของเครื่องมือโดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 3 คน มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 นามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
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ตอนที่ 2 ปัญหาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพของครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดป่าตาลใต้ เป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นทักษะสัมมาอาชีพของครู
โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดป่าตาลใต้ หาคุณภาพของเครื่องมือโดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 3 คน มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00
นามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
วิธีรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ครูและสามเณรนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดป่าตาลใต้ ที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สู่ทักษะสัมมาอาชีพที่จัดโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กศส.)
โดยครูจะต้องเข้าร่วมการอบรมใน 3 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ 1 คือ 1) กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นสัมมา
อาชีพ ของครูโรงเรียนพระปริยั ติธรรม 2) กิจกรรมการจัด การเรียนรู้ โดยใช้ เทคนิ ค Active learning และ 3) กิ จกรรมการสร้าง
เครือข่ายการเรียน (PLC)
2. ผู้วิจัยใช้เครื่องมือวิจัยที่สร้างขึ้นเก็บข้อมูล ได้แก่
2.1 แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพของครู
2.2 แบบประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพของครู
2.3 แบบประเมินทักษะการปฏิบัติโครงงานของสามเณรนักเรียน
2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ของสามเณรนักเรียน
2.5 แบบสัมภาษณ์ปัญหาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นทักษะสัมมาอาชีพของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดป่าตาลใต้ ทั้งนี้ ก่อนเข้าร่วมโครงการและอบรม ครูได้ทาแบบประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพ และ
หลังจากครูเข้าร่วมการอบรม ครูจะต้องสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นทักษะสัมมาอาชีพ จากนั้นครูประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพด้วยแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพ และครูนา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นทักษะสัมมาอาชีพให้แก่สามเณรนักเรียนโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม วัดป่าตาลใต้ เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ในรายวิชาโครงงานสัมมาอาชีพ ผู้วิจัยมีการนิเทศติดตามระหว่างการจัดการ
เรียนรู้ และสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นทักษะสัมมาอาชีพ
3. สามเณรนักเรียนทาแบบประเมินทักษะการทาโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพ และแบบสอบถามความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนรู้หลังการจัดการเรียนรู้
4. ครูได้ทาแบบประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพของครูหลังจากการจัดการเรียนรู้และ
เข้าร่วมโครงการ
5. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล และนามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหา
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
วิเคราะห์ข้ อมู ลเชิงปริม าณโดยใช้ค่าเฉลี่ ยและส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ ข้อมู ลเชิ งคุ ณ ภาพโดยใช้ก าร
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด

สรุปผลการวิจัย

ตอนที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดป่าตาลใต้
การศึกษาแบ่งเป็น 4 ประเด็น ดังหัวข้อต่อไปนี้
1.1 การศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพของครู ด้วยแบบประเมินแผนการจัดการ
เรี ยนรู้แ บบโครงงานที่ เน้ น สัม มาอาชี พ ของครู พบว่า เมื่ อ ผ่า นการอบรม นิ เทศ และการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ร่วมกั น เป็ น เวลา 1
ภาคการศึกษา ในรายวิชาโครงงานสัมมาอาชีพ ครูสามารถสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพได้ ผลการประเมิน
แผนการจัดการเรียนร้โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังตาราง 1
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ตาราง 1 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้โครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพ
รายการวัดและประเมินแผนการจัดการเรียนรูโ้ ครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพ
1. ด้านสาระสาคัญ
2. ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้
3. ด้านเนื้อหา
4. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้
5. ด้านสื่อการเรียนรู้
6. ด้านการวัดและประเมินผล
แผนการจัดการเรียนรู้โครงงานสัมมาอาชีพ (โดยรวม)

