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บทคดัย่อ 
 

  การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาและทดสอบความมปีระสทิธผิลของโปรแกรมการเรยีนรูท้ี่ยดึโครงงาน
เป็นฐานส าหรบัหอ้งเรยีนศตวรรษที ่21 ในโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดใหญ่ สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พื้นฐานดว้ยระเบยีบวธิวีจิยัและพฒันา ด าเนินการทดลองภาคสนามในโรงเรยีนบ้านนากา้นเหลอืง ส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 5 ดว้ยการวจิยัเชงิทดลองเบือ้งตน้ แบบหนึ่งกลุ่มมกีารทดสอบก่อนและหลงั
การทดลอง กลุ่มเป้าหมายคอืครูผูส้อนจ านวน 24 คน นักเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งจ านวน 567 คน  ผลการวจิยัและพฒันาได้
โปรแกรมการเรยีนรูท้ีย่ดึโครงงานเป็นฐานส าหรบัหอ้งเรยีนศตวรรษที ่21 ซึง่ประกอบดว้ยโครงการพฒันาความรูใ้ห้แก่
กลุ่มเป้าหมาย มคีู่มอืประกอบ 5 หน่วยการเรยีนรู้ และโครงการน าความรู้สู่การปฏบิตัิ มคีู่มอืประกอบ 1 หน่วยการ
เรียนรู้ หลังการทดลองภาคสนาม พบว่า โปรแกรมมีประสทิธิผลตามสมมุติฐานการวิจยัที่ก าหนดไว้ คือ คะแนน
บรรยากาศการเรยีนการสอนของกลุ่มเป้าหมาย และพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องนกัเรยีน มคี่าเฉลีย่หลงัการทดลองสงูกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 มขีอ้เสนอแนะจากผลการถอดบทเรยีนทีค่วรค านึงถงึในการน า
โปรแกรมไปใช้คอื ให้นักเรียนวางแผนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ครูต้องช่วยเหลอืดูแลให้ค าแนะน านักเรยีนอย่าง
ใกลช้ดิทุกขัน้ตอน เน้นการใชค้ าถามกระตุ้นให้นักเรยีนเกดิความคดิสรา้งสรรค ์และระยะเวลาในการจดัการเรยีนรูไ้ม่
ควรนานเกนิไป   
 
ค าส าคญั: การเรยีนรูท้ีย่ดึโครงงานเป็นฐาน, การศกึษาในศตวรรษที ่21, การจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21   
 

Abstract 
 

 The objectives of this research were to develop and evaluate the effectiveness of Project-Based 
Learning Program for 21st century classroom in the large primary school under The Office of Basic Education 
Commission by using research and development methodology. The pre-test and post-test were performed 
with the target group which composed of 24 teachers and 567 students of Ban Na Kan Luang School, Khon 
Kaen Primary Education Service Area Office 5.  The result revealed that Project-Based Learning Program for 
21st Century classroom consisted of Knowledge Enhancement Project of targeted group had 5 divisions of 
learning guideline and project of applying the knowledge had 1 learning unit of guideline. After post-test, the 
results showed that effectiveness was along with specified hypothesis. Learning environment of target group 
and learning behavior of target group mean scores were higher than pre-test with significant at level .05. 
Recommendation from results of this study when  applying the program are; allow students to systematically 
plan the learning with support and advice from teachers, focus on using questions to encourage creative 
thinking of students, and suitable learning time. 
 
