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การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาและทดสอบความมีประสิทธิผลของโปรแกรมการ

เรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยระเบียบวิธีวิจยัและพฒันา ด าเนินการ
ทดลองภาคสนามในโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 5 ดว้ยรูปแบบการวิจยัเชิงทดลองเบ้ืองตน้ แบบหน่ึงกลุ่มมีการทดสอบก่อนและหลงั
การทดลอง กลุ่มเป้าหมายคือครูผู ้สอนจ านวน 24 คน นักเรียนท่ีเก่ียวข้องจ านวน 567 คน  
ผลการวจิยัและพฒันาไดโ้ปรแกรมการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 
ซ่ึงประกอบดว้ยโครงการพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย มีคู่มือประกอบ 5 หน่วยการเรียนรู้ และ
โครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั มีคู่มือประกอบ 1 หน่วยการเรียนรู้ หลงัการทดลองภาคสนาม 
พบวา่ โปรแกรมมีประสิทธิผลตามสมมุติฐานการวิจยัท่ีก าหนดไว ้คือ คะแนนบรรยากาศการเรียน
การสอนของกลุ่มเป้าหมาย และพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน มีค่าเฉล่ียหลงัการทดลองสูงกวา่
ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีขอ้เสนอแนะจากผลการถอดบทเรียนท่ีควร
ค านึงถึงในการน าโปรแกรมไปใช้คือ ให้นักเรียนวางแผนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ครูต้อง
ช่วยเหลือดูแลให้ค  าแนะน านกัเรียนอย่างใกลชิ้ดทุกขั้นตอน เน้นการใช้ค  าถามกระตุน้ให้นกัเรียน
เกิดความคิดสร้างสรรค ์และระยะเวลาในการจดัการเรียนรู้ไม่ควรนานเกินไป   

Abstract 

The objective 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 KanLuang School. The result 



ค 
 

revealed that Project-Based Learning Program for 21st Century classroom consisted of 
Knowledge Enhancement Project of targeted group had 5 divisions of learning guide 
and project of applying the knowledge had 1 learning unit of guideline. After post-test, 
the results found that effectiveness was along with specified hypothesis i.e. learning 
environment of target group and learning behavior of target group had high level of 
mean after post-test which significant at level .05. The suggestion from this result is 
the considerationof applying the program were: Let students make systemized learning 
plan, focus on encourage questions to raise students’ creation and the period of 
learning should not be too long.  
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บทที ่1 
บทน า 

 

1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 การเปล่ียนแปลงไปของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมโลกทั้งในแง่

ของความรวดเร็วของกระแสการเปล่ียนแปลง  และรูปแบบท่ีแตกต่างไปจากเดิมส่งผลให้ประเทศ
ไทยตอ้งเผชิญหนา้กบัการแข่งขนัท่ีทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน  การมีเทคโนโลยีและนวตักรรมเป็น
ของตนเองจึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีจะท าให้เกิดการเจริญเติบโตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศอนัจะน าพาประเทศไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (sustainable development) (มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, 2555)  ดว้ยความเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  รุนแรง  ของโลกใน
ปัจจุบนั  นิสัยใฝ่เรียนรู้จึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากต่อการรับมือต่อภาวะการแข่งขนัทั้งทางดา้นสังคม 
เศรษฐกิจ  และ เทคโนโลยี  ท าให้การศึกษาไม่ไดเ้ป็นไปแค่การเรียนรู้ในห้องเรียน  เพื่อศึกษาหา
ความรู้จากต ารา เพราะความรู้ไม่สามารถเรียนรู้ไดห้มดในห้องเรียน  เพราะความรู้มีมากมาย
มหาศาลเกินกว่าท่ีมนุษยจ์ะเรียนรู้กนัได้หมดต่อวิธีการเรียนรู้ต่างหากท่ีจะสามารถน าไปพฒันา
นวตักรรมต่าง ๆ  เพื่อพฒันาตนเองและช่วยผูอ่ื้นต่อไป(ธนัยวิช  วิเชียรพนัธ์  และปวีณา  จนัทร์สุข, 
2556)  ในศตวรรษท่ี 21 ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งคน้หายทุธศาสตร์ใหม่ในการพฒันาระบบการศึกษา
ดงัท่ี  วิจารณ์ พานิช (2555)  กล่าววา่ "การศึกษาท่ีถูกต้องส าหรับศตวรรษใหม่  ต้องเรียนให้บรรลุ
ทักษะ  คือท าได้ต้องเรียนเลย  จากรู้วิชาไปสู่ทักษะในการใช้วิชาเพ่ือการด ารงชีวิตในโลกแห่งความ
เป็นจริง  การเรียนจึงต้องเน้นเรียนโดยการลงมือท า หรือการฝึกฝนนั่นเอง  และคนเราต้องฝึกฝน
ทักษะต่างๆ ท่ีจ าเป็นตลอดชีวิต”  เคร่ืองมือเสริมสร้างทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จึงเป็นเคร่ืองมือ
ส าคัญในการยกระดับการเรียนรู้ร่วมกันของทั้ งผูบ้ริหารการศึกษา ครูและผูเ้รียนบนฐานคิด 
“กระบวนการเรียนรู้ส าคญักวา่ความรู้” และ “กระบวนการหาค าตอบส าคญักวา่ค าตอบ”  โดยใช้
ฐานคิด “ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21” (21 stCentury skills) เพื่อรองรับความทา้ทายและการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ  ท่ีจะเกิดข้ึนกบัประเทศไทยในศตวรรษท่ี 21       การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการ
ศึกษาและส่งเสริมการผลิตก าลงัคนท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขนัในเวทีเศรษฐกิจโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยอยูบ่นพื้นฐานความเป็นไทยและฐานคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เขา้ใจ
ตวัตนความเป็นไทยอยา่งเขม้แขง็ก่อนเขา้สู่เวทีประชาคมอาเซียนอยา่งย ัง่ยนื  

 การศึกษาของประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่เป็นการศึกษาท่ีมุ่ง “ใส่” เน้ือหาให้ผูเ้รียน (Input-
based Education) นกัเรียนควรจะตอ้งมีความรู้อะไร ก็จะ “ใส่ความรู้” (Input) เขา้ไป โดยวิธีการ 
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“บรรยาย” ให้ฟัง และบงัคบัให้จ  าดว้ยการ “สอบ” การเรียนรู้ของนกัเรียนจึงเป็นการเรียนรู้จากการ
ฟังบรรยาย (Lecture-based Learning) โดยอาจารยเ์ป็นศูนยก์ลางของการศึกษา (Teacher-centered) 
การศึกษาเช่นน้ีมุ่งการ “จ า” ไม่ไดมุ้่งท่ีการ “คิด” เพราะถา้หากวา่ “คิด” แลว้ไม่เหมือนอาจารยแ์ละ
ตอบขอ้สอบต่างจากท่ีอาจารยส์อนก็จะไม่ไดค้ะแนนส่ิงท่ีท าให้มนุษยเ์หนือกว่าส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืน
ทั้งหมดในโลกใบน้ีก็เพราะมนุษยมี์ความสามารถในการ “คิด” เม่ือคิดเป็นก็วิเคราะห์ปัญหาได ้หา
สาเหตุได ้และหาทางแกปั้ญหาต่างๆได้ แต่เรากลบัให้นกัเรียนของเรา “จ า” โดยไม่มุ่งให้ “คิด” 
การศึกษาไทยจึงไม่สามารถสร้าง “คน” ท่ีมีความเขม้แข็งให้กบัสังคมไดต่้อให้มีความรู้ก็ใชค้วามรู้
ไม่เป็น และมกัจะใช้ความรู้โดยไม่รับผิดชอบบางทีปัญหาทั้งหมดของเราอาจจะมีสาเหตุง่ายๆ คือ 
เราเองก็ลืม “คิด” ไปวา่ “เป้าหมาย” หรือ “ผลลพัธ์” ของการศึกษาคืออะไร การศึกษาไทยจึงไม่ได้
มุ่งผลลพัธ์ แต่มุ่งใส่ความรู้โดยครูและอาจารยเ์ป็นศูนยก์ลาง ถา้จะแกปั้ญหาการศึกษาของประเทศ
ไทยจะตอ้งเปล่ียนจากการศึกษาท่ีมุ่งการใส่ความรู้ (Input-based Education) ให้เป็นการศึกษาท่ีมุ่ง
ผลลพัธ์ (Outcome-based Education) โดยผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Student-centered) และอาจารยเ์ป็น
ผูจ้ดักระบวนการ (facilitator) เพื่อให้นกัเรียนได ้“เรียนรู้” และถา้เขา้ใจความขอ้น้ีการบรรยายก็จะ
เป็นเพียง “กิจกรรม” หรือวิธีการหน่ึงเท่านั้นในการพาผูเ้รียนไปสู่ “ผลลพัธ์” การเรียนรู้ก็จะเปล่ียน
จากการเรียนรู้โดยการฟังบรรยาย (Lecture-based Learning) เป็นการเรียนรู้โดยการใชกิ้จกรรมหรือ
การลงมือปฏิบติั (Activity-based Learning หรือ Active Learning) การท าโครงงานเป็นฐานในการ
เรียนรู้ (Project-based Learning)  และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning) ซ่ึงลว้น
แต่เป็นการเรียนรู้โดยการใชกิ้จกรรมหรือการลงมือปฏิบติั (Activity-based Learning หรือ Active 
Learning) ท่ีเป็นวิธีการเรียนรู้ของการศึกษาท่ีมุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education) ทั้ งส้ิน 
(ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล, 2556)   

 การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู ้เ รียนเป็นส าคัญเกิดข้ึนจากพื้นฐานความเช่ือท่ีว่าการจัด
การศึกษามีเป้าหมายส าคญัท่ีสุดคือการจดัการให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนแต่ละคนได้
พฒันาตนเองสูงสุดตามก าลังหรือศกัยภาพของแต่ละคน แต่เน่ืองจากผูเ้รียนแต่ละคนมีความ
แตกต่างกนัทั้งด้านความตอ้งการความสนใจความถนัดและยงัมีทกัษะพื้นฐานอนัเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัท่ีจะใชใ้นการเรียนรู้อนัไดแ้ก่ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ความสามารถทางสมอง
ระดบัสติปัญญาและการแสดงผลของการเรียนรู้ออกมาในลกัษณะท่ีต่างกนั จึงควรมีการจดัการท่ี
เหมาะสมในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัตามเหตุปัจจยัของผูเ้รียนแต่ละคนและผูท่ี้มีบทบาทส าคญัใน
กลไกของการจดัการน้ีคือผูส้อน  แต่จากขอ้มูลอนัเป็นปัญหาวิกฤตทางการศึกษาและวิกฤตของ
ผูเ้รียนท่ีผา่นมา แสดงใหเ้ห็นวา่ผูส้อนยงัแสดงบทบาทและท าหนา้ท่ีของตนเองไม่เหมาะสม จึงตอ้ง
ทบทวนท าความเข้าใจซ่ึงน าไปสู่การปฏิบติัเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตทางการศึกษาและวิกฤตของ
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ผูเ้รียนต่อไป การทบทวนบทบาทของผูส้อนควรเร่ิมจากการทบทวนและปรับแต่งความคิดความ
เขา้ใจเก่ียวกบัความหมายของการเรียน โดยตอ้งถือวา่แก่นแทข้องการเรียนคือการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ตอ้งเปล่ียนจากการยึดวิชาเป็นตวัตั้งมาเป็นยึดมนุษยห์รือผูเ้รียนเป็นตวัตั้งหรือท่ีเรียกว่าผูเ้รียนเป็น
ส าคญัผูส้อนตอ้งค านึงถึงหลกัความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นส าคญั ถา้จะเปรียบการท างานของ
อาจารย ์(ผูส้อน) กบัแพทยค์งไม่ต่างกนัมากนกั แพทยมี์หนา้ท่ีบ าบดัรักษาอาการป่วยไขข้องผูป่้วย
ดว้ยการวิเคราะห์ วินิจฉยัอาการของผูป่้วยแต่ละคนท่ีมีความแตกต่างกนัแลว้จดัการบ าบดัดว้ยการ
ใชย้าหรือการปฏิบติัอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกนั วิธีการรักษาแบบหน่ึงแบบใดคงจะใชบ้  าบดัรักษาผูป่้วยทุก
คนเหมือนๆ กนัไม่ไดน้อกจากจะมีอาการป่วยแบบเดียวกนัในท านองเดียวกนั ผูส้อนก็จ  าเป็นตอ้ง
ท าความเข้าใจและศึกษาให้รู้ข้อมูลอนัเป็นความแตกต่างของผูเ้รียนแต่ละคนและหาวิธีสอนท่ี
เหมาะสมเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งเต็มท่ีเพื่อพฒันาผูเ้รียนแต่ละคนนั้นให้บรรลุถึงศกัยภาพ
สูงสุดท่ีมีอยูแ่ละจากขอ้มูลท่ีเป็นวกิฤตทางการศึกษาและวกิฤตของผูเ้รียนอีกประการหน่ึงคือการจดั
การศึกษาท่ีไม่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดน้ าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มาปฏิบติัในชีวิตจริงท าให้ไม่เกิดการเรียนรู้ท่ี
ย ัง่ยนื ผูส้อนจึงตอ้งหนัมาทบทวนบทบาทและหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งแกไ้ข โดยตอ้งตระหนกัวา่คุณค่าของ
การเรียนรู้คือการไดน้ าส่ิงท่ีเรียนรู้มานั้นไปปฏิบติัให้เกิดผลดว้ย ดงันั้นหลกัการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัจึงมีสาระท่ีส าคญั 2 ประการคือการจดัการโดยค านึงถึงความแตกต่างของผูเ้รียน
และการส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดน้ าเอาส่ิงท่ีเรียนรู้ไปปฏิบติัในการด าเนินชีวิตเพื่อพฒันาตนเองไปสู่
ศกัยภาพสูงสุดท่ีแต่ละคนจะมีและเป็นไดก้ารจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัหรือท่ี
รู้จกัในช่ือเดิมวา่การจดัการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  (Student Centered  หรือ
Child Centered) เป็นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีรู้จกักนัมานานในวงการศึกษาไทยแต่ไม่
ประสบความส าเร็จในการปฏิบติัรวมกบัความเคยชินท่ีไดรั้บการอบรมสั่งสอนมาดว้ยรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนโดยยึดครูเป็นศูนยก์ลาง (Teacher Centered) มาตลอดเม่ือผูส้อนเคยชินกบัการ
จดัการเรียนการสอนแบบเดิมๆท่ีเคยรู้จกัจึงท าใหไ้ม่ประสบความส าเร็จในการจดัการเรียนการสอน
โดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคญัเท่าท่ีควรแต่ในยุคของการปฏิรูปการศึกษาน้ีไดมี้การก าหนดเป็นกฎหมาย
แลว้ว่าผูส้อนทุกคนจะตอ้งใช้รูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคญัได้จึงเป็น
ความจ าเป็นท่ีผูส้อนทุกคนจะตอ้งให้ความสนใจกบัรายละเอียดในส่วนน้ีโดยการศึกษาท าความ
เขา้ใจและหาแนวทางมาใชใ้นการปฏิบติังานของตนให้ประสบผลส าเร็จ ดงันั้นการจดัการเรียนการ
สอนจึงเป็นการจดัการบรรยากาศจดักิจกรรมจดัส่ือจดัสถานการณ์ ฯลฯ ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้
เตม็ตามศกัยภาพผูส้อนจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งรู้จกัผูเ้รียนใหค้รอบคลุมอยา่งรอบดา้นและสามารถ
วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อน าไปเป็นพื้นฐานการออกแบบหรือวางแผนการเรียนรู้ไดส้อดคลอ้งกบัผูเ้รียน 
(มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์, 2555) 



4 
 

การพฒันาคนไทยยุคใหม่  จึงตอ้งสร้างและเตรียมเยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยุคศตวรรษท่ี  
21  ความตระหนักน้ีจะเห็นได้จากการท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศใช้หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช  2551  โดยการน าขอ้คน้พบในการศึกษาวิจยัและติดตามผลการใช้
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2544  ท่ีผ่านมา  ประกอบกบัขอ้มูลจากแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี  10  เก่ียวกบัแนวทางการพฒันาคนในสังคมไทย  และจุดเนน้
ของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนสู่ศตวรรษท่ี  21  มุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม  รัก
ความเป็นไทย  มีทกัษะการคิดวิเคราะห์  สร้างสรรค์  มีทกัษะด้านเทคโนโลยี  สามารถท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น  และสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมโลกไดอ้ย่างสันติ  โดยก าหนดให้การพฒันา
ผูเ้รียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีสมรรถนะส าคัญ  5 
ประการ  คือ  ความสามารถในการส่ือสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปั้ญหา  
ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต  และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี  (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) 