X
3.75
3.50
4.50
3.42
3.75
4.33
3.88

S.D.
0.97
1.09
0.80
1.38
0.97
0.78
1.00

แปลผล
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

มห วาร
าวทิ สา
ร
ยา บัณ
ลัย ฑ
ราช ิตศ
ภัฏ กึ ษ
สก า
ลน
คร

จากตาราง 1 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้โครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.50 อยู่ในระดับมาก ด้านการวัดและประเมินผลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.33 อยู่ในระดับมาก ด้านสาระสาคัญและด้านสื่อการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 อยู่ในระดับมาก ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 อยู่ ในระดับ ปานกลาง และด้ านกิจกรรมการเรียนรู้มีค่ าเฉลี่ยน้ อยที่สุด เท่ ากับ 3.42 อยู่ในระดับปานกลาง
ตามลาดับ ทั้งนี้ จากการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพในภาพรวมในส่วนขั้นการจัดการเรียนรู้ พบว่า
แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่ประกอบด้วย ขั้นการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
1. ขั้นนาเสนอ ขั้นที่ครูมีการตั้งคาถามให้นักเรียนศึกษาปัญหาและสถานการณ์ รวมถึงข้อมูล เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับ หัวข้อที่สนใจ ครูมีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และให้ นักเรียนตั ดสินใจ เลือกโครงงานตามความสนใจ
ความชอบและความต้องการ และให้นักเรียนหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนสนใจ
2. ขั้นวางแผน ขั้นที่นักเรียนแต่ละกลุ่มมีการวางแผนการทาโครงงาน อภิปรายแนวทางในการแก้ปัญหาจากขั้นนาเสนอ
มีการวางแผนขั้นตอนของการเก็บข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ครูมีการเตรียมความพร้อมในการนาความรู้จากการทาโครงงานไป
ประกอบอาชีพโดยแนะแนวให้นักเรียนใช้วัตถุดิบหรือสิ่งที่สนใจในท้องถิ่น และมีการคานวณเงินทุน กาไร ขาดทุนและศึกษาความ
ต้องการของตลาดเพิ่มเติม
3. ขั้นปฏิบัติ ขั้นที่นักเรียนมีการทาโครงงาน เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนสรุปรายงานและอภิปรายผล
ที่เกิดขึ้น มีการแนะแนวทางให้นักเรียนเชื่อมโยงการนาความรู้ของโครงงานไปใช้ประกอบอาชีพหรือการพัฒนาปรับปรุงนวัตกรรมและ
สินค้าเพื่อประกอบอาชีพ
4. ขั้นประเมินผล ขั้นที่นักเรียนและครูวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เน้นการประเมินความสมบูรณ์และถูกต้องของ
ขั้นตอนการทาโครงงานและการเชื่อมโยงการพัฒนาสัมมาอาชีพเข้ากับการทาโครงงาน
โดยในระหว่างการจัดการเรียนรู้ ครูควรใช้กลวิธีในการสร้างแรงจูงใจในการทาโครงงานให้แก่นักเรียน เช่น การเสริมแรง
การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นและประเมินผลงานของตนเองและผู้อื่น และสร้างเจตคติที่ดีต่อรายวิชาโครงงานสัมมา
อาชีพ
1.2 การศึกษาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดป่าตาลใต้ โดยการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้น
สัมมาอาชีพของครู ดังตาราง 2
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพของครู
ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ
ประเด็นการเปรียบเทียบ
t
p
S.D.
S.D.
X
X
ทักษะการจัดการเรียนรู้โครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพ
3.40
0.51
4.00
0.00
-4.58*
0.001
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตาราง 2 พบว่า ครูมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการจัดการเรียนรู้โครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพหลังเข้าร่วมโครงการสูงกว่าก่อนเข้า
ร่วมโครงการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.3 การศึกษาทักษะการทาโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพของสามเณรนักเรียนด้วยการประเมินตนเอง หลังจากการได้รับจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพ ดังตาราง 3
X
3.65
3.70
3.97
3.56
3.75
3.74
3.73
3.81
3.60
3.98
3.75
3.75

S.D.
0.83
0.94
0.91
0.91
0.83
0.86
1.00
0.86
0.94
0.93
0.84
0.90

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

มห วาร
าวทิ สา
ร
ยา บัณ
ลัย ฑ
ราช ิตศ
ภัฏ กึ ษ
สก า
ลน
คร

ตาราง 3 ผลการประเมินทักษะการทาโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพของสามเณรนักเรียน
รายการประเมินทักษะการทาโครงงานของสามเณรนักเรียน
1. ได้ฝึกกาหนดประเด็นปัญหาชัดเจน
2. วางแผนขั้นตอนการแก้ปัญหาได้เหมาะสม
3. สามารถลงมือปฏิบัตติ ามแผนทีว่ างไว้
4. สามารถนาไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
5. สามารถเขียนรายงานนาเสนอได้
6. ได้เรียนรู้กระบวนการในการทาโครงงาน
7. ได้ลงมือปฏิบัติจริง
8. ได้ฝึกการทางานเป็นทีม
9. ได้ฝึกฝนค้นคว้าหาความรูด้ ้วยวิธีการที่หลากหลาย
10. สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทาโครงงานได้
11. ทางานกลุ่มที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จ
ทักษะการทาโครงงานของสามเณรนักเรียน (โดยรวม)