 
Keywords: Project-Based Learning, The 21st Century Education, The 21st Century Learning  
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บทน า 
 จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็รุนแรงของโลกในปัจจุบนั นิสยัใฝ่เรยีนรู้จงึเป็นสิ่งที่ส าคญัมากต่อการ
รบัมอืกบัภาวะการเปลี่ยนแปลงนัน้ ทัง้ทางด้านสงัคม เศรษฐกจิและเทคโนโลย ีท าให้การศกึษาไม่ได้เป็นไปแค่การ
เรยีนรูใ้นหอ้งเรยีน หรอืศกึษาหาความรูจ้ากต าราเพราะความรูไ้ม่สามารถเรยีนรูไ้ดห้มดในหอ้งเรยีน ความรูม้มีากมาย
มหาศาลเกนิกว่าทีม่นุษยจ์ะเรยีนรูก้นัไดห้มด วธิกีารเรยีนรูต่้างหากทีจ่ะสามารถน าไปพฒันานวตักรรมต่างๆเพื่อพฒันา
ตนเองและช่วยผูอ้ื่นต่อไป (ธนัยวชิ วเิชยีรพนัธ ์และปวณีา จนัทรส์ุข, 2556) ในศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยจ าเป็นต้อง
คน้หายุทธศาสตรใ์หม่ในการพฒันาระบบการศกึษาดงัที่ วจิารณ์ พานิช (2555) กล่าวว่า "การศกึษาทีถู่กต้องส าหรบั
ศตวรรษใหม่ ตอ้งเรยีนใหบ้รรลุทกัษะ คอืท าไดต้อ้งเรยีนเลย จากรูว้ชิาไปสูท่กัษะในการใชว้ชิาเพือ่การด ารงชวีติในโลก
แห่งความเป็นจรงิ การเรยีนจงึตอ้งเน้นเรยีนโดยการลงมอืท าหรอืการฝึกฝนนัน่เอง และคนเราต้องฝึกฝนทกัษะต่างๆที ่
จ าเป็นตลอดชวีติ” 
 ภาพของโรงเรยีนจะเปลีย่นจากการเป็นสิง่ก่อสรา้งเป็นภาพของการเป็นศูนยร์วมประสาท (nerve centers) 
ทีไ่ม่จ ากดัอยู่แต่ในหอ้งเรยีน แต่จะเชื่อมโยงคร ูนกัเรยีน และชุมชนเขา้สูข่มุคลงัแห่งความรูท้ ัว่โลก ครเูองจะเปลีย่นจาก
การเป็นผูถ่้ายทอดความรูไ้ปเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลอืใหน้ักเรยีนสามารถเปลีย่นสารสนเทศเป็นความรูแ้ละน าความรู้
เป็นเครื่องมอืสูก่ารปฏบิตัแิละใหเ้ป็นประโยชน์เป็นการเรยีนรูเ้พื่อสรา้งความรู ้และต้องมกีารสรา้งวฒันธรรมการสบืคน้ 
(create a culture of inquiry)  ภาพของหอ้งเรยีนจะขยายกลายเป็นชุมชนทีใ่หญ่ขึน้ (greater community) นักเรยีนมี
คุณลกัษณะเป็นผูช้ีน้ าตนเองได ้(self-directed) มกีารท างานทัง้อย่างเป็นอสิระและอย่างร่วมมอืกนักบัคนอื่น หลกัสตูร
และการสอนจะมลีกัษณะทา้ทายส าหรบันักเรยีนทุกคน และค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล หลกัสูตรจะไม่เน้น
การยดึต าราเป็นตวัขบัเคลื่อน (textbook-driven) หรอืแบบแยกสว่น (fragmented) เช่นในอดตี แต่จะเป็นหลกัสตูรแบบ
ยดึโครงงานและการบูรณาการ การสอนทกัษะและเนื้อหาจะไม่เป็นจุดหมายปลายทาง (as an end) เช่นทีเ่คยเป็นมา 
แต่นกัเรยีนจะตอ้งมกีารเรยีนรูผ้่านการวจิยัและการปฏบิตัใินโครงงาน  การเรยีนรูจ้ากต าราจะเป็นเพยีงสว่นหนึ่งเท่านัน้ 
ความรู ้(knowledge) จะไม่หมายถงึการจดจ าขอ้เทจ็จรงิหรอืตวัเลข แต่จะเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้จากการวจิยัและการปฏบิตัิ 
โดยเชื่อมโยงกบัความรู้และประสบการณ์เก่าที่มอียู่   ทกัษะและเนื้อหาที่ได้รบัจะเกี่ยวขอ้งและมคีวามจ าเป็นต่อการ
ปฏบิตัใินโครงงาน จะไม่จบลงตรงทีก่ารไดร้บัทกัษะและเนื้อหาแลว้เท่านัน้  การประเมนิผลจะเปลีย่นจากการประเมนิ
ความจ าและความไม่เกีย่วโยงกบัความเขา้ใจต่อการน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ ไปเป็นการประเมนิทีผู่ถู้กประเมนิมสี่วนร่วมใน
การประเมนิตนเองด้วย (self-assessment)  ทกัษะทีค่าดหวงัส าหรบัศตวรรษที ่21 ทีเ่รยีนรู้ผ่านหลกัสตูรทีเ่ป็นสห
วทิยาการ บรูณาการ ยดึโครงงานเป็นฐานและอื่นๆ ดงักล่าวจะเน้นเรื่อง  1) ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม (learning 
and innovation skills)  2) ทกัษะชวีติและอาชพี (life and career skills) ทกัษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี
(information, media and technology skills) ทีค่าดหวงัว่าจะเกดิขึน้ไดจ้ากความร่วมมอื (collaboration) ในการท างาน
เป็นทมี การคดิเชงิวพิากษ์ (critical thinking) ในปัญหาที่ซบัซ้อน การน าเสนอด้วยวาจาและด้วยการเขยีน การใช้
เทคโนโลยคีวามเป็นพลเมอืงด ีการฝึกปฏบิตัิอาชพี การวจิยั และการปฏบิตัิสิง่ต่างๆ  (วโิรจน์  สารรตันะ, 2556; 
Heick, 2012; Partnership for 21st Century Skills, 2011; The Victorian Council of School Organizations, 2012) 
 โรงเรยีนประถมศกึษาขนาดใหญ่ ในฐานะหน่วยปฏบิตัิงานทีต่้องปฏบิตัติามนโยบายการปฏริูปการเรยีนรู ้
ใหม้ปีระสทิธผิลตามแนวทางของพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542  และแกไ้ขเพิม่เติม พ.ศ. 2545 การ
สร้างและพฒันาการเรียนรู้ที่ยึดโครงงานเป็นฐานในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการบริหารและเผยแพร่
นวตักรรมทางการบรหิารโรงเรยีนใหป้ระสบผลส าเรจ็อย่างยัง่ยนื ภายใต้แนวคดิการจดัการพฒันาการเรยีนรู ้และการ
เรยีนรูข้องบุคลากรในองคก์ร ทีจ่ะน าไปสู่การปฏริูปการเรยีนรู้ใหป้ระสบผลส าเรจ็ตามทีค่าดหวงั  การใชค้วามรูท้ีม่อียู่
ในองคก์ร ความรูท้ีม่อียู่ในตวัของบุคลากร ความรูจ้ากการสบืคน้จากแหล่งเรยีนรูต่้างๆ  แลว้น าความรูเ้หล่าน้ีมาบรหิาร
จดัการความรู้ให้เป็นไปตามหลกัการและวธิกีารพฒันาความรู้สู่ความส าเรจ็ที่ตัง้ไว ้แต่เนื่องจากสภาพความเป็นจรงิ 
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ผลการวจิยัหลายเรื่อง และทฤษฎกีารบรหิารตามสถานการณ์ชีใ้หเ้หน็ว่า  โรงเรยีนทีม่ขีนาดแตกต่างกนั  มรีูปแบบการ
บรหิารจดัการทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้ในการวจิยัครัง้นี้จงึมุ่งเน้นการศกึษาวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรูท้ี่ยดึโครงงานเป็นฐาน
ในศตวรรษที ่21 โดยใชแ้นวคดิการบรหิารจดัการเพื่อปฏริปูการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดใหญ่  

 การจดัการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญัเกิดขึ้นจากพื้นฐานความเชื่อที่ว่าการจดัการศึกษามเีป้าหมาย
ส าคญัทีส่ดุคอื  การจดัการใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูเ้พื่อใหผู้เ้รยีนแต่ละคนไดพ้ฒันาตนเองสงูสุดตามก าลงัหรอืศกัยภาพ
ของแต่ละคน  แต่เน่ืองจากผูเ้รยีนแต่ละคนมคีวามแตกต่างกนัทัง้ดา้นความตอ้งการ  ความสนใจ  ความถนัด  และยงัมี
ทกัษะพื้นฐานอนัเป็นเครื่องมือส าคญัที่จะใช้ในการเรียนรู้อันได้แก่  ความสามารถในการฟัง  พูด อ่าน และเขยีน  
ความสามารถทางสมองระดบัสติปัญญา  และการแสดงผลของการเรยีนรู้ออกมาในลกัษณะที่ต่างกนั  จงึควรมกีาร
จดัการทีเ่หมาะสมในลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั  ตามเหตุปัจจยัของผูเ้รยีนแต่ละคนและผูท้ีม่บีทบาทส าคญัในกลไกของการ
จดัการนี้คือ ผู้สอน (มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2555)  ในปัจจุบันนี้การเรียนรู้ของเด็กนักเรียนได้
เปลีย่นแปลงไปอนัเนื่องมาจากมแีหล่งเรยีนรู้ สื่อและเทคโนโลย ีเช่น Internet, Computer, Tablet หรอื Smart Phone 
และอื่นๆอกีมากมายทีน่กัเรยีนสามารถใชใ้นการเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง และการเรยีนรูด้งักล่าวไม่จ าเป็นต้องจ ากดัเฉพาะ
ในห้องเรยีนตามเวลาที่ครูก าหนด นักเรยีนสามารถเรยีนรู้ได้ทุกแห่งทุกเวลาทัง้ในห้องเรยีนและนอกห้องเรยีนตาม
ความพรอ้มความสามารถของนกัเรยีน ครผููส้อนตอ้งปรบัวธิกีารจดัการเรยีนรูแ้ละนกัเรยีนต้องเปลีย่นวธิกีารเรยีนรูข้อง
ตนเอง จดัการเรยีนรูโ้ดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลายอาทเิช่น การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการ
กลุ่ม (Group Process) การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงาน (Project-Based Learning) เรยีนรูจ้ากกจิกรรมการปฏบิตัจิรงิ  
จากประสบการณ์ตรง ใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นให้ผูเ้รยีนคดิวเิคราะห์และสบืคน้ขอ้มูล นักเรยีนมทีกัษะการเรยีนรู้ตลอด
ชวีติสามารถน าไปใชใ้นชวีติจรงิได้ มกีารจดักจิกรรมโดยใหน้ักเรยีนทุกคนไดเ้รยีนรูร้่วมกนั  ครูจะเปลีย่นบทบาทจาก
ผูส้อนมาเป็นผูอ้ านวยความสะดวก เป็นทีป่รกึษาชีแ้นะช่วยเหลอืนักเรยีนใหป้ระสบผลส าเรจ็ และนักเรยีนเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองเรยีนรูเ้ป็นทมีหรอืจากกลุ่มเพื่อนมากขึน้ 