ภาพของโรงเรียนจะเปล่ียนจากการเป็นส่ิงก่อสร้างเป็นภาพของการเป็นศูนยร์วมประสาท 
(nerve centers) ท่ีไม่จ  ากดัอยูแ่ต่ในหอ้งเรียน แต่จะเช่ือมโยงครู นกัเรียนและชุมชนเขา้สู่ขุมคลงัแห่ง
ความรู้ทั่วโลก ครูเองจะเปล่ียนจากการเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ไปเป็นผูส้นับสนุนช่วยเหลือให้
นกัเรียนสามารถเปล่ียนสารสนเทศเป็นความรู้และน าความรู้เป็นเคร่ืองมือสู่การปฏิบติัและให้เป็น
ประโยชน์เป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ และตอ้งมีการสร้างวฒันธรรมการสืบคน้ (create a culture 
of inquiry)ภาพของห้องเรียนจะขยายกลายเป็นชุมชนท่ีใหญ่ข้ึน (greater community) นกัเรียนมี
คุณลกัษณะเป็นผูช้ี้น าตนเองได ้ (self-directed) มีการท างานทั้งอยา่งเป็นอิสระและอยา่งร่วมมือกบั
คนอ่ืน หลกัสูตรและการสอนจะมีลกัษณะทา้ทายส าหรับนกัเรียนทุกคนและค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล หลกัสูตรจะไม่เนน้การยึดต าราเป็นตวัขบัเคล่ือน (textbook-driven) หรือแบบแยก
ส่วน (fragmented) เช่นในอดีต แต่จะเป็นหลกัสูตรแบบยึดโครงงานและการบูรณาการการสอน
ทกัษะและเน้ือหาจะไม่เป็นจุดหมายปลายทาง (as an end) เช่นท่ีเคยเป็นมา แต่นกัเรียนจะตอ้งมีการ
เรียนรู้ผ่านการวิจยัและการปฏิบติัในโครงงาน การเรียนรู้จากต าราจะเป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่านั้น 
ความรู้ (knowledge) จะไม่หมายถึงการจดจ าขอ้เท็จจริงหรือตวัเลข แต่จะเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการ
วจิยัและการปฏิบติัโดยเช่ือมโยงกบัความรู้และประสบการณ์เก่าท่ีมีอยู ่ทกัษะและเน้ือหาท่ีไดรั้บจะ
เก่ียวขอ้งและมีความจ าเป็นต่อการปฏิบติัในโครงงาน จะไม่จบลงตรงท่ีการไดรั้บทกัษะและเน้ือหา
แลว้เท่านั้นการประเมินผลจะเปล่ียนจากการประเมินความจ าและความไม่เก่ียวโยงกบัความเขา้ใจ
ต่อการน าไปปฏิบติัไดจ้ริงไปเป็นการประเมินท่ีผูถู้กประเมินมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองดว้ย 
(self-assessment)  ทกัษะท่ีคาดหวงัส าหรับศตวรรษท่ี 21 ท่ีเรียนรู้ผา่นหลกัสูตรท่ีเป็นสหวิทยาการ 
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บูรณาการ ยึดโครงงานเป็นฐานและอ่ืนๆ ดงักล่าวจะเน้นเร่ือง1)ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 
(learning and innovation skills) 2) ทกัษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ทกัษะสารสนเทศ 
ส่ือ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills) ท่ีคาดหวงัวา่จะเกิดข้ึนไดจ้ากความ
ร่วมมือ (collaboration) ในการท างานเป็นทีม การคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) ในปัญหาท่ี
ซับซ้อน การน าเสนอด้วยวาจาและด้วยการเขียน การใช้เทคโนโลยีความเป็นพลเมืองดี การฝึก
ปฏิบติัอาชีพ การวจิยั และการปฏิบติัส่ิงต่างๆ (วโิรจน์  สารรัตนะ, 2556) 
 การตระหนกัถึงปัญหาดงักล่าว  น าสู่การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  (พ.ศ. 2552-
2561)  มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  โดยมีเป้าหมายหลกั  3 ประการคือ  
พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้
อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริการและจดั
การศึกษา  และมีกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  4  ประการ  คือ  พฒันาคุณภาพคนไทยยุคใหม่  
พฒันาคุณภาพครูยุคใหม่  พฒันาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่  พฒันาคุณภาพการ
บริหารจดัการใหม่ การพฒันาคุณภาพคนไทยยุคใหม่  จ  าเป็นตอ้งสร้างและเตรียมเยาวชนของชาติ
เขา้สู่โลกยคุศตวรรษท่ี  21  เพื่อพร้อมท่ีจะเผชิญกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ และสามารถด ารงตนให้อยูร่อด
ไดใ้นกระแสโลกาภิวตัน์  โดยผูเ้รียนจะตอ้งมีสมรรถนะท่ีส าคญัอนัไดแ้ก่  ความสามารถในการ
ส่ือสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปั้ญหา  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต  
และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี  นอกเหนือจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นเน้ือหาสาระซ่ึง
เคร่ืองมือและวธีิการจดัการเรียนการสอนวธีิหน่ึงท่ีจะช่วยเสริมให้เกิดคุณลกัษณะดงักล่าว  คือ  การ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  หรือไอซีที  (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555)   

ปัจจุบนัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการพฒันาครูมีเป็นจ านวนมาก แต่ทุกหน่วยงานมีความ
แตกแยกไม่เป็นเอกภาพจึงท าให้การพฒันาครูยงัไปไม่ถึงไหน ส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้การพฒันา
ประสบความส าเร็จคือจะตอ้งควบรวมหน่วยงานเหล่าน้ีให้มีความเป็นเอกภาพ ซ่ึงการพฒันาครูให้
เหมาะสมกบัศตวรรษท่ี 21 นั้นจะตอ้งเร่ิมตั้งแต่การผลิตครูท่ีเราจะตอ้งยกเคร่ืองกระบวนการในการ
ผลิตครูใหม่ ซ่ึงในเร่ืองน้ีหน่วยงานทุกภาคส่วนตอ้งช่วยกนัทั้งรัฐ เอกชน ทอ้งถ่ิน ภาคประชาสังคม 
โดยตอ้งช่วยกนัดูระบบและวางแผนการศึกษาร่วมกนั จดัการการศึกษาท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีท่ี
หลากหลาย จากน้ีจะตอ้งมีการกระจายอ านาจเพื่อท าให้ทุกภาคส่วนไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาครู
อยา่งแทจ้ริง และท่ีส าคญัตอ้งเนน้การท างานท่ีเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือในการพฒันาครูอยา่งเป็น
รูปธรรม (พิษณุ  ตุลสุข, 2559)  ครูท่ีจะกา้วสู่ศตวรรษท่ี 21 นกัเรียนและครูต่างมีหนา้ท่ีของตนเองท่ี
ตอ้งช่วยกนัพฒันามากข้ึน เพราะในยุคปัจจุบนัโครงสร้างของครอบครัวมีสภาพท่ีอ่อนแอมากข้ึน 
เด็กมีส่ิงย ัว่ยวนมากข้ึน ทั้งเร่ืองเกม ยาเสพติด หรือแมก้ระทั้งการเสพส่ือทางเทคโนโลยีท่ีผิด จึงท า
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ให้การพฒันาระบบการศึกษาของครูในศตวรรษท่ี 21 เพื่อเด็กในศตวรรษน้ีเป็นเร่ืองท่ียากและทา้
ทายท่ีจ าเป็นต้องรีบหาทางแก้ไข  ทั้ งน้ีปัญหาท่ีมักพบกับครูในหลายประเทศทั่วโลกคือ
กระบวนการการสอน ครูมกัจะเน้นสอนในทางทฤษฎีมากกว่าวิชาปฏิบติัซ่ึงถือเป็นความรู้ท่ีมี
มากกว่าในห้องเรียน ซ่ึงตรงส่วนน้ีก็ท  าให้การพัฒนาระบบการสอนของครูหยุดชะงักลง
ได ้ นอกจากน้ีส่ิงท่ีตอ้งเร่งด าเนินการต่อมาคือตอ้งปลูกฝังครูรุ่นใหม่ให้มีประสบการณ์ในการสอน
ทางดา้นทกัษะวธีิคิดต่างๆ ใหเ้ขม้ขน้มากกวา่เดิม ถา้เป็นไปไดก่้อนท่ีครูจบใหม่จะไปสอนจะตอ้งมี
ครูพี่เล้ียงคอยแนะน าให้ค  าปรึกษาอยา่งเขม้ขน้ และควรตอ้งมีการประเมินการฝึกสอนเพื่อน าไปสู่
การพฒันาต่อไป (Thomas B., 2016)  

ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกให้ความส าคญัต่อการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชนเพื่อเป็นฐาน
ของการพฒันา โดยเฉพาะฐานการสร้างความสามารถในการแข่งขนัทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยีและการส่ือสาร ท่ีนบัวนัจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ แต่ละประเทศจึงให้
ความส าคญัต่อการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขจดัความเหล่ือมล ้า สร้างความเท่าเทียมและโอกาส
ในการไดรั้บการศึกษาของประชาชน ในชาติให้มากข้ึนตามดชันีความเจริญเติบโตของประเทศ  
การบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสนองตอบความต้องการของประเทศและประชาชนท่ีมี
ประสิทธิภาพ  คุณภาพ  เป็นไปอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม  จึงเป็นความจ าเป็นท่ีแต่ละประเทศต่าง
ค านึงถึงและมุ่งมัน่เพื่อความส าเร็จ และสานต่อการจดัการศึกษาในระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึนตาม              
ทิศทางการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะการพฒันาการบริหารจดัการสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ 
คล่องตวั และมีประสิทธิภาพ  การจดัการเรียนการสอนปัจจุบนั เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ทั้งน้ี สถานศึกษาและครูไดรั้บการกระจายอ านาจในการจดัการเรียนการสอนตาม
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  ครูมีอิสระในการจดัการเรียนการสอนและประสบการณ์แก่ผูเ้รียน ให้เกิด
การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง มีนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายมากข้ึน ทั้งท่ีเป็นโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ในทางปฏิบติั ยงัมีความหลากหลายของการ
จดัการเรียนการสอน และยงัคงมีการจดัการศึกษาท่ีเนน้ครูเป็นส าคญัอยูบ่า้งในหลายพื้นท่ี ส่วนหน่ึง
เป็นเพราะภาระการสอนของครูและการท่ีครูเคยชินกบัระบบการเรียนการสอนแบบเดิม ท าให้การ
จดัประสบการณ์ให้กบัเด็กท่ีมีความแตกต่างระหวา่งบุคคลท่ีให้ความส าคญักบัผูเ้รียนเป็นส าคญัมี
นอ้ย  อยา่งไรก็ตามก็มีแนวโนม้ของการจดัการเรียนการสอนจากการปฏิบติัจริงมากข้ึน โดยเฉพาะ 
การใชแ้หล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา  ท่ีมีอยูใ่นชุมชน  เป็นแหล่งเรียนรู้มากข้ึน (พิณสุดา   
สิริธรังศรี,  2556) 

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  ในฐานะหน่วยปฏิบติังานท่ีตอ้งปฏิบติัตามนโยบายการ
ปฏิรูปการเรียนรู้  ให้มีประสิทธิผลตามแนวทางของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  
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และแกไ้ขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2545  การสร้างและพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานในศตวรรษท่ี  
21 จึงเป็นแนวทางหน่ึงในการบริหารและเผยแพร่นวตักรรมทางการบริหารโรงเรียนให้ประสบ
ผลส าเร็จอย่างย ัง่ยืน  ภายใตแ้นวคิดการจดัการพฒันาการเรียนรู้  และการเรียนรู้ของบุคลากรใน
องคก์ร  ท่ีจะน าไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ใหป้ระสบผลส าเร็จตามท่ีคาดหวงั  การใชค้วามรู้ท่ีมีอยูใ่น
องค์กร  ความรู้ท่ีมีอยู่ในตวัของบุคลากร  ความรู้จากการสืบคน้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วน า
ความรู้ เหล่าน้ีมาบริหารจัดการความรู้ให้เ ป็นไปตามหลักการและวิ ธีการพัฒนาความรู้                                  
สู่ความส าเร็จท่ีตั้งไว ้ แต่เน่ืองจากสภาพความเป็นจริง  ผลการวจิยัหลายเร่ือง  และทฤษฎีการบริหาร
ตามสถานการณ์ช้ีใหเ้ห็นวา่โรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนั  จะมีรูปแบบการบริหารจดัการท่ีแตกต่าง
กนั  ดงันั้นในการวิจยัคร้ังน้ีจึงมุ่งเนน้การศึกษาวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานใน
ศตวรรษท่ี  21  โดยใช้แนวคิดการบริหารจดัการเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดใหญ่เท่านั้น  ส่วนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กมีขอ้จ ากดัในดา้นต่าง ๆ ไม่
วา่จะเป็นบุคลากร  ดา้นงบประมาณและทรัพยากร  ตลอดจนขอ้จ ากดัในดา้นการจดักิจกรรมต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาการเรียนรู้ตามหลกัการท่ีตอ้งการใหมี้กลุ่มคนท่ีหลากหลายไดมี้การแลกเปล่ียน
ความรู้ซ่ึงกนัและกนั 