จากตาราง 3 ผลการประเมินทักษะการทาโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพของสามเณรนักเรียน พบว่า สามเณรนักเรียนมีทักษะ
การทาโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ลาดับ คือ
สามเณรนักเรียนสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทาโครงงานได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 อยู่ในระดับมาก สามารถลงมือปฏิบัติตามแผน
ที่วางไว้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 อยู่ในระดับมาก และได้ฝึกการทางานเป็นทีมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 อยู่ระดับมาก ตามลาดับ และด้านที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านความสามารถในการนาไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 อยู่ในระดับมาก
1.4 การศึกษาความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นทักษะสัมมาอาชีพของสามเณรนักเรียน หลังจากการ
ได้รับจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพ ดังตาราง 4
ตาราง 4 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นทักษะสัมมาอาชีพของสามเณรนักเรียน
รายการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้
S.D.
X
1. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรูข้ องครู
3.82
0.88
2. ด้านกระบวนการทาโครงงาน
3.70
0.91
3. ด้านการนาไปใช้
3.69
0.94
ทักษะการทาโครงงานของสามเณรนักเรียน (โดยรวม)
3.74
0.91

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 4 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นทักษะสัมมาอาชีพของสามเณรนักเรียน
พบว่า สามเณรนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นทักษะสัมมาอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูมีค่าเฉลี่ย 3.82 อยู่ในระดับมาก
ด้านกระบวนการทางานมีค่า เฉลี่ยเท่ากับ 3.70 อยู่ในระดับมาก และด้านการนาไปใช้มีค่าเฉลี่ย 3.69 อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์ผลการประเมินรายข้อ พบว่า สามเณรนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทาโครงงานมากขึ้น
หลังร่วมกิจกรรม และมีความพึงพอใจในการถ่ายทอดทักษะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครู
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ตอนที่ 2 ปัญหาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพของครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดป่าตาลใต้
2.1 การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพของครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดป่าตาลใต้
ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ระหว่างการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาโครงงานสัมมาอาชีพ พบประเด็นปัญหา ดังตาราง 5
ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพของครู
ประเด็นปัญหาของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพของครู
ความถีจ่ ากแบบสัมภาษณ์
สามเณรนักเรียนขาดความคิดสร้างสรรค์
8
การเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้โครงงานให้เกิดความเป็นสัมมาอาชีพไม่ชัดเจน
7
สามเณรนักเรียนขาดแรงจูงใจในการทาโครงงาน
5
การขาดแคลนอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้และผู้เชี่ยวชาญ
4
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ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ปัญหาของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดป่าตาลใต้ มีทั้งหมด 4 ประเด็น ได้แก่ สามเณรนักเรียนขาดความคิดสร้างสรรค์ การเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้โครงงานให้เกิดความ
เป็นสัมมาอาชีพไม่ชัดเจน สามเณรนักเรียนขาดแรงจูงใจในการทาโครงงาน และการขาดแคลนอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้และผู้เชี่ยวชาญ
ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นมีรายละเอียด ดังนี้
1. ประเด็นสามเณรนักเรียนขาดความคิดสร้างสรรค์ในการทาโครงงาน ทาให้โครงงานของนักเรียนบางส่วนขาดจุดเด่น
และความน่าสนใจ ซ้าซ้อนกับโครงงานอื่น
2. ประเด็นการเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้โครงงานให้เกิดความเป็นสัมมาอาชีพไม่ชัดเจน ทาให้เกิดปัญหาเมื่อมีการสร้าง
โครงงาน โครงงานที่สร้างขึ้นไม่เชื่อมโยงกับการประกอบอาชีพต่อไปได้ การนาโครงงานไปประยุกต์ใช้เพื่อประกอบอาชีพและแก้ปัญหา
ในชีวิตของสามเณรนักเรียนเป็นไปได้ยาก
3. ประเด็นสามเณรนักเรียนขาดแรงจูงใจในการทาโครงงาน ทาให้ขณะจัดการเรียนรู้ สามเณรนักเรียนบางกลุ่มไม่สนใจ
และไม่ทาโครงงานตามที่วางแผนไว้ สามเณรขาดความตั้งใจในการทาโครงงาน
4. ประเด็นการขาดแคลนอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้และผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากโรงเรียนขาดแคลนอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้และ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะ เช่น วิศวกรรม ชีววิทยา การช่าง ทาให้โครงงานบางส่วนขาดการวิเคราะห์และเก็บข้อมูลให้สมบูรณ์