 การใหก้ารศกึษาส าหรบัศตวรรษที ่21 จะมคีวามยดืหยุ่น สรา้งสรรค ์ทา้ทาย และซบัซอ้น เป็นการศกึษาที่
จะท าใหโ้ลกเกดิการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็อย่างเตม็ไปดว้ยสิง่ทา้ทาย และปัญหา รวมทัง้โอกาสและสิง่ทีเ่ป็นไปได้
ใหม่ๆทีน่่าตื่นเต้น  โรงเรยีนในศตวรรษที ่21 จะเป็นโรงเรยีนทีม่หีลกัสตูรแบบยดึโครงงานเป็นฐาน (project - based 
curriculum) เป็นหลกัสตูรทีใ่หน้กัเรยีนเกีย่วขอ้งกบัปัญหาในโลกทีเ่ป็นจรงิเป็นประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นมนุษย์
และค าถามเกี่ยวกับอนาคตเชิงวัฒนธรรม สงัคม และสากล  การเรียนแบบ Project-Based Learning (PBL) 
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบทีจ่ะท าใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะอย่างมปีระสทิธภิาพ ไดแ้ก่  1. ชิน้งาน ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการท า
โครงงาน 2. การจดบนัทกึดว้ยตนเองระหว่างท าโครงงาน  การเขยีนรายงาน  เพื่อเป็นการทบทวน  3. การน าเสนอ
และจดัท ารายงาน (presentation and report) น าเสนอ ในรูปแบบต่าง ๆ (หน้าชัน้หรอื ต่อชุมชน) 4. การสะทอ้นผล 
(reflection) เช่น ไดเ้รยีนรูอ้ะไร ความรูท้ีไ่ดม้คีุณค่าต่อชวีติในอนาคตอย่างไรเป็นต้น  การเรยีนแบบโครงงานเป็นการ
ท างานเป็นทมี โดยมกีารลงมอืปฏบิตัทิดลอง ประดษิฐค์ดิคน้ ผูเ้รยีนจะเกดิการเรยีนรูใ้นกระบวนการเชงิลกึทัง้หมดดว้ย
ตนเอง สว่นหน้าทีส่ าคญัของผูส้อนนัน้คอืการท าหน้าทีเ่ป็นผูอ้ านวยความสะดวก (facilitator)  และเสนอแนะเครื่องมอื
ในการเขา้ถงึองคค์วามรูผ้่านวธิกีารต่างๆ คอยแนะน าชีแ้นะแนวทางในการวางแผนและด าเนินโครงงานและตัง้ค าถาม
เพื่อให้ผู้เรียนได้ตอบค าถามจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งค าตอบจะแตกต่างกันออกไปโดยใช้กลวิธีการสอนที่
หลากหลาย (วจิารณ์  พานิช, 2556) 

ปัจจุบนัมหีลกัการ แนวคดิ ทฤษฎทีีถ่อืเป็นนวตักรรมใหมท่างการบรหิารการศกึษาเกดิขึน้มากมาย ทีค่าดหวงั
ว่า หากบุคลากรทางการศกึษามคีวามรู ้(knowledge) แลว้กระตุ้นใหพ้วกเขาน าความรูเ้หล่านี้ไปสู่การปฏบิตั ิ(action) 
กจ็ะก่อใหเ้กดิพลงั (power) ใหก้ารปฏบิตังิานในหน้าทีเ่ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิง่ขึน้ ตามแนวคดิ 
“Knowledge + Action = Power”  หรอืตามค ากล่าวทีว่่า “Make Them Know What To Do, Then Encourage Them 
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Do What They Know” หรอื “Link To On-The-Job Application” และด้วยแนวคดิทีว่่าการศกึษาวรรณกรรมที่
เกีย่วขอ้ง  ถอืเป็นจุดเริม่ตน้ทีส่ าคญัของการวจิยัและพฒันา (วโิรจน์  สารรตันะ, 2558)  เพราะจะท าใหไ้ด ้“โปรแกรม
พฒันาการเรยีนรู้ที่ยดึโครงงานเป็นฐานส าหรบัห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนประถมศกึษาขนาดใหญ่ สงักดั
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน” ที่ประกอบด้วยโครงการอย่างน้อย 2 โครงการ คอื  โครงการพฒันา
ความรูใ้หก้บักลุ่มเป้าหมายในการทดลอง  และโครงการน าความรูสู้ก่ารปฏบิตั ิ 
 ส าหรับ โปรแกรมพัฒนาการ เรียนรู้ที่ ยึด โครง งาน เ ป็นฐานส าหรับห้อง เรียนศตวรรษที่  2 1  
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน มุ่งเน้นที่จะอธิบาย
ความส าคญักรอบแนวคดิและแนวปฏบิตัใินการพฒันาการเรยีนรูท้ีย่ดึโครงงานเป็นฐานส าหรบัห้องเรยีนศตวรรษที ่21 
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการจดัการเรยีนรู้จากโครงการและรายละเอียดของโครงการ รวมทัง้คู่มือ
ประกอบโครงการแต่ละโครงการ การประเมนิประสทิธผิลของโปรแกรมและขอ้บกพร่องเพื่อการปรบัปรุงแกไ้ขจากผล
การทดลองในภาคสนาม  โดยคาดหวงัว่า ผลจากการวจิยัจะท าใหไ้ด้โปรแกรมพฒันาการเรยีนรูท้ีย่ดึโครงงานเป็นฐาน
ส าหรบัห้องเรยีนศตวรรษที่ 21  ในโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดใหญ่  สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดบัมาตรฐานคุณภาพการศกึษาของชาตต่ิอไป 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1.  เพื่อพฒันาโปรแกรมการเรียนรู้ที่ยึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน
ประถมศกึษาขนาดใหญ่ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 2.  เพื่อประเมนิประสทิธผิลของโปรแกรมและหาขอ้บกพร่องในการแก้ไขจากผลการทดลองในภาคสนาม
ของโปรแกรมพฒันาเรยีนรูท้ีย่ดึโครงงานเป็นฐานส าหรบัห้องเรยีนศตวรรษที ่21 ในโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดใหญ่ 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 โปรแกรมพฒันาการเรยีนรูท้ีย่ดึโครงงานเป็นฐานส าหรบัหอ้งเรยีนศตวรรษที ่21 ในโรงเรยีนประถมศกึษา
ขนาดใหญ่ สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในการวจิยันี้ได้รบัการพฒันาจากการศกึษาหลกัการ 
แนวคดิ และทฤษฎ ีรวมทัง้ผลการวจิยั มกีารน าไปตรวจสอบคุณภาพจากผูท้รงคุณวุฒแิละผูม้สี่วนไดเ้สยีหลายขัน้ตอน 
และจากผลงานวจิยัของ มหาวทิยาลยัศรปีทุม (2554) เรื่องการจดัการเรยีนการสอนแบบโครงงาน  ผลงานวจิยัของ 
ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร (2555) เรื่องการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รยีนยุคใหม่เพื่อรองรบั
การปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่องดว้ยการบรูณาการไอซทีใีนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยโครงงาน  ต่างพบว่า ผลผลติที่
พฒันาขึ้น เมื่อน าไปทดลองในภาคสนาม มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่ างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิดงันัน้ การวจิยัและพฒันาโปรแกรมการเรยีนรูท้ีย่ดึโครงงานเป็นฐานส าหรบัหอ้งเรยีนศตวรรษที ่21 
ในโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดใหญ่ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในครัง้นี้  ผูว้จิยัจงึตัง้สมมตฐิาน
เพื่อคาดคะเนค าตอบว่า โปรแกรมทีพ่ฒันาขึน้มคีุณภาพทีส่ามารถน าไปเผยแพร่ใชห้ลงัการทดลองไดโ้ดยพจิารณาจาก
ผลการประเมนิ คอื การประเมนิบรรยากาศการเรยีนการสอน และพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องนักเรยีน ว่าผลการประเมนิ
หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
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แนวคิด  ทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวิจยั 
วโิรจน์ สารรตันะ (2558) กล่าวว่า การวิจยัและพฒันามจีุดมุ่งหมายเพื่อพฒันานวตักรรม มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