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองได้จัดท าการเรียนการสอนข้ึนโดยใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  เป็นกรอบและแนวทางในการจดัท า   โดยน ากรอบ
หลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มี
ความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก 

ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และ
ทกัษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต 

โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ต็ม
ตามศกัยภาพ ดงันั้นในการจดัการเรียนการสอนจึงตอ้งปฏิรูปการเรียนรู้ข้ึนโดยมุ่งเนน้ให้นกัเรียน
คิดเป็น ท าเป็น และแกปั้ญหาเป็น เพื่อให้เด็กปรับตวัอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข ความมุ่งหวงัให้
เด็กเป็นคนเก่ง คนดี และมีสุข จากแนวทางดงักล่าวการปฏิรูปจึงมุ่งเนน้ให้มีการปรับหลกัสูตรให้
สอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน ให้หลายฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินการปรับหลกัสูตร และครูตอ้งเปล่ียน
บทบาทจากครูผูส้อนเป็นผูจ้ดัการเรียนรู้ และการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตอ้งเน้นเด็กได้
ปฏิบติัจริง ไดส้ัมผสักบัประสบการณ์ตรงไดเ้รียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้นและเรียนอยา่งมีความสุข ซ่ึงการ
ด าเนินการท่ีผา่นมาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งภาคความรู้และภาคปฏิบติัปรากฏวา่นกัเรียนยงัไม่มี
ความสามารถ  ตามท่ีจุดเน้นก าหนดนัน่คือ คิดยงัไม่เป็น ท ายงัไม่เป็นและแกปั้ญหาไม่ได ้ 
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองได้ตระหนักถึงความส าคญัของการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตาม
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พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช  2542   ซ่ึงมีสาระส าคญั   คือ  มุ่งเน้นให้มีการ
ปฏิรูประบบบริหารและจดัการศึกษา  (โรงเรียนบา้นนากา้นเหลือง, 2558)  ในดา้นประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพื่อให้มีความเป็นเอกภาพในเชิงนโยบาย  และมีความหลากหลายในการปฏิบติั
กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  อาจจะไม่ใช่เร่ืองใหม่ส าหรับการจดัการเรียนรู้ในปัจจุบนัเพราะ
โรงเรียนไดด้ าเนินการอยู่แลว้แต่อย่างไรก็ตามยงัมีผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครูผูส้อน  
นักเรียน  และผูป้กครองมีความกงัวลสงสัยว่าท าไมตอ้งลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในประเด็นน้ีถ้า
พิจารณาแลว้จะพบว่าในปัจจุบนัน้ีการเรียนรู้ของเด็กนกัเรียนไดเ้ปล่ียนแปลงไปอนัเน่ืองมาจากมี
แหล่งเรียนรู้ส่ือและเทคโนโลยีเช่น Internet, Computer, Tablet หรือ Smart Phone และอ่ืนๆอีก
มากมายท่ีนกัเรียนสามารถใชใ้นการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองและการเรียนรู้ดงักล่าวไม่จ  าเป็นตอ้งจ ากดั
เฉพาะในห้องเรียนตามเวลาท่ีครูก าหนดนกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดทุ้กแห่งทุกเวลาทั้งในห้องเรียน
และนอกหอ้งเรียนตามความพร้อมความสามารถของนกัเรียนครูผูส้อนตอ้งปรับวิธีการจดัการเรียนรู้
และนกัเรียนตอ้งเปล่ียนวธีิการเรียนรู้ของตนเองจดัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัดว้ยวิธีการท่ี
หลากหลายอาทิเช่นการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม (Group Process) การจดัการเรียนรู้
โดยใชโ้ครงงาน  (Project-Base  Learning)  เรียนรู้จากกิจกรรมการปฏิบติัจริงจากประสบการณ์ตรง
ใชค้  าถามเพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนคิดวิเคราะห์และสืบคน้ขอ้มูลนกัเรียนมีทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้มีการจดักิจกรรมโดยให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกนั ครูจะ
เปล่ียนบทบาทจากผูส้อนมาเป็นผูอ้  านวยความสะดวก เป็นท่ีปรึกษาช้ีแนะช่วยเหลือนักเรียนให้
ประสบผลส าเร็จและนกัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเองเรียนรู้เป็นทีมหรือจากกลุ่มเพื่อนมากข้ึน 

ส าหรับการพฒันาโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียน
ศตวรรษท่ี   21  ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ไดเ้ลือกใชรู้ปแบบการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาโดยพฒันาการเรียนรู้แบบใชโ้ครงงาน
เป็นฐาน (Project-Based Learning) เป็นเคร่ืองมือหลกัในการพฒันาคุณสมบติัดา้นการประดิษฐ์
คิดคน้ให้กบับุคลากรทางการศึกษาในโครงการมุ่งเน้นท่ีจะอธิบายความส าคญักรอบแนวคิดและ
แนวปฏิบติัในการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี   21 เพื่อให้ผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ช้เป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้  ด าเนินการศึกษาวิจยัและเพื่อพฒันาโครงงาน
และรายละเอียดของโครงงาน รวมทั้ งคู่มือประกอบโครงงานแต่ละโครงงาน  การประเมิน
ประสิทธิภาพของโปรแกรมและเพื่อหาขอ้บกพร่องในการปรับปรุงแก้ไขจากผลการทดลองใน
ภาคสนามของโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงการเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคาดหวงั
วา่งานวจิยัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดบัมาตรฐานการศึกษาของชาติต่อไป 
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2. ค าถามการวจิัย 
2.1  โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ใน

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี
ประกอบดว้ยโครงการและรายละเอียดของโครงการ  รวมทั้งคู่มือประกอบโครงการแต่ละโครงการ
ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

2.2  โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ท่ีผา่นการ
ทดลองในภาคสนามมีประสิทธิผลหรือไม่  และควรปรับปรุงแกไ้ขอะไรอีก 
  

3. วตัถุประสงค์การวจิัย 
3.1  เพื่อพฒันาโปรแกรมการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 

ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบดว้ยโครงการและรายละเอียดของโครงการ  รวมทั้งคู่มือประกอบโครงการแต่ละโครงการ 

3.2  เพื่อประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมและหาขอ้บกพร่องในการแก้ไขจากผลการ
ทดลองในภาคสนามของโปรแกรมพฒันาเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 
21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

4.  สมมติฐานการวจิัย 
 โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการวิจยั
และพฒันาน้ีไดรั้บการพฒันาจากการศึกษาหลกัการ  แนวคิด  และทฤษฎี  รวมทั้งผลการวิจยั  มีการ
น าไปตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิและผูมี้ส่วนไดเ้สียหลายขั้นตอน  และจากผลงานวิจยัของจินตนา  
ศรีสารคาม (2554) เร่ืองการวจิยัและพฒันาโปรแกรมพฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  มหาวิทยาลยัศรีปทุม (2554)   เร่ืองการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน  ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ (2555) เร่ืองการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนยุคใหม่เพื่อ
รองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองด้วยการบูรณาการไอซีทีในการจดัการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน  ต่างพบวา่ ผลผลิตท่ีพฒันาข้ึน เม่ือน าไปทดลองในภาคสนาม มีผลต่อการเปล่ียนแปลง
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  ดังนั้น  การวิจยัและพฒันา
โปรแกรมการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนประถมศึกษา



10 
 

ขนาดใหญ่ สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงตั้งสมมติฐานเพื่อ
คาดคะเนผลการวิจยัโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนในทิศทางเดียวกนักบัผลงานวิจยัดงักล่าว  โดยผูว้ิจยั
ตั้งสมมติฐานเพื่อคาดคะเนค าตอบวา่  โปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนมีคุณภาพท่ีสามารถน าไปเผยแพร่หลงั
การทดลองไดโ้ดยพิจารณาจากผลการประเมินก่อนและหลงัการทดลอง 2 ประการ คือ การประเมิน
บรรยากาศการเรียนการสอน  และการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนวา่ผลการประเมิน
หลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   
 

5. ขอบเขตการวจิัย 
การวิจยัและพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ใน

โรงเ รียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน                          
มีขอบเขตของการวจิยั ดงัน้ี 

5.1 โรงเรียนเป้าหมายของการวิจยั   คือ โรงเรียนบา้นนากา้นเหลือง  ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5   

5.2  กลุ่มเป้าหมายในการทดลองโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับ
ห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคสนาม  ได้แก่  ครูโรงเรียนบา้นนาก้านเหลือง  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5  จ  านวน  24  คน  โดยมีนกัเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทดลองน้ี
ดว้ยจ านวน  567  คน 