อภิปรายผลการวิจัย

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพของครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดป่าตาลใต้
ผู้วิจัยทาการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
ตอนที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดป่าตาลใต้
1. การศึก ษาการพั ฒ นาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้ นสั มมาอาชีพ ของครู พบว่า ครู สามารถสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้โครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพได้ และผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ ด้านเนื้อหา เนื่องจากโครงการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สู่ทักษะสัมมาอาชีพของกองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา (กศส.) มีการพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติให้แก่สามเณรนักเรียน โดยใช้เทคนิคการ
สอนแบบ Active learning นาทักษะความรู้ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ให้มีความเหมาะสมกับทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่นตามบริบทของแต่ละโรงเรียนทาให้ครูสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาและแนวทางในการจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับการพัฒนา
สัมมาอาชีพและบริบทของโรงเรียน เมื่อพิจารณารูปแบบของการจัดการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า ครูสามารถสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้โครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพ ที่สอดคล้องกับแนวทางในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้น
นาเสนอ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ และขั้นประเมินผล โดยมีการเชื่อมโยงกับเนื้อหาในด้านการพัฒนาสัมมาอาชีพ และการนาวัสดุและ
ความรู้ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ โดยขั้นการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่ งครูต้ อ งมี ก ารจั ด การเรีย นรู้ต ามความสนใจของผู้ เรีย น ให้ ผู้ เรี ย นเลื อ กศึ ก ษาโครงงานจากชุ ม ชน ชี วิต ประจ าวัน ปั ญ หาหรื อ
ประสบการณ์ ต่าง ๆ ที่ต้องการคาตอบ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) อย่างไรก็ตาม ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ เนื่องจากในช่วงที่มีการจัดการเรียนรู้เป็นช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 19
(COVID-19) ทาให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายกลุ่มลดลง ทาให้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
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2. การศึกษาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพของครู พบว่า ทักษะการจัดการเรียนรู้โครงงาน
ที่เน้นสัมมาอาชีพหลังเข้าร่วมโครงการสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของทักษะการจัดการเรียนรู้โครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพก่อนเข้าร่วมโครงการ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากครูได้เข้าร่วมการอบรมใน 3 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ 1 คือ 1) กิจกรรมพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพ 2) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค Active learning และ 3) กิจกรรมการสร้าง
เครือข่ายการเรียน (PLC) รวมถึงในระหว่างการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ผ่านการสร้างเครือข่ายการเรียน
(PLC) ทาให้ครูเกิดการแลกเปลี่ยนปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอ สอดคล้องกับ วิชัย วงษ์ใหญ่
(2562) ที่กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพทาให้ผู้สอนมีความรู้ และได้รับพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถสร้างองค์ความรู้ที่มาจากการปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ส่งผลไปยัง
คุณภาพของผู้เรียนทาให้พัฒนาได้อย่างเต็มตามศักยภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ
3. การศึกษาทักษะการทาโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพของสามเณรนักเรียนด้วยการประเมินตนเอง พบว่า หลังจาก
การได้รับจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพ สามเณรนักเรียนมีทักษะการทาโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพอยู่ในระดับมาก ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ลาดับ คือ สามเณรนักเรียนสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทาโครงงาน สามารถลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
และได้ฝึกการทางานเป็นทีม ตามลาดับ และจากการพิจารณาเป็นรายโครงงานของนักเรียน พบว่า สามเณรนักเรียนสามารถสร้าง
โครงงานสัมมาอาชีพได้อย่างเป็นกระบวนการ มีการนาวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ มีการศึกษาตลาด การคานวณต้นทุน กาไร นักเรียน
สามารถเชื่อมโยงการสร้างสัมมาอาชีพจากการเรียนรู้ผ่านโครงงานได้ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โครงงานนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม และใช้กระบวนการที่เป็นระบบในการสร้างนวัตกรรมและสินค้า และมีการเชื่อมโยงกับ
การนาความรู้และกระบวนการไปประกอบอาชีพในอนาคต สอดคล้องกับงานวิจัยของ สรเดช เลิศวัฒนาวณิช (2560) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนากิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณ ลักษณะในการประกอบอาชีพ สา หรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา พบว่า นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพในอนาคตเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครั วผ่านการเรีย นรู้ด้ว ยการลงมื อ ปฏิ บั ติ ผ่านประสบการณ์ ตรงจากแหล่ งเรีย นรู้ในท้ อ งถิ่น และการอภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานโครงงานอาชีพได้เป็นอย่างดีผ่านกระบวนการจัดการ
เรีย นรู้แ บบโครงงาน อย่ างไรก็ ต ามด้ านที่ มี ค่ าเฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ด้ า นความสามารถในการน าความรู้ ไปใช้ ในการแก้ ปั ญ หาใน
ชีวิตประจาวัน และด้านการฝึกฝนค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามลาดับ ทั้งนี้ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานต้อง
สนับสนุนให้นักเรียนเกิดการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม โดยจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทาให้นักเรียนเกิดการสร้างผลงานจากประสบกาณ์
ตรงกับแหล่งเรียนรู้ และเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อนาไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน (อัญชลี ทองเอม, 2561)
แต่เนื่องจากปัญหาในเรื่องการขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย และเครื่องมือเฉพาะสาขาวิชา รวมถึงสถานที่ตั้งของโรงเรียนมีความ
ห่างไกลทาให้เกิดข้อจากัดในด้านนี้
4. การศึก ษาความพึ งพอใจต่อ กิจ กรรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่ เน้ นทั ก ษะสัม มาอาชีพ ของสามเณรนั กเรีย น
หลังจากการได้รับจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพ พบว่า สามเณรนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานที่เน้นทักษะสัมมาอาชีพอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่ มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ของครู ทั้งนี้เพราะครูจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Active learning ที่สามเณรนักเรียนได้ลง
มือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อค้นหาคาตอบและแก้ปัญหา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม ทาให้
สามเณรนักเรียนเกิดความสนใจ มีความกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สรัญญา เนตรธานนท์
(2563) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ Active learning ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้และทัศนคติต่อการเรียนสาหรับนักศึกษาวิชาชีพ
ครู พบว่า หลังจากการจัดการเรียนรู้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุข มีส่วนร่วมและเกิดปฏิ สัมพันธ์กับผู้อื่น และมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด
ตอนที่ 2 ปัญหาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพของครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดป่าตาลใต้
2.1 ปัญหาของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นสัมมาอาชีพของครูมีทั้งหมด 4 ประเด็น ได้แก่ สามเณรนักเรียน
ขาดความคิดสร้างสรรค์ การเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้โครงงานให้เกิดความเป็นสัมมาอาชีพไม่ชัดเจน สามเณรนักเรียนขาดแรงจูงใจ
ในการทาโครงงาน และขาดแคลนอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้และผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ ครูควรให้นักเรียนหา
ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนามาตอบคาถามเกี่ยวกับที่มาและความสาคัญของปัญหาในโครงงานของนักเรียน และสร้างแรงจูงใจในการทา
โครงงานของนั กเรียน โดยบอกประโยชน์ และการนาโครงงานของนักเรียนไปต่อ ยอดในการประกอบอาชีพต่ อไป สอดคล้ องกั บ
การศึกษาของ สุทธิพงศ์ บุญผดุง (2559) เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการจูงใจของ Wlodkowski กล่าวคือ ครูต้องมีการ
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ตั้งคาถาม และใช้กลวิธีการจูงใจเช่น การสร้างเจตคติที่ดีต่อรายวิชา การเสริมแรงทางบวก และเชื่อมโยงให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้ พยายามพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะ จนนาไปสู่การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ นักเรียนควร
ต้องได้รับการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติม เพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมหรือสร้างสินค้าเพื่อต่อยอดสู่อาชีพผ่านกระบวนการ
จัดการเรียนรู้โครงงาน ซึ่งทักษะนี้เป็นทักษะที่จาเป็นและสาคัญต่อนัก เรียนในปัจจุบัน สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทยในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 ที่กล่าวว่า นักเรียนต้องมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรมสอดคล้อง
กับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 (ดารุณี บุญครอง, 2560)
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1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1.1 ในส่วนของการจัดการเรียนรู้ ครูควรให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ กลไกทางการตลาด กาไรและขาดทุน
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจจุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการทาโครงงาน
1.2 การจัดการเรียนรู้ครูควรอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับนิยามของคาว่า โครงงานและสัมมาอาชีพ และจุดมุ่งหมายของ
การเรียนโครงงาน
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมมาอาชีพในโรงเรียนในรูปแบบอื่น ๆ เช่น โรงเรียนรัฐบาลทั่วไป หรือโรงเรียน
เอกชน
2.2 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นการนาชิ้นงานและสินค้าที่ได้จากการทาโครงงานไปขายในท้องตลาด
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