น าไปใชพ้ฒันาคนสู่การพฒันาคุณภาพของงาน ทีม่ปีรากฏการณ์หรอืขอ้มูลเชงิประจกัษ์แสดงใหเ้หน็ว่ามคีวามจ าเป็น 
(need) เกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลสืบเนื่องจากการก าหนดความคาดหวังใหม่ที่ท้าทายของหน่วยงาน หรือเกิดการ
เปลีย่นแปลงในกระบวนทศัน์การท างานจากเก่าสู่ใหม่ทีบุ่คลากรขาดความรูค้วามเขา้ใจและทกัษะในกระบวนทศัน์ใหม่  
หรอืเกดิจากการปฏบิตังิานที่ไม่บรรลุผลส าเรจ็ตามที่คาดหวงัมาอย่างยืดเยือ้ยาวนานจงึต้องการนวตักรรมใหม่มาใช ้
หรอือาจเป็นผลสบืเนื่องจากปัจจยัอื่นๆ แล้วแต่กรณี  ในปัจจุบนัมหีลกัการ แนวคิด ทฤษฎีที่ถือเป็นนวตักรรมใหม่
ทางการบรหิารการศกึษาเกดิขึน้มากมาย ทีค่าดหวงัว่า หากบุคลากรทางการศกึษามคีวามรู ้ (knowledge) แลว้กระตุ้น
ใหพ้วกเขาน าความรูเ้หล่าน้ีไปสูก่ารปฏบิตั ิ(action) กจ็ะก่อใหเ้กดิพลงั (power) ใหก้ารปฏบิตังิานในหน้าทีเ่ป็นไปอย่าง
มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิง่ขึน้ ตามแนวคดิ “Knowledge + Action = Power”  หรอืตามค ากล่าวทีว่่า “Make 
Them Know What To Do, Then Encourage Them Do What They Know” หรอื “Link To On-The-Job Application” 
และดว้ยแนวคดิทีว่่าการศกึษาวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ถอืเป็นจุดเริม่ต้นทีส่ าคญัของการวจิยัและพฒันา เพราะจะท าให้
ได ้“โปรแกรมพฒันา....” ทีป่ระกอบดว้ยโครงการอย่างน้อย 2 โครงการ คอื  โครงการพฒันาความรูใ้หก้บักลุ่มเป้าหมาย
ในการทดลอง และโครงการน าความรู้สู่การปฏบิตัิ ดงันัน้ วธิดี าเนินการวจิยั จงึจะเริม่ต้นด้วยการน าเอา “โปรแกรม
พฒันา...ทีถ่อืเป็นกรอบแนวคดิเพื่อการวจิยั”  นัน้เป็นตวัตัง้ตน้ ตามดว้ยขัน้ตอนการวจิยัอื่นๆ ดงัภาพที ่ 1 

 
 

 
ขัน้ตอนที ่

1 
การตรวจสอบ  “โปรแกรมพฒันา..... ทีถ่อืเป็นกรอบแนวคดิเพื่อการวจิยั” 
ทีไ่ดพ้ฒันา  และการปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

ขัน้ตอนที ่
2 

การจดัท าคู่มอืประกอบโปรแกรมใน 2 โครงการ คอื 
 คู่มอืประกอบโครงการพฒันาความรูใ้หก้บักลุ่มเป้าหมายในการทดลอง 
 คู่มอืประกอบโครงการน าความรูสู้ก่ารปฏบิตั ิ

ขัน้ตอนที ่
3 

การตรวจสอบคุณภาพคู่มอืประกอบโปรแกรมและการปรบัปรุงแกไ้ข 
 การตรวจสอบภาคสนามเบือ้งตน้และการปรบัปรุงแกไ้ข 
 การตรวจสอบภาคสนามครัง้ส าคญัและการปรบัปรุงแกไ้ข 

ขัน้ตอนที ่
4 

การสรา้งเครื่องมอืเพื่อการทดลองโปรแกรมในภาคสนามใน 2 โครงการ คอื 
 เครื่องมอืประกอบโครงการพฒันาความรูใ้หก้บักลุ่มเป้าหมายในการทดลอง 
 เครื่องมอืประกอบโครงการน าความรูสู้ก่ารปฏบิตั ิ

ขัน้ตอนที ่
5 
 

การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม 
 โครงการพฒันาความรูใ้หก้บักลุ่มเป้าหมายในการทดลอง 
 โครงการน าความรูสู้ก่ารปฏบิตั ิ
สรุปผลการทดลอง และปรงัปรุงแกไ้ขโปรแกรมในโครงการทัง้สอง 

ขัน้ตอนที ่
6 

การเขยีนรายงานการวจิยั 
การเผยแพร่ผลการวจิยั 

ภาพท่ี  1  แนวคดิและขัน้ตอนการวจิยัและพฒันาตามทศันะของวโิรจน์ สารรตันะ (2558) 

“โปรแกรมพฒันา..... ทีถ่อืเป็นกรอบแนวคดิเพื่อการวจิยั” 
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           ภายใต้การเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 มลีกัษณะทีเ่ป็นการเรยีนรู้ร่วมกนัระหว่างครูกบันักเรยีน และนักเรยีนกบั
นกัเรยีนดว้ยกนั โดยประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยทีีม่อียู่มาช่วยในการเรยีนการสอน ดงันัน้ครผููส้อนจงึจ าเป็นตอ้งมทีกัษะดา้น    
Information and Communication Technology (ICT) เพื่อพฒันาสือ่การเรยีนรู ้จดัการทรพัยากรและแหล่งเรยีนรูต่้างๆ 
ใหก้บัผูเ้รยีนในรปูแบบดจิติลั  นอกจากนี้ครคูวรสามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยเีป็นเครื่องมอืในการจดัการสิง่แวดลอ้มที่
เอือ้ต่อการเรยีนรูใ้นยุคสมยัใหม่ เพื่อพฒันาทกัษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่21 ให้กบันักเรยีน การจดัการเรยีนการสอน
โดยอาศยัโครงงานเป็นฐานเป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีช่่วยพฒันาผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะทีจ่ะใชช้วีติในศตวรรษที่  21 การ
จดัการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็นฐานมปีระโยชน์ในการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎสีรรคน์ิยม (Constructivism) เป็น
การสง่เสรมิใหน้กัเรยีน  เรยีนรูก้ระบวนการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง  เรยีนรูแ้ละพฒันาการท างานร่วมกนั   

นอกจากนัน้จากผลการศกึษาหลกัการและทฤษฎีทีเ่กี่ยวขอ้งในการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานเป็นฐานของ
นกัวชิาการไทยและต่างประเทศเชน่  ดุษฎ ี โยเหลาและคณะ (2557)  ปรชัญนนัท ์ นิลสขุ (2558) ประสาท  เนืองเฉลมิ  
(2558)  พมิพนัธ ์ เดชะคุปต์และคณะ  (2556)  ไพฑูรย ์ นันตะสุคนธ ์ และวลัลภา  อยู่ทอง (2557)  มหาวทิยาลยัศรี
ประทุม  (2554)  ลดัดา  ภู่เกยีรต ิ (2552)  วชัรนิทร ์ โพธิเ์งนิและคณะ (2557)  วจิารณ์ พาณิช (2555)  ส านักงาน
เลขาธกิารสภาการศกึษา (2550)  Baron (2010)  Bender (2012)  Harun  (2006)  KM CHILD-PBL (2015) Stix and 
Frank (2006)  สามารถน าเอาหลกัการและวธิกีารต่างๆ โดยผูว้จิยัไดก้ าหนดรายละเอยีดของแต่ละขัน้ตอนตามทศันะ
ของนกัวชิาการหลายท่านไวด้งันี้ 

ขัน้ตอนท่ี  1  การก าหนดปัญหา  เป็นการส ารวจความสนใจโดยใชปั้ญหาและกระตุ้นให้ผูเ้รยีนหาวธิกีาร
แกปั้ญหา  สรา้งความอยากใหก้บัผูเ้รยีนทีต่อ้งการจะศกึษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  และการก าหนดปัญหาเพื่อหาค าตอบ 

ขัน้ตอนท่ี  2  การคิดและเลือกหวัข้อ  เป็นการเปิดโอกาสใหน้ักเรยีนไดเ้ลอืกหวัขอ้อย่างอสิระ  ใหรู้จ้กัการ
คน้ควา้  และสรา้งสรรคค์วามรูด้ว้ยตนเอง  จากนัน้ก าหนดหวัขอ้ทีจ่ะท าโครงงาน  ศกึษาความเป็นไปได ้ จดัน าเสนอ
ครทูีป่รกึษาใหข้อ้เสนอแนะ 

ขัน้ตอนท่ี  3  วางแผนและวิเคราะหโ์ครงงาน  การวางแผนและวเิคราะหโ์ครงงานเพื่อใหผู้เ้กีย่วขอ้งเหน็
ภาระงาน  บทบาท  ระยะเวลาในการด าเนินงาน  จะท าให้สามารถปฏบิตัิโครงงานได้ตามแผนงานที่วางไว้  และที่
ส าคญัครูที่ปรกึษาต้องเตรยีมค าถามไว้ถามทมีงาน  เพื่อกระตุ้นให้คดิถึงบางประเดน็ส าคญัที่นักเรยีนอาจมองขา้ม  
เพื่อใหข้ ัน้ตอนการวางแผนไดอ้อกแบบอย่างเป็นระบบ  เพื่อผลงานทีอ่อกมาจะมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

ขัน้ตอนท่ี   4  ลงมือปฏิบติัแก้ปัญหา  นักเรยีนลงมอืปฏบิตัติามแผนทีว่างไว ้ ระดมสมอง  ร่วมกนัท างาน
เป็นกลุ่ม  ลงมอืสรา้งโครงงาน  ทดสอบการท าโครงงาน  แกปั้ญหาโครงงาน  โดยครทูีป่รกึษาคอยสงัเกต  ตดิตามดว้ย
การบรูณาการความรูท้กัษะแลกเปลีย่นประสบการณ์  และหาความรูใ้หมโ่ดยครทูีป่รกึษาใหค้ าแนะน าหรอืร่วมแกปั้ญหา
ไปพรอ้มกบันกัเรยีน  คอยแนะน าใหน้กัเรยีนบนัทกึผลการท าโครงงานเป็นระยะ จนสิน้สดุการท าโครงงาน 

ขัน้ตอนท่ี  5  สรุป  รายงาน  และเสนอผลงาน    นักเรียนน าเสนอผลส าเร็จของโครงงานโดยการสรุป
รายงานผลจากข้อมูลการท าโครงงานเพื่อให้ผู้อื่นได้ทราบแนวคิด  วิธีด าเนินงาน  ผลที่ได้รับตลอดจนข้อสรุป  
ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกบัโครงงาน  โดยการเขยีนรายงานหรือน าเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  แผนภูม ิ 
แบบจ าลอง  การจดันิทรรศการ  การแสดงละคร  เพาเวอรพ์อยท ์(PowerPoint)  และวดีทิศัน์ เป็นตน้ 

ขัน้ตอนท่ี  6  ประเมินผล  จดัประเมนิผลโครงงานอย่างต่อเนื่องดว้ยวธิกีารและเครื่องมอืทีห่ลากหลาย  เน้น
การประเมินตามสภาพจริง  ทัง้กระบวนการ  ผลงาน  และพฤติกรรมของนักเรียน  พร้อมทัง้ให้ค าชมเชย  ห รือ
ขอ้เสนอแนะ  เพื่อนกัเรยีนผูจ้ดัท าโครงงานจะไดน้ าไปปรบัปรุงแกไ้ขผลงานต่อไป 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวจิยันี้ใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัและพฒันา (Research & Development: R&D) ตามกรอบแนวคดิของวโิรจน์ 
สารรตันะ (2558) ด าเนินการวจิยั  6 ขัน้ตอน  ประกอบดว้ยขัน้ตอนที ่1 การตรวจสอบแนวคดิเชงิทฤษฎขีองโปรแกรม
โดยผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 9 ราย ขัน้ตอนที ่2 การจดัท าคู่มอืประกอบโปรแกรม ขัน้ตอนที ่3 การตรวจสอบคุณภาพคู่มอื
ประกอบโปรแกรมและการปรบัปรุงแกไ้ข  2 ระยะ คอื 1)  การตรวจสอบภาคสนามเบือ้งตน้และการปรบัปรุงแกไ้ข โดย
การอภิปรายกลุ่มเป้าหมายจ านวน 10 ราย 2) การตรวจสอบภาคสนามครัง้ส าคญัและการปรบัปรุงแก้ไข โดยการ
อภิปรายกลุ่มเป้าหมายจ านวน 20 ราย ขัน้ตอนที่ 4 การสร้างเครื่องมือเพื่อการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม 6 
ประเภท คอื 1) เครื่องมอืในโครงการพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วยแบบประเมนิปฏกิิรยิา แบบ
ประเมนิความรูข้องกลุ่มเป้าหมาย และแบบถอดบทเรยีน 2) เครื่องมอืในโครงการน าความรูสู้่การปฏบิตัิ ประกอบดว้ย
แบบประเมนิปฏกิริยิา และแบบถอดบทเรยีน  3) แบบประเมนิความมปีระสทิธผิลของโปรแกรม เพื่อเปรยีบเทยีบผล
ก่อนและหลงัการทดลอง (pretest – posttest) ประกอบดว้ยแบบประเมนิบรรยากาศการเรยีนการสอน และแบบการ
ประเมนิพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องนกัเรยีน ขัน้ตอนที ่5 การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม (trial) ใชรู้ปแบบการวจิยัเชงิ
ทดลองเบือ้งต้น (pre-experimentation) มกีลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม มกีารทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (one group 
pretest-posttest design) กลุ่มเป้าหมายในการทดลองคอื ครโูรงเรยีนบา้นนากา้นเหลอืง  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาขอนแก่น เขต 5 จ านวน 24 คน โดยมนีักเรียนที่เกี่ยวขอ้งกบัการทดลองจ านวน 567 คน ขัน้ตอนที่ 6 
การเขยีนรายงานการวจิยั ระยะเวลาในการด าเนินงานวจิยัขัน้ตอนที ่1 – 6 ตัง้แต่เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 ถึง 
เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลา 12 เดอืน   
 
สรปุผลการวิจยั 
 1. ลกัษณะของโปรแกรม ผลจากการด าเนินงานวจิยัตามขัน้ตอนที่ 1-3 ท าใหไ้ดโ้ปรแกรมการเรยีนรูท้ีย่ดึ
โครงงานเป็นฐานส าหรบัหอ้งเรยีนศตวรรษที ่21 ในโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดใหญ่ สงักดัส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทีป่ระกอบดว้ยโครงการ 2 โครงการ คอื 1) โครงการพฒันาความรูใ้หแ้ก่กลุ่มเป้าหมาย  และ 
2) โครงการน าความรู้สู่การปฏิบตัิ กรณีโครงการพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายมีคู่มือประกอบเพื่อใช้ในการ
ปฐมนิเทศ การเตรียมความพร้อม การศึกษาด้วยตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม การสบืค้น และการศึกษาดูงานของ
กลุ่มเป้าหมายในการทดลอง จ านวน  5  หน่วยการเรยีนรู ้คอื 1) การศกึษาในศตวรรษที ่21 2) การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่
21 3) การเรียนรู้ที่ยึดโครงงานเป็นฐาน  4) การประเมินผลการเรียนรู้ที่ยึดโครงงานเป็นฐาน  และ  
5) บทบาทของผูส้อนส าหรบัการจดัการเรยีนรูท้ีย่ดึโครงงานเป็นฐาน 
  กรณีโครงการน าความรูสู้ก่ารปฏบิตัมิ ี1 หน่วยการเรยีนรู ้คอื การเรยีนรูท้ีย่ดึโครงงานเป็นฐานน าความรู้
สูก่ารปฏบิตั ิกรณีโรงเรยีนบา้นนากา้นเหลอืง เป็นคู่มอืทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการวางแผนเพื่อการปฏบิตังิานไวล่้วงหน้า  มี
การก าหนดจุดมุ่งหมายทีช่ดัเจน  มกีจิกรรมด าเนินงานและมกีารก าหนดระยะเวลาและขอบเขตของเวลามกีารบรหิาร
จดัการมกีารตดิตามและประเมนิผล 
 2. ความมปีระสทิธผิลของโปรแกรม และขอ้บกพร่องในการปรบัปรุงแกไ้ขจากผลการทดลองในภาคสนาม
ผลจากการด าเนินงานวจิยัตามขัน้ตอนที ่4-5 มผีลการวจิยัดงันี้ 
  2.1  โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ที่ยึดโครงงานเป็นฐานส าหรบัห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดใหญ่ สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน ที่พฒันาขึน้และผ่านการทดลองตาม
ขัน้ตอนทีก่ าหนด มปีระสทิธผิลตามสมมตฐิานการวจิยัทีก่ าหนดไวส้ามารถจะน าไปใชไ้ดอ้ย่างต่อเนื่องหรอืในการน าไป
เผยแพร่ โดยพจิารณาจาก 1) ผลการประเมนิบรรยากาศการเรียนการสอนของกลุ่มเป้าหมายในการทดลอง พบว่า 
คะแนนจากการประเมินบรรยากาศการเรียนการสอนหลงัการทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
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นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 2) ผลจากการประเมนิพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องนกัเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทดลอง 
พบว่า คะแนนจากการประเมนิพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องนักเรยีนหลงัการทดลองมคี่าเฉลีย่สูงขึน้กว่าก่อนการทดลอง
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
  2.2  โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ที่ยึดโครงงานเป็นฐานส าหรบัห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดใหญ่ สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน ที่พฒันาขึน้และผ่านการทดลองตาม
ขัน้ตอนที่ก าหนด แม้จะมีประสิทธิผลตามผลการวิจัยที่น าเสนอในข้อ 2.1 แต่ผลจากการถอดบทเรียนร่วมกับ
กลุ่มเป้าหมายภายหลงัการทดลอง พบว่า มขีอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงแก้ไขบางประเดน็ในแต่ละขัน้ตอนของการ
จดัการเรยีนรูท้ีย่ดึโครงงานเป็นฐานส าหรบัหอ้งเรยีนศตวรรษที ่21 ทัง้นี้เพื่อใหก้ารน าโปรแกรมไปใชอ้ย่างต่อเนื่องหรอื
เพื่อการน าไปเผยแพร่ทีม่ปีระสทิธผิลยิง่ขึน้ ซึง่ประเดน็ทีเ่ป็นขอ้เสนอแนะจะน าไปกล่าวถงึในหวัขอ้การอภปิรายผล 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 1. จากผลการวจิยัทีพ่บว่า โปรแกรมพฒันาการเรยีนรูท้ีย่ดึโครงงานเป็นฐานส าหรบัหอ้งเรยีนศตวรรษที ่21 
ในโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดใหญ่ สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบดว้ย 2 โครงการ คอื 
โครงการพฒันาความรูข้องกลุ่มเป้าหมาย และโครงการน าความรูสู้ก่ารปฏบิตันิัน้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงในแนวคดิ
จากเดมิทีเ่ชื่อว่า Knowledge = Power เป็น Knowledge + Action = Power ทีว่โิรจน์ สารรตันะ (2558) ใหท้ศันะว่า 
หากบุคลากรทางการศกึษามคีวามรู ้(knowledge) แลว้กระตุน้ใหพ้วกเขาน าความรูเ้หล่าน้ีไปสูก่ารปฏบิตั ิ(action) กจ็ะ
ก่อใหเ้กดิพลงั (power) ใหก้ารปฏบิตังิานในหน้าทีเ่ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิง่ขึน้ และการทีโ่ครงการ
แรก คอื โครงการพฒันาความรูใ้หแ้ก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ยหน่วยการเรยีนรู ้5 หน่วยนัน้ เป็นผลจากการศกึษา
วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง  ซึง่จากทศันะของวโิรจน์ สารรตันะ (2558) ถอืเป็นจุดเริม่ต้นที่ส าคญัของการวจิยัและพฒันา 
เพราะท าใหไ้ดก้รอบแนวคดิเชงิเนื้อหาและกรอบแนวคดิเชงิกระบวนการเพื่อการวจิยัและพฒันาไดอ้ย่างมคีุณภาพ 
 2. จากผลการวจิยัทีพ่บว่า โปรแกรมพฒันาการเรยีนรูท้ีย่ดึโครงงานเป็นฐานส าหรบัหอ้งเรยีนศตวรรษที ่21 
ในโรงเรียนประถมศกึษาขนาดใหญ่ สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ที่พฒันาขึ้นและผ่านการ
ทดลอง มปีระสทิธผิลตามสมมุตฐิานการวจิยัทีก่ าหนดไว ้ แสดงใหเ้หน็ว่า เป็นโปรแกรมทีส่ามารถจะน าไปใชไ้ดอ้ย่าง
ต่อเนื่อง หรอืน าไปเผยแพร่ใชใ้นโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดใหญ่ สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
เนื่องจากโปรแกรมการเรยีนรู้ที่ยดึโครงงานเป็นฐานเป็นสิง่ที่ท้าทายการท าหน้าที่ของครู ท้าทายความสามารถของ
นกัเรยีน และก่อใหเ้กดิประโยชน์จากกระบวนการที่นักเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเขา้ร่วมกจิกรรม  นักเรยีนไดม้ี
โอกาสแลกเปลีย่นความคดิเหน็ร่วมกบัเพื่อนและไดช้่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ดงัผลงานวจิยัของ นวพร  ชลารกัษ์ (2558) 
ทีพ่บว่า การเรยีนรูท้ี่ยดึโครงงานเป็นฐานส าหรบัหอ้งเรยีนศตวรรษที่ 21 ครูจะต้องมคีวามตื่นตัวและเตรยีมพรอ้มใน
การจดัการเรยีนรูเ้พื่อเตรยีมความพรอ้มให้ผูเ้รยีนมทีกัษะส าหรบัการด ารงชวีติในโลกในศตวรรษที่  21 โดยทกัษะที่
ส าคญัทีส่ดุคอื  ทกัษะการเรยีนรู ้(Learning Skills)  ทีมุ่่งเน้นความรูค้วามสามารถและทกัษะจ าเป็นซึง่เป็นผลจากการ
ปฏริปูเปลีย่นแปลงรปูแบบการจดัการเรยีนการสอน ตลอดจนการเตรยีมความพรอ้มดา้นต่างๆทีเ่ป็นปัจจยัสนับสนุนที่
จะท าใหเ้กดิการเรยีนรู้  ปัจจุบนัเป็นยุคแห่งการแข่งขนัทางสงัคมค่อนขา้งสงู ส่งผลต่อการปรบัตวัใหท้ดัเทยีมและเท่า
ทนักบัความเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้ในบรบิททางสงัคมในทุกมิติรอบด้าน  ดงันัน้การเสรมิสร้างองค์ความรู้ (Content 
Knowledge) ทกัษะเฉพาะทาง (Specific Skills) ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น (Expertise) และสมรรถนะของการรูเ้ท่า
ทนั (Literacy) จงึเป็นตวัแปรส าคญัทีต่้องเกดิขึน้กบัตวัผูเ้รยีน สอดคลอ้งกบัทศันะของ ดุษฎ ี โยเหลาและคณะ (2558) 
ทีก่ล่าวถึงการจดัการเรยีนรูแ้บบใชโ้ครงงานเป็นฐานว่า เป็นการจดัการเรยีนรูท้ีม่คีรูเป็นผูก้ระตุ้นเพื่อน าความสนใจที่
เกดิจากตวันกัเรยีนมาใชใ้นการท ากจิกรรมคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตวันกัเรยีนเอง  น าไปสูก่ารเพิม่ความรูท้ีไ่ดจ้ากการลง
มอืปฏบิตัิ  การฟัง  และการสงัเกตจากผู้เชี่ยวชาญ  โดยนักเรยีนมกีารเรยีนรู้ผ่านกระบวนการท างานเป็นกลุ่มที่จะ
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น ามาสูก่ารสรุปความรูใ้หม่มกีารเขยีนกระบวน  การจดัท าโครงงาน  และไดผ้ลการจดักจิกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม
ในขณะที่ KM CHILD-PBL (2015) กล่าวถึงการเรยีนรู้ดว้ยโครงงานเป็นการจดัการเรยีนรูท้ี่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั
รปูแบบหนึ่งทีเ่ป็นการใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิในลกัษณะของการศกึษา ส ารวจคน้ควา้ ทดลอง ประดษิฐค์ดิคน้ โดย
ครเูปลีย่นบทบาทจากการเป็นผูใ้หค้วามรู ้(teacher) เป็นผูอ้ านวยความสะดวก (facilitator) หรอืผูใ้หค้ าแนะน า (guide) 
ท าหน้าทีอ่อกแบบกระบวนการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนท างานเป็นทมี กระตุ้น แนะน าและใหค้ าปรกึษา เพื่อใหโ้ครงการส าเรจ็
ลุล่วงครตูอ้งเปิดโอกาสใหม้กีารพฒันาทกัษะทีซ่บัซอ้นเช่น ทกัษะการคดิขัน้สงู การแกปั้ญหา การท างานแบบร่วมมอื
และการสื่อสาร ซึ่งสอดคล้องกบัความเห็นของ Lucas (2015) ที่กล่าวว่า  การเรยีนรู้ด้วยโครงงานมีประโยชน์ที่
หลากหลายทัง้ต่อผู้สอนและผูเ้รยีนในการที่จะช่วยสรา้งองคค์วามรู้จากการคน้คว้า โดยมผีลงานวจิยัที่รบัรองว่าการ
เรยีนรูด้ว้ยโครงงานจะท าใหผู้เ้รยีนมสีว่นร่วม  ช่วยลดการขาดเรยีน  อกีทัง้ยงัเพิม่ทกัษะในการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื  และ
ช่วยยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เพิม่อตัราการเขา้เรยีน เสรมิสรา้งความเชื่อมัน่ในตนเองและพฒันาทศันคตเิชงิ
บวกต่อการเรยีนรู ้ และเมื่อเปรยีบเทยีบกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบอื่นแลว้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมค่ีาสงูกว่าก่อนเรยีน  
 3. จากผลการถอดบทเรยีนร่วมกนัของกลุ่มเป้าหมายหลงัการสิน้สุดโครงการน าความรูสู้่การปฏบิตั ิยงัพบ
ปัญหาจากการเรยีนรูโ้ดยวธิกีารนี้ คอื 1) ปัญหานกัเรยีนระดบัประถมศกึษามกีารวางแผนการด าเนินงานยงัไม่ค่อยเป็น
ระบบ ครจูะตอ้งคอยช่วยเหลอืดแูลอย่างใกลช้ดิ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของนกัวชิาการหลายท่าน ทีเ่หน็สอดคลอ้ง
กนัว่า การเรยีนแบบโครงงานจะท าใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่าการเรยีนแบบเดมิ หากครูออกแบบการ
จดัการเรยีนรู้อย่างรดักุมและครอบคลุมทุกมาตรฐานของหลกัสูตร โดยมคีรูหรอืผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรกึษานักเรยีนที่
เรยีนดว้ยจงึจะท าใหน้กัเรยีนสามารถบูรณาการความรูแ้ละทกัษะในการแกปั้ญหา สรุปขอ้คน้พบ และสรา้งความรูใ้หม่ 
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ซึ่งกนัและกนั  และสามารถน าไปใช้ในชวีติจรงิได้ (ปรยีา บุญญสริิ, 2553; พมิพนัธ์ เดชะคุปต์, 
พเยาว ์ยนิดสีขุ และราเชน มศีร,ี 2553; วฒันา มคัคสมนั, 2554; ลดัดา ภู่เกยีรต,ิ 2552; สนัต ิหุตะมานและพลูศกัดิ ์  
โกษยีาภรณ์, 2558; Bender, 2012; Moursund, 2009) 2) ปัญหาการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงานค่อนขา้งทีจ่ะ
ใช้เวลาในการท ากจิกรรม 1 หวัข้อเป็นระยะเวลาที่ค่อนขา้งนาน นักเรยีนบางคนอาจจะเบื่อการท ากิจกรรมในช่วง
ตอนท้ายๆ เป็นปัญหาที่สอดคล้องกบัแนวคิดของ ทิศนา แขมณี (2551) ที่กล่าวว่า  ข้อจ ากดัของการเรียนแบบ
โครงงานคือ เสยีเวลามากและเสยีค่าใช้จ่ายสูง  ประสบการณ์ในชีวิตจรงิหลายอย่างไม่สามารถจะวางแผนและท า
กจิกรรมไดถ้า้ครไูม่มคีวามรูเ้พยีงพอ การสอนจะประสบความลม้เหลวอาจท าใหน้ักเรยีนไดร้บัความรูท้ีเ่ป็นหลกัวชิาไม่
เพยีงพอ 
 
บทสรปุและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวจิยัพบว่าโปรแกรมพฒันาการเรยีนรูท้ีย่ดึโครงงานเป็นฐานส าหรบัหอ้งเรยีนศตวรรษที ่21  ใน
โรงเรยีนประถมศกึษาขนาดใหญ่   สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธผิลตาม
สมมติฐานที่ก าหนดไว้คอื  มกีารประเมนิบรรยากาศการเรยีนการสอน   และมพีฤตกิรรมการเรยีนรูข้องนักเรยีนหลงั
การทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 
  1.1  การน าโปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ยึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ที่
พฒันาขึน้และมปีระสทิธผิลตามสมมตฐิานทีก่ าหนดไวไ้ปใชต่้อเนื่องหรอืเผยแพร่ใชใ้นโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดใหญ่
แห่งอื่นในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานจะตอ้งค านึงถงึองคป์ระกอบทีค่รบถ้วนของโปรแกรม คอื 
1) โครงการพฒันาความรูใ้หแ้ก่กลุ่มเป้าหมาย ซึง่มคีู่มอืประกอบ 5 หน่วยการเรยีนรู ้คอื 1.1) การศกึษาในศตวรรษที ่
21  1.2) การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  1.3) การเรยีนรูท้ีย่ดึโครงงานเป็นฐาน  1.4) การประเมนิผลการเรยีนรูท้ีย่ดึ
โครงงานเป็นฐาน และ1.5) บทบาทของผู้สอนส าหรบัการจดัการเรยีนรู้ที่ยดึโครงงานเป็นฐาน และ 2) โครงการน า
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ความรูสู้ก่ารปฏบิตั ิซึง่มคีู่มอืประกอบ 1 หน่วยการเรยีนรู ้คอื การเรยีนรูท้ีย่ดึโครงงานเป็นฐาน: น าความรูสู้่การปฏบิตั ิ
กรณีโรงเรยีนบ้านนาก้านเหลือง รวมทัง้มีแบบประเมินปฏกิิริยา แบบประเมินความรู้ แบบถอดบทเรียน ประกอบ
โครงการพฒันาความรูใ้หแ้ก่กลุ่มเป้าหมาย แบบประเมนิปฏกิริยิาและแบบถอดบทเรยีนประกอบโครงการน าความรูสู้่
การปฏบิตั ิรวมทัง้แบบประเมนิบรรยากาศการเรยีนการสอนของกลุ่มเป้าหมาย และแบบประเมนิพฤตกิรรมการเรยีนรู้
ของนกัเรยีน 
  1.2  การวจิยันี้ใหค้วามส าคญักบัโครงการ 2 โครงการ คอื โครงการพฒันาความรูใ้หแ้ก่กลุ่มเป้าหมาย
และโครงการน าความรูสู้่การปฏบิตัิ ซึง่เป็นไปตามแนวคดิใหม่คอื Knowledge and  Action is Power ไม่ใชแ้นวคดิ
แบบเดมิ คอื Knowledge is Power ดงันัน้การน าโปรแกรมนี้ไปใชห้รอืเผยแพร่จะต้องเน้นการพฒันาบุคลากรให้มี
ความรูเ้กีย่วกบัการเรยีนรูท้ีย่ดึโครงงานเป็นฐานส าหรบัหอ้งเรยีนศตวรรษที ่21 ใหด้เีสยีก่อน และจะตอ้งเน้นใหม้กีารน า
ความรูไ้ปสูก่ารปฏบิตัจิงึจะท าใหบ้รรลุผลทีด่ ี
  1.3  ในการน าไปใช้หรือเผยแพร่ควรค านึงถึงข้อเสนอแนะจากผลการถอดบทเรียนที่ส าคญั คือ ให้
นกัเรยีนมกีารวางแผนการเรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบครตูอ้งช่วยเหลอืดแูลใหค้ าแนะน านกัเรยีนอย่างใกลช้ดิทุกขัน้ตอน และ
เน้นการใชค้ าถามกระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิความคดิสรา้งสรรค ์มรีะยะเวลาในการจดัการเรยีนรูท้ีไ่ม่ควรยาวนานเกนิไป  
 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรบัน าผลวิจยัไปใช้ 
  2.1  ในการน ารูปแบบการพฒันาการเรยีนรู้ทีย่ดึโครงงานเป็นฐานส าหรบัห้องเรยีนศตวรรษที่ 21 ใน
โรงเรยีนประถมศกึษาขนาดใหญ่ สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานไปใชจ้ะต้องมกีารปรบัปรุงหรอื
ประยุกตร์ปูแบบใหเ้หมาะสมกบัเนื้อหาแต่ละวชิา บรบิทของโรงเรยีน และสอดคลอ้งกบัการเรยีนการสอนทีต่้องการยดึ
ผูเ้รยีนเป็นส าคญัในขัน้ตอนต่างๆ สามารถปรบัเปลีย่นไดใ้หม้คีวามยดืหยุ่นกบัเนื้อหาและระยะเวลา 
  2.2  ครูที่เข้าร่วมโปรแกรมต้องมีความตระหนักและเห็นความส าคญัของการพฒันาการเรียนรู้ที่ยึด
โครงงานเป็นฐานส าหรบัหอ้งเรยีนศตวรรษที่ 21 อกีทัง้ยงัต้องสามารถจดัสรรเวลาในการเขา้ร่วมพฒันาตามโปรแกรม
ใหส้อดคลอ้งกบัรปูแบบการพฒันาแต่ละรปูแบบ เน่ืองจากการพฒันาตามโปรแกรมจะมลีกัษณะต่อเนื่องและเป็นระบบ 
  2.3  การพัฒนาครูโดยการใช้โปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ยึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียน
ศตวรรษที ่21  ช่วยพฒันาความรูค้วามเขา้ใจและพฤตกิรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาผูเ้รยีนช่วยใหค้รสูามารถสอนโดยการ
จดัการเรยีนรูแ้บบยดึโครงงานเป็นฐานได้อย่างมัน่ใจเพราะมคีู่มอืของโครงการส่งผลใหค้รูมเีจตคติที่ดี ต่อการจดัการ
เรยีนรูแ้บบโครงงาน มคีวามมุ่งมัน่ในการพฒันาการเรยีนการสอนต่อไป  ดงันัน้โปรแกรมนี้ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 3. ข้อเสนอแนะส าหรบัวิจยัในครัง้ต่อไป 
  3.1  ควรมีการศึกษารูปแบบการเรียนออนไลน์เป็นสื่อเพื่อน าไปใช้ร่วมกนักบัวิธีการสอนอื่นๆ เช่ น 
หลกัการเรยีนแบบปัญหาเป็นฐาน การเรยีนแบบสบืเสาะ เป็นตน้ 
  3.2  ควรขยายผลโปรแกรมพฒันาการเรยีนรูท้ีย่ดึโครงงานเป็นฐานส าหรบัหอ้งเรยีนศตวรรษที ่21  ใน
โรงเรยีนประถมศกึษาขนาดใหญ่อื่น โดยการใช้โปรแกรมที่ไดจ้ากการวจิยัครัง้น้ีเป็นนวตักรรมในการเพิม่ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียนของนักเรยีนจากการพฒันาคุณภาพครูตามโปรแกรม และมกีารวิจยัเชิงประเมนิผลการน าไปใช้หรือ
เผยแพร่ 
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