5.3 โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การ
พฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนบ้านนา
ก้านเหลือง  เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานมี  3  แนวคิดท่ีส าคญัคือ  1)  โปรแกรมท่ีเป็นผลลพัธ์จากการวจิยัน้ีประกอบดว้ย โครงการ 2 
โครงการ คือ  โครงการพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  ประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ  ไดแ้ก่ การ
ปฐมนิเทศ  กิจกรรมการเตรียมความพร้อม  การศึกษาดว้ยตนเอง  การศึกษาเป็นกลุ่ม  การสืบคน้  
และการศึกษาดูงาน  โครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัประกอบดว้ย   การวางแผน  การปฏิบติั  และ
การนิเทศติดตาม  โดยแต่ละโครงการมีคู่มือประกอบ   2)  รูปแบบโครงการท่ีผูว้ิจยัเขียนใชรู้ปแบบ
ปกติ  (traditional) ซ่ึงมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี วตัถุประสงคข์องโครงการ  เป้าหมาย  กิจกรรม  
กลุ่มเป้าหมาย  ทรัพยากร  และอ่ืนๆ  3) ขั้นตอนการพฒันาบุคลากรตามโครงการพฒันาความรู้
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ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ในภาคสนามนั้นจะยึดถือหลักการพัฒนาบุคลากรท่ีหลากหลายวิธี  คือ  
กิจกรรมอบรมเขม้  และการศึกษาดว้ยตนเอง  การศึกษาเป็นกลุ่ม  การสืบคน้  และการศึกษาดูงาน   

5.4  คู่มือท่ีน ามาพฒันาครูในการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 
21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบดว้ย 1)  การศึกษาในศตวรรษท่ี  21  2)  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  3) การเรียนรู้ท่ียึด
โครงงานเป็นฐาน  4)  การประเมินผลการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน  5)  บทบาทของผูส้อน
ส าหรับการจดัการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน 6)  การเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน : น าความรู้สู่
การปฏิบติั  กรณีโรงเรียนบา้นนากา้นเหลือง 

5.5  ระยะเวลาในการพฒันาโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับ
ห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  คู่มือประกอบและโครงการ  จ  านวน  6  เดือน 

5.6  ระยะเวลาด าเนินการทดลองโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับ
ห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคสนาม  คือ  ภาคเรียนท่ี 2  (พฤศจิกายน 2558– เมษายน  2559) 

 

6. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ในการวจิยัและพฒันาโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียน
ศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ผูว้จิยัไดก้  าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะไวด้งัต่อไปน้ี 

6.1  การศึกษาในศตวรรษท่ี  21   หมายถึง  การศึกษาท่ีจะท าให้โลกเกิดการเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็ว อยา่งเต็มไปดว้ยส่ิงทา้ทาย และปัญหา  มีผลลพัธ์ท่ีเกิดกบัผูเ้รียน (Student Outcomes) 
ทั้งในดา้นความรู้สาระวิชาหลกั (Core Subjects) และทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีจะช่วยผูเ้รียนได้
เตรียมความพร้อมในหลากหลายดา้น รวมทั้งระบบสนบัสนุนการเรียนรู้ ไดแ้ก่มาตรฐานและการ
ประเมิน หลกัสูตรและการเรียนการสอน การพฒันาครู สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 

6.2  การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  หมายถึง  การจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนและครูกา้วเขา้
สู่การเรียนรู้ไปพร้อมๆ กนั  ครูจะเป็นผูส้อนไม่ได ้ แต่ตอ้งให้นกัเรียนเป็นผูเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง โดย
ครูจะออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโคช้ (Coach) และอ านวยความสะดวก (Facilitator) 
ในการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ของนกัเรียน  ปรับกระบวนการเรียน
การสอนเป็น “สอนนอ้ย เรียนมาก” เรียนรู้จากการปฏิบติั   เรียนรู้จากชีวติจริง  
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6.3 การเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PjBL) ในศตวรรษท่ี 21 
หมายถึง  กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีการท ากิจกรรมร่วมกนัเป็นกลุ่ม  ลงมือปฏิบติัตามท่ี
วางแผนไว ้ ทุกคนมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา  การคิดวเิคราะห์โดยใชท้กัษะกระบวนการแกปั้ญหา  
ใชท้กัษะแลกเปล่ียนประสบการณ์และหาความรู้ใหม่  ตลอดจนการด าเนินงานจากการลงมือปฏิบติั
อย่างเป็นระบบขั้นตอนตามท่ีวางแผนไว ้ จนไดช้ิ้นงานท่ีสามารถน าผลการศึกษาไปใชไ้ดใ้นชีวิต
จริง 

6.4  กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน  หมายถึง  การด าเนินการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีประกอบดว้ย  6 ขั้นตอน  ดงัน้ี (1)  การก าหนดปัญหา  (2)  การคิดและเลือก
หัวขอ้  (3)  วางแผนและวิเคราะห์โครงงาน  (4)  ลงมือปฏิบติัแกปั้ญหา  (5)  สรุป  รายงาน  และ
เสนอผลงาน  และ (6)  ประเมินผล  โดยแต่ละขั้นตอนมีนิยามศพัทเ์ฉพาะดงัน้ี   

  6.4.1  การก าหนดปัญหา  หมายถึง  การส ารวจความสนใจโดยใชปั้ญหาและกระตุน้
ให้ผูเ้รียนหาวิธีการแก้ปัญหา  สร้างความอยากให้กบัผูเ้รียนท่ีตอ้งการจะศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  
และการก าหนดปัญหาเพื่อหาค าตอบ 

   6.4.2  การคิดและเลือกหัวขอ้  หมายถึง  การเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดเ้ลือกหวัขอ้อย่าง
อิสระ  ใหรู้้จกัการคน้ควา้  และสร้างสรรคค์วามรู้ดว้ยตนเอง  จากนั้นก าหนดหวัขอ้ท่ีจะท าโครงงาน  
ศึกษาความเป็นไปได ้ จดัน าเสนอครูท่ีปรึกษาใหข้อ้เสนอแนะ 

   6.4.3  วางแผนและวิเคราะห์โครงงาน  หมายถึง  การวางแผนและวิเคราะห์โครงงาน
เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งเห็นภาระงาน  บทบาท  ระยะเวลาในการด าเนินงาน  จะท าให้สามารถปฏิบติั
โครงงานไดต้ามแผนงานท่ีวางไว ้ และท่ีส าคญัครูท่ีปรึกษาตอ้งเตรียมค าถามไวถ้ามทีมงาน  เพื่อ
กระตุน้ให้คิดถึงบางประเด็นส าคญัท่ีนักเรียนอาจมองขา้ม  เพื่อให้ขั้นตอนการวางแผนได้ออก
แบบอยา่งเป็นระบบเพื่อผลงานท่ีออกมาจะมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 6.4.4  ลงมือปฏิบติัแกปั้ญหา  หมายถึง  ขั้นตอนท่ีนกัเรียนลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้ 
ระดมสมอง  ร่วมกนัท างานเป็นกลุ่ม  ลงมือสร้างโครงงาน  ทดสอบการท าโครงงาน  แก้ปัญหา
โครงงาน  โดยครูท่ีปรึกษาคอยสังเกต  ติดตามด้วยการบูรณาการความรู้ทักษะแลกเปล่ียน
ประสบการณ์  และหาความรู้ใหม่โดยครูท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน าหรือร่วมแก้ปัญหาไปพร้อมกับ
นกัเรียน  คอยแนะน าใหน้กัเรียนบนัทึกผลการท าโครงงานเป็นระยะ  จนส้ินสุดการท าโครงงาน 

 6.4.5  สรุป  รายงาน  และเสนอผลงาน    หมายถึง  ขั้นตอนท่ีนกัเรียนน าเสนอผลส าเร็จ
ของโครงงานโดยการ สรุปรายงานผลจากขอ้มูลการท าโครงงานเพื่อให้ผูอ่ื้นไดท้ราบแนวคิด  วิธี
ด าเนินงาน  ผลท่ีได้รับตลอดจนขอ้สรุป  ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เก่ียวกับโครงงาน  โดยการเขียน
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รายงานหรือน าเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  แผนภูมิ  แบบจ าลอง  การจดันิทรรศการ  การ
แสดงละคร  เพาเวอร์พอยท ์(Power Point)  และวดิีทศัน์ เป็นตน้ 

 6.4.6  ประเมินผล  หมายถึง  การจดัประเมินผลโครงงานอยา่งต่อเน่ืองดว้ยวิธีการและ
เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย  เน้นการประเมินตามสภาพจริง  ทั้งกระบวนการ  ผลงาน  และพฤติกรรม
ของนกัเรียน  พร้อมทั้งให้ค  าชมเชย  หรือขอ้เสนอแนะ  เพื่อนกัเรียนผูจ้ดัท าโครงงานจะไดน้ าไป
ปรับปรุงแกไ้ขผลงานต่อไป 
 

7. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
ผลจากการวจิยัและพฒันาโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานส าหรับ

หอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส่งผลใหเ้กิดประโยชน์ ดงัน้ี 

7.1 ประโยชน์ในเชิงวชิาการ   ครูโรงเรียนบา้นนากา้นเหลือง  ไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้ท่ี
ยดึโครงงานเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21  ดว้ยคู่มือและโครงการ  ผา่นกระบวนการวจิยั
ท่ีมีความถูกตอ้งและมีความน่าเช่ือถือจากกลุ่มเป้าหมาย   ผา่นการถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของงานวจิยัและ
พฒันาโปรแกรมพฒันาการจดัการเรียนรู้ซ่ึงสามารถน าไปพฒันาต่อยอดหรือท าการวิจยัดว้ยระเบียบ
วธีิวจิยัรูปแบบอ่ืน  เช่น 

7.1.1  ผลการวจิยัท าใหไ้ดโ้ปรแกรมเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็น
ฐานของโรงเรียนท่ีทนัสมยั และสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงในยคุศตวรรษท่ี  21  

7.1.2  ไดข้อ้เสนอในการวจิยัและพฒันาในการส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันา 
การเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21  ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
ใหญ่  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

7.1.3  นกัวจิยัหรือนกัวชิาการ  สามารถศึกษาเรียนรู้รูปแบบการวจิยัและพฒันา 
การเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21  ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี มีการถอด
บทเรียน   เพื่อปรับปรุงหรือพฒันารูปแบบการวจิยัใหมี้ความเหมาะสมยิง่ข้ึน 

7.2  ประโยชน์ในด้านของการน าผลการวจัิย ไปใช้ 
7.2.1  ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีจะท าให้ไดรู้ปแบบการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงาน

เป็นฐานในศตวรรษท่ี  21  ท าให้สามารถน าเอาผลการวิจยัไปใช้เพื่อการพฒันาโรงเรียนในสังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ทั้งในระดบัสถานศึกษา ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ระดบัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อก าหนดนโยบายหรือวางแผน
พฒันาประสิทธิผลของโรงเรียนใหเ้ป็นไปอยา่งมีทิศทาง  มีความเป็นไปได ้และเหมาะสม 
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7.2.2  ผูเ้ขา้รับการพฒันาตามโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานใน
ศตวรรษท่ี  21  จะช่วยพฒันาความกา้วหนา้ในวชิาชีพครู เพราะครูผูท่ี้มีการพฒันาการเรียนรู้อาจจะ
ไดรั้บแต่งตั้งให้อยูใ่นต าแหน่งท่ีส าคญัและเล่ือนวทิยฐานะท่ีสูงข้ึน 

7.2.3  ผูบ้ริหารเกิดความตระหนกัวา่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา  เช่น การ
จดักิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานในศตวรรษท่ี  
21  ดงันั้น กระบวนการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิผลไดน้ั้นจ าเป็นตอ้งมี
การเปล่ียนแปลงไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการบริหารตามแนวทางดงักล่าว 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
ผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้เอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัและ

พฒันา  โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี   21  ใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  และน าเสนอผลการศึกษาตามล าดบัหวัขอ้  ต่อไปน้ี 

ตอนที ่ 1 แนวคิดและขั้นตอนการวจิยัและพฒันา(R&D) 
ตอนที ่ 2  การศึกษาในศตวรรษท่ี  21  ( 21st Century Educahrn) 

2.1  ครูในศตวรรษท่ี  21 
2.2  การสอนในศตวรรษท่ี  21 
2.3  ผูบ้ริหาร/ผูน้ าในศตวรรษท่ี  21 
2.4  โรงเรียนในศตวรรษท่ี  21 
2.5  หลกัสูตรในศตวรรษท่ี  21 
2.6 หอ้งเรียนในศตวรรษท่ี  21 

ตอนที ่ 3  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21   
3.1  ปัจจยัสนบัสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 
3.2  ความแตกต่างของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  20  และ  21 

ตอนที ่ 4 การเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) 
4.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน (Project  based  

learning) 
4.2  ขอ้แตกต่างของการสอนทัว่ไปกบัการจดัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน 

  4.3  บทบาทและหนา้ท่ีครูผูส้อนและผลกระทบท่ีมีต่อผูเ้รียนท่ีใชก้ารจดัการเรียนรู้
ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน 

4.4  กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน 
4.5ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน 

ตอนที ่ 5 บริบทปัจจุบนัของโรงเรียนบา้นนากา้นเหลือง 
ตอนที ่ 6  บทสังเคราะห์เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั 
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ตอนที ่ 1   แนวคดิและขั้นตอนการวจิัยและพฒันา (R&D)   
             วโิรจน์ สารรัตนะ (2558) กล่าววา่ การวจิยัและพฒันามีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันานวตักรรม 

มีจุดมุ่งหมายเพื่อน าไปใช้พฒันาคนสู่การพฒันาคุณภาพของงาน ท่ีมีปรากฏการณ์หรือขอ้มูลเชิง

ประจกัษแ์สดงให้เห็นว่ามีความจ าเป็น (need) เกิดข้ึน ซ่ึงอาจเป็นผลสืบเน่ืองจากการก าหนดความ

คาดหวงัใหม่ท่ีทา้ทายของหน่วยงาน หรือเกิดการเปล่ียนแปลงในกระบวนทศัน์การท างานจากเก่าสู่

ใหม่ท่ีบุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจและทกัษะในกระบวนทศัน์ใหม่  หรือเกิดจากการปฏิบติังานท่ี

ไม่บรรลุผลส าเร็จตามท่ีคาดหวงัมาอยา่งยดืเยื้อยาวนานจึงตอ้งการนวตักรรมใหม่มาใช ้หรืออาจเป็น

ผลสืบเน่ืองจากปัจจยัอ่ืนๆ แล้วแต่กรณี  ในปัจจุบนัมีหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีถือเป็นนวตักรรม

ใหม่ทางการบริหารการศึกษาเกิดข้ึนมากมาย ท่ีคาดหวงัว่า หากบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ 

(knowledge) แลว้กระตุน้ให้พวกเขาน าความรู้เหล่าน้ีไปสู่การปฏิบติั (action) ก็จะก่อให้เกิดพลงั 

(power) ให้การปฏิบติังานในหนา้ท่ีเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน ตามแนวคิด 

“Knowledg + Action = Power”  หรือตามค ากล่าวท่ีวา่ “Make Them Know What To Do, Then 

Encourage Them Do What They Know”  หรือ  “Link To On-The-Job Application” และดว้ย

แนวคิดท่ีว่าการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัของการวิจยัและ

พฒันา เพราะจะท าให้ได ้“โปรแกรมพฒันา....” ท่ีประกอบดว้ยโครงงานอยา่งน้อย 2 โครงงาน คือ  

โครงงานพฒันาความรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมายในการทดลอง และโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบติั 

ดงันั้น วิธีด าเนินการวิจยัในบทท่ี 3 จึงจะเร่ิมตน้ดว้ยการน าเอา “โปรแกรมพฒันา...ท่ีถือเป็นกรอบ

แนวคิดเพื่อการวจิยั”  นั้นเป็นตวัตั้งตน้ ตามดว้ยขั้นตอนการวจิยัอ่ืนๆ ดงัภาพท่ี  1 
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ขั้นตอนท่ี 
1 

การตรวจสอบ  “โปรแกรมพฒันา..... ท่ีถือเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวจิยั” 
ท่ีพฒันาไดจ้ากบทท่ี 2  และการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

ขั้นตอนท่ี 
2 

การจดัท าคู่มือประกอบโปรแกรมใน 2 โครงงาน คือ 
 คู่มือประกอบโครงงานพฒันาความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมายในการทดลอง 
 คู่มือประกอบโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบติั 

ขั้นตอนท่ี 
3 

การตรวจสอบคุณภาพคู่มือประกอบโปรแกรมและการปรับปรุงแกไ้ข 
 การตรวจสอบภาคสนามเบ้ืองตน้และการปรับปรุงแกไ้ข 
 การตรวจสอบภาคสนามคร้ังส าคญัและการปรับปรุงแกไ้ข 

ขั้นตอนท่ี 
4 

การสร้างเคร่ืองมือเพื่อการทดลองโปรแกรมในภาคสนามใน 2 โครงงาน คือ 
 เคร่ืองมือประกอบโครงงานพฒันาความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมายในการทดลอง 
 เคร่ืองมือประกอบโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบติั 

ขั้นตอนท่ี 
5 

 

การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม 
 โครงงานพฒันาความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมายในการทดลอง 
 โครงงานน าความรู้สู่การปฏิบติั 
สรุปผลการทดลอง และปรังปรุงแกไ้ขโปรแกรมในโครงงานทั้งสอง 

ขั้นตอนท่ี 
6 

การเขียนรายงานการวจิยั 
การเผยแพร่ผลการวจิยั 

ภาพท่ี 1 แนวคิดและขั้นตอนการวจิยัและพฒันาตามทศันะของวโิรจน์ สารรัตนะ 
 

 วโิรจน์ สารรัตนะ (2558) ไดใ้หค้  าอธิบายในแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัยและการปรับปรุงแก้ไข  อาจใช้

เกณฑ์ประกอบการพิจารณาอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น ความสอดคลอ้ง (congruency) 
ความถูกตอ้ง (accuracy) ความเป็นประโยชน์  (utility)  เป็นตน้ ประกอบดว้ย 2 กิจกรรมหลกั คือ 1) 
การตรวจสอบ “โปรแกรมพฒันา..... ท่ีถือเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจยั” ท่ีพฒันาได้จากบทท่ี 2 
อาจด าเนินการโดยวิธีการใดวิธีการหน่ึง หรือหลายวิธีผสมกนัตามศกัยภาพท่ีจะท าได้ เช่น การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (indepth interview) ผูท้รงคุณวุฒิ ทั้งทางวิชาการและทางการปฏิบติั  เป็นใครและ
จ านวนเท่าไรข้ึนกบัเกณฑ์ท่ีจะก าหนด การอภิปรายกลุ่มเป้าหมาย (focus group discussion) เป็น
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีจุดมุ่งหมายจะน าโปรแกรมไปเผยแพร่และใชป้ระโยชน์ หรือการวิจยัเชิงส ารวจ 
(survey study) เพื่อสอบถามความเห็นจากกลุ่มตวัอย่างของประชากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีจะน า
โปรแกรมไปเผยแพร่และใชป้ระโยชน์ 2) การปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมตามขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บ 

“โปรแกรมพฒันา..... ท่ีถือเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวจิยั” 
ผลจากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 
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 ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าคู่มือประกอบโปรแกรมในโครงงานอย่างน้อย 2 โครงงาน คือ  
1) คู่มือประกอบโครงงานพฒันาความรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมายในการทดลอง เป็นความรู้เก่ียวกับ 
“นวตักรรม” ท่ีจะพฒันาข้ึน และความรู้เก่ียวกบั “งาน” ท่ีจะให้ปฏิบติั  จึงเป็นโครงงานท่ีมีกิจกรรม
เก่ียวกบัการฝึกอบรม การสัมมนา  การศึกษาดูงานตน้แบบ การศึกษาดว้ยตนเอง  การศึกษาเป็นกลุ่ม 
หรืออ่ืนๆ   2) คู่มือประกอบโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบติัของกลุ่มเป้าหมายในการทดลอง  เป็น
คู่มือท่ีแสดงให้เห็นถึง การวางแผนเพื่อการปฏิบติัไวล่้วงหน้า มีการก าหนดจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน มี
กิจกรรมด าเนินงาน มีการก าหนดระยะเวลาและขอบเขตของเวลา มีการบริหารจดัการ มีการติดตาม
และประเมินผลท่ีหลากหลายมิติ  

 ขั้นตอนน้ีถือเป็นภาระงานท่ีหนักส าหรับผูว้ิจยัต้องใช้เวลา ความขยนั และความ
พยายามสูง อยา่งนอ้ยก็ประมาณ 1 ภาคเรียน แต่ก็ข้ึนกบัผลการท างานในระยะท่ีผา่นมาของผูว้ิจยั
ดว้ย หากในบทท่ี 2 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไวไ้ดดี้ก็จะท าให้มี “ความรู้” ท่ีจะน ามา
จดัท าเป็นคู่มือประกอบโปรแกรมท่ีเพียงพอ ทั้งในส่วนท่ีเก่ียวกบั “นวตักรรม” และเก่ียวกบั “งาน” 
และขอให้ขอ้สังเกตดว้ยวา่  “คู่มือประกอบโปรแกรม” น้ี อาจเป็นคู่มือท่ีเป็นเอกสารตามท่ีนิยมใช้
กนัโดยทัว่ไป หรืออาจเป็นคู่มือเพื่อ e-learning  เช่น แผน่ซีดีเพื่อศึกษาจากคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
หรืออาจผสมกนัหลากหลายลกัษณะ 

 ส าหรับรูปแบบของโครงงาน (project) นั้น อาจเป็นรูปแบบเหตุผลสัมพนัธ์ (logical 
framework) หรือท่ีเรียกกนัสั้นๆ ว่า Log Frame หรืออาจเป็นรูปแบบปกติ (traditional) ท่ีใช้กนั
โดยทัว่ไป มีวตัถุประสงคข์องโครงงาน เป้าหมาย กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ทรัพยากร และอ่ืนๆ  

 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบโปรแกรมและการปรับปรุงแก้ไข 2 ระยะ ประกอบดว้ย 2 
กิจกรรมหลกั ซ่ึงไม่ตายตวั ผูว้ิจยัอาจปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม โดยยึดจุดมุ่งหมายเพื่อการ
ตรวจสอบและการปรับปรุงแกไ้ข 

 1. การตรวจสอบภาคสนามเบ้ืองต้นและการปรับปรุงแก้ไข (preliminary field 
checking  and revision) กบักลุ่มเป้าหมาย ผูเ้ก่ียวขอ้ง ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และอ่ืนๆ แลว้แต่ความ
เหมาะสมกบังานวิจยั จ  านวนหน่ึงประมาณ 5-10-15 ราย  อาจด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (indepth 
interview) การอภิปรายกลุ่มเป้าหมาย (focus group discussion) หรืออ่ืนๆ แลว้แต่ความเหมาะสม  มี
จุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมท่ีอาจใชเ้กณฑค์วามสอดคลอ้ง (congruency) ความ
ถูกตอ้ง (accuracy) และความเป็นประโยชน์ (utility) เป็นตน้ 

2. การตรวจสอบภาคสนามคร้ังส าคญัและการปรับปรุงแกไ้ข (main field checking 
and  revision)  กบักลุ่มเป้าหมาย ผูเ้ก่ียวขอ้ง ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และอ่ืนๆ แลว้แต่ความเหมาะสมกบั
งานวจิยั จ  านวนหน่ึงท่ีไม่ซ ้ ากบัขอ้ 1 ประมาณ 10-15-20 ราย อาจดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก (indepth 
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interview) การอภิปรายกลุ่มเป้าหมาย (focus group discussion) หรืออ่ืนๆ แลว้แต่ความเหมาะสม มี
จุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรม ท่ีอาจใช้เกณฑ์พิจารณาเช่นเดียวกบัขอ้ 1 คือ  
ความสอดคลอ้ง (congruency) ความถูกตอ้ง (accuracy) และความเป็นประโยชน์  (utility) 

 ขั้นตอนที่ 4 การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม   ควรมีแบบ
ประเมิน 6 ประเภท คือ  

1) แบบประเมินปฏิกิริยา (reaction) ของกลุ่มเป้าหมายในการทดลองหลงัส้ินสุดการ
ด าเนินงานของโครงงานหน่ึงๆ  เพื่อดูประสิทธิผลของโครงงานและหาขอ้บกพร่องในการปรับปรุง
แก้ไข โดยอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ การระดมสมอง การถอดบทเรียน หรืออ่ืนๆ เพื่อให้ได้ขอ้มูล
สะทอ้นกลบั (reflection) ตามความเหมาะสม 

2) แบบประเมินความรู้ (knowledge) หลงัการด าเนินงานโครงงานพฒันาความรู้ของ
กลุ่มเป้าหมายในการทดลอง  เพื่อให้ทราบว่ามีมากเพียงพอท่ีจะน าไปสู่ การปฎิบติัได้หรือไม่
หลงัจากมีการด าเนินงานตามโครงงานน้ีแล้ว อาจใช้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เป็นตวัช้ีวดัว่าผ่าน
หรือไม่ผ่าน  โดย 80 แรก หมายถึงบุคคลนั้นๆ ท าแบบประเมินความรู้ผ่าน 80% ส่วน 80 หลัง 
หมายถึงทั้งกลุ่มท าแบบประเมินความรู้ผา่น 80% 

3) แบบประเมินการน าความรู้สู่การปฏิบติั (from knowledge to action) ของ
กลุ่มเป้าหมายในการทดลอง ประเมินหลงัจากท่ีมีการด าเนินงานตามโครงงานน าความรู้สู่การ
ปฎิบติัไปแลว้ระยะหน่ึง โดยอาจมีการประเมินเป็นระยะๆ หรือเม่ือส้ินสุดโครงงานในตอนทา้ยของ
การวจิยั  

4) แบบประเมินการเปล่ียนแปลง (change) อาจใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  
แบบสังเกต  แบบบนัทึกขอ้มูล ภาพถ่าย หรืออ่ืนๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงในมิติต่างๆ 
เช่น การเปล่ียนแปลงในงานท่ีปฏิบติั การเปล่ียนแปลงในบรรยากาศองค์การ การเปล่ียนแปลงใน
เทคนิคหรือวธีิการท างาน และอ่ืน ๆ  

5) แบบประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียน (student learning outcome) ใน
กรณีท่ีโปรแกรมนั้นส่งผลถึงนกัเรียนดว้ย อาจเป็นแบบประเมินความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ ทศันคติ 
หรืออ่ืนๆ รวมทั้งความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อปรากฎการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการวิจยั แลว้แต่กรณี 
แต่หากโปรแกรมนั้นไม่ส่งผลถึงนกัเรียน ก็ไม่ตอ้งมีแบบการประเมินน้ี   

6) แบบประเมินขอ้บกพร่องของนวตักรรมท่ีพฒันาข้ึน เพื่อน าผลจากการประเมินไป
ใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ขนวตักรรมในช่วงทา้ยของการวิจยั อาจใชเ้คร่ืองมือท่ีหลากหลาย เช่น แบบ
สัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบบนัทึก แบบอภิปรายกลุ่ม เป็นตน้ 
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เหตุผลท่ีสร้างเคร่ืองมือในขั้นตอนน้ี ก็เพื่อให้ไดเ้คร่ืองมือการประเมินท่ีมีความตรง
เชิงเน้ือหากบัโปรแกรมท่ีไดรั้บการตรวจสอบยืนยนัแลว้จากขั้นตอนท่ี 3 ทั้งน้ีเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน
จะตอ้งมีกระบวนการพฒันาคุณภาพเช่นเดียวกบัการวจิยัประเภทอ่ืนดว้ยเช่นกนั เช่น การตรวจสอบ
ความตรงเชิงเน้ือหาโดยการสอบถามความเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง แลว้วิเคราะห์
หาค่า IOC  รวมทั้งการน าไปทดลองใชเ้คร่ืองมือ (try out) เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) เป็น
ตน้   

ขั้นตอนที ่5 การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม (trial)มี 2 กิจกรรมหลกั คือ 
1) ด าเนินการทดลองใช้โปรแกรมกบักลุ่มเป้าหมายการทดลองในภาคสนาม  เป็น

การวิจยัก่ึงทดลอง (quasi-experiment) รูปแบบใดรูปแบบหน่ึง เช่น แบบกลุ่มควบคุมไม่ไดสุ่้มแต่มี
การทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (nonrandomized control-group pretest-posttest design) แบบ
วิจยัอนุกรมเวลา (time series design) แบบอนุกรมเวลา มีกลุ่มควบคุม (control-group time series 
design) เป็นตน้ แลว้แต่ความเหมาะสม ผูว้จิยัก็ควรศึกษาระเบียบวิธีวิจยัของรูปแบบท่ีเลือกน ามาใช ้
และมีการด าเนินงานตามระเบียบวิธีวิจยันั้นซ่ึงการทดลองนวตักรรมท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนในสาขา
บริหารการศึกษา ควรเป็นการทดลองในหน่วยงานหน่วยใดหน่วยหน่ึง หากเป็นโรงเรียนก็ควรเป็น 
“โรงเรียนใดโรงเรียนหน่ึง” เพราะสามารถควบคุมตวัแปรแทรกซ้อนต่างๆ ไดดี้กวา่การทดลองกบั
กลุ่มเป้าหมายท่ีกระจายในวงกวา้ง เช่น  ครูหรือผูบ้ริหารโรงเรียนทั้งเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นตน้ การ
ทดลองโปรแกรมในภาคสนามน้ี ควรใช้ระยะเวลา 1 ภาคเรียน เพื่อให้มีเวลาเพียงพอต่อการ
ด าเนินงานในโครงงาน 2 ประเภท คือ  

1.1  โครงงานพัฒนาความรู้ของกลุ่มเป้าหมายในการทดลอง ในระยะเร่ิมแรก  ใน
ขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัควรค านึงการใช้รูปแบบการพฒันาบุคลากรท่ีหลากหลายวิธี ไม่จ  ากดัเฉพาะเร่ือง
การฝึกอบรมหรือสัมมนาเท่านั้นเช่น การศึกษาด้วยตนเอง การศึกษาร่วมกนัเป็นกลุ่ม การระดม
สมอง การน าเสนอและการอภิปราย การเป็นพี่เล้ียง การศึกษาดูงาน เป็นต้นและควรใช้เวลา
ประมาณ 1 ใน 4 ของเวลาใน 1 ภาคเรียน 

1.2  โครงงานน าความรู้สู่การปฏบิัติสืบเน่ืองจากโครงงานแรก ในอดีตส าหรับศตวรรษ
ท่ี  20 - ดว้ยความเช่ือท่ีวา่ “Knowledge Is Power” จึงมีอิทธิพลต่อแนวคิดการพฒันาบุคลากรใน
กระบวนการวจิยัและพฒันาดว้ย โดยกระท าในส่ิงท่ีเรียกวา่ “Train And Hope” มุ่งเนน้ให้บุคลากรมี
ความรู้อย่างเดียว แลว้หวงัว่าพวกเขาจะน าความรู้นั้นไปสู่การปฏิบติั โดยท่ีผลจากการวิจยัพบวา่มี
โอกาสนอ้ยมากท่ีจะเป็นเช่นนั้น ดงันั้น การวจิยัและพฒันาในอดีตและอาจยงัมีอยูบ่า้งในปัจจุบนั จึง
มกัจบลงในระยะการพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมายในการทดลองเท่านั้น  แต่ในปัจจุบนัส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 – แนวคิดดงักล่าวไดเ้ปล่ียนไป จาก “Knowledge Is Power” เป็น “Knowledg + 
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Action = Power”  หรือ “Make Them Know What To Do,  Then Encourage Them  Do What They 
Know” หรือ “Link To On-The-Job Application” ซ่ึงส่งผลต่อการก าหนดแนวคิดในการวิจยัและ
พฒันาให้มีโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบติัดว้ย เป็นโครงงานท่ีผูว้ิจยัจะตอ้งมีการวางแผนล่วงหนา้
จดัท าคู่มือประกอบล่วงหนา้ มีการก าหนดจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน มีกิจกรรมด าเนินงาน มีการบริหาร
จดัการ มีการติดตามและประเมินผลท่ีหลากหลายมิติ มีการก าหนดระยะเวลาและขอบเขตของเวลา  
โดยเวลาท่ีใชค้วรประมาณ 3 ใน 4 ของเวลาใน 1 ภาคเรียน 

2) สรุปผลการทดลอง และปรังปรุงแก้ไขโปรแกรม  โดยการสรุปผลนั้ น มี

จุดมุ่งหมายเพื่อดูวา่โปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนนั้นมีคุณภาพส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนตามเกณฑ์ท่ี

ผูว้ิจยัก าหนดในมิติต่างๆ ตามเคร่ืองมือการประเมินท่ีสร้างข้ึนในขั้นตอนท่ี 5  หรือไม่ ?  ในกรณี

การปรับปรุงแกไ้ขนั้น เป็นการปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมโดยพิจารณาขอ้มูลจากการน าไปปฏิบติัจริง 

การสังเกต การบนัทึก การสัมภาษณ์ การถอดบทเรียน และอ่ืนๆ ท่ีผูว้ิจยัใช้ในทุกระยะของการ

ด าเนินการทดลอง  

 ขั้นตอนที่ 6  การเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย การเขียนรายงาน

ผลการวจิยั (บทท่ี 4) ควรมีดงัน้ี  

1) ผลการตรวจสอบกรอบแนวคิดเพื่อการวจิยัและการปรับปรุงแกไ้ข   

2) ผลการจดัท าคู่มือประกอบโปรแกรม 

2.1 คู่มือประกอบโครงงานพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมายการทดลอง 

2.2 คู่มือประกอบโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบติั  

3) ผลการตรวจสอบโปรแกรมและการปรับปรุงแกไ้ข  

3.1  ผลการตรวจสอบภาคสนามเบ้ืองตน้และการปรับปรุงแกไ้ข  

3.2  ผลการตรวจสอบภาคสนามคร้ังส าคญัและการปรับปรุงแกไ้ข  

4) ผลการสร้างเคร่ืองมือเพื่อการทดลองในภาคสนาม  

4.1 เคร่ืองมือส าหรับโครงงานพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมายการทดลอง 

4.2 เคร่ืองมือส าหรับโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบติั 

4.3 เคร่ืองมือประเมินขอ้บกพร่องของนวตักรรมท่ีพฒันาข้ึน 

5) ผลการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม (trial) เป็นการบรรยายถึงเหตุการณ์ทดลอง

ในภาคสนาม แสดงผลจากแบบประเมินต่างๆ ท่ีใช ้  
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5.1 ผลการทดลองโครงงานพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมายการทดลอง 

5.2 ผลการทดลองโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบติั 

5.3 ผลการประเมินขอ้บกพร่องของนวตักรรมท่ีพฒันาข้ึน 

6) ผลผลิตสุดทา้ย (final product) จากการวจิยั คือ นวตักรรมท่ีเป็น “โปรแกรมพฒันา

....”  ท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขจากผลการประเมินขอ้บกพร่องของนวตักรรมท่ีพฒันาข้ึน 

กรณีการเผยแพร่ผลงานวจิยั อาจด าเนินการไดห้ลายวิธี เช่น การน าเสนอผลงานวิจยัในการ
สัมมนาวิชาการ การตีพิมพใ์นวารสาร การจดัพิมพคู์่มือประกอบโปรแกรมเป็นเอกสารหรือต ารา  
เป็นตน้ 
 จากแนวคิดของวโิรจน์  สารรัตนะท่ีน ามากล่าวขา้งตน้สรุปไดว้า่  กระบวนการท่ีส าคญัของ
การวจิยัและพฒันา  ประกอบดว้ยการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบันวตักรรม  สร้างตน้ฉบบั
นวตักรรมตรวจสอบประสิทธิผลและปรับปรุงตน้ฉบบัหลาย ๆ คร้ัง  การทดลองใชใ้นกลุ่มตวัอยา่ง
ขั้นตอนสุดทา้ย  การสรุปและการเผยแพร่ ในการทดลองด าเนินการในรูปกิจกรรมของโครงงาน  
เพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้ก่ียวขอ้ง  และโครงงานการทดลองใชน้วตักรรม  เพื่อเกิดการพฒันาคน  
ใหค้นมีความรู้  และทกัษะเพียงพอ  ท่ีจะน านวตักรรมไปพฒันางานและหน่วยงาน  แลว้ประเมินผล
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้ งในคน  ในงาน  และหน่วยงาน  โดยผู ้วิจ ัยสามารถปรับปรุง
กระบวนการใหมี้ความสอดคลอ้ง   และเหมาะสมกบันวตักรรมท่ีจะผลิต 
 ในการวิจยัในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัน าแนวคิดหลักการมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการวิจยัและ
พฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  3  แนวคิด  ท่ีส าคัญคือ  1)  
โปรแกรมท่ีเป็นผลลพัธ์จากการวิจยัน้ีประกอบด้วย โครงงาน 2 โครงงาน คือ  โครงงานพฒันา
ความรู้ใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมาย  ประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ  ไดแ้ก่ การปฐมนิเทศ  กิจกรรมอบรมเขม้  
การศึกษาดว้ยตนเอง  การศึกษาเป็นกลุ่ม  การสืบคน้  และการศึกษาดูงาน  โครงงานน าความรู้สู่การ
ปฏิบติัประกอบดว้ย   การวางแผน  การปฏิบติั  และการนิเทศติดตาม  โดยแต่ละโครงงานมีคู่มือ
ประกอบ   2)  รูปแบบโครงงานท่ีผูว้ิจยัเขียนใช้รูปแบบปกติ  (traditional) ซ่ึงมีองค์ประกอบ
ดงัต่อไปน้ี วตัถุประสงคข์องโครงงาน  เป้าหมาย  กิจกรรม  กลุ่มเป้าหมาย  ทรัพยากร  และอ่ืนๆ  3) 
ขั้นตอนการพฒันาบุคลากรตามโครงงานพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ในภาคสนามนั้นจะ
ยึดถือหลกัการพฒันาบุคลากรท่ีหลากหลายวิธี  คือ  กิจกรรมอบรมเขม้  และการศึกษาดว้ยตนเอง  
การศึกษาเป็นกลุ่ม  การสืบคน้  และการศึกษาดูงาน   
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ตอนที ่ 2  การศึกษาในศตวรรษที ่ 21  (21st Century  Education)  
 ปรัชญนนัท ์ นิลสุข  (2558)  กล่าววา่ประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษาคร้ังใหญ่ตั้งแต่
ปี  พ.ศ. 2540  และเรามีกฎหมายการศึกษาเป็นