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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพเกษตรกรรม ส าหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุโขทัย 2) การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
เกษตรกรรม ส าหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 3) การทดลองใช้และ
ประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพเกษตรกรรม 
ส าหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ภาคเรียนท่ี 2/2563 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รายวิชาสรีรวิทยาของพืช 
จ านวน 25 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบ
ประเมินทักษะวิชาชีพเกษตรกรรมและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้
ค่า t-test ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
เกษตรกรรม ส าหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย มีช่ือว่า I-CP-DE Model 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผล กระบวนการจัดการเรียนรู้มี 5 ขั้นได้แก่ ขั้นท่ี 1 ขั้นก าหนดปัญหาและศึกษาข้อมูล (I-
Investigation) ขั้นท่ี 2 ขั้นสร้างองค์ความรู้หรือโครงงาน (C-Construction) ขั้นท่ี 3 ขั้นวางแผนการเรียนรู้ 
(P-Planning) ขั้นท่ี 4 ขั้นปฏิบัติ (D-Doing) และขั้นท่ี 5 ขั้นน าเสนอผลงานและประเมินผล (E-Evaluation) 
โดยผลการประเมินทักษะอาชีพเกษตรกรรมของผู้เรียนหลังใช้รูปแบบ มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
และความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study and analyze database of the management 
of Project-Based Learning to develop agricultural skills of vocational education in agriculture 
students, Sukhothai College of Agriculture and Technology, 2) to create the model of Project-
Based Learning to develop agricultural skills of vocational education in agriculture students, 
Sukhothai College of Agriculture and Technology, 3) to try and evaluate the implementation 
of Project-Based Learning model to develop agricultural skills of vocational education in 
agriculture students, Sukhothai College of Agriculture and Technology. The samples consisted 
of 25 of the students of High Vocational Certificate in agriculture education who were 
obtained by purposive sampling in second semester of the academic year, 2020. The research 
instruments were tests, the assessment form of agricultural skills, satisfaction questionnaire. 
The data were analyzed using mean, standard deviation and T-test dependent. The research 
findings revealed that the model of Project-Based Learning to develop agricultural skills of 
vocational education in agriculture students, Sukhothai College of Agriculture and Technology 
named I-CP-DE Model consisted of 4 components as follows: 1) principles, 2) goals, 3) learning 
process, 4) learning evaluation. There were 5 steps of learning processes as follows: the first 
step, I-Investigation. The second step, C-Construction. The third step, P-Planning. The fourth 
step, D-Doing and the fifth step, E-Evaluation. The assessment form of agricultural skills After 
being used the learning model I-CP-DE Model was at the highest level and student’s satisfaction 
toward the developed model was at the highest level. 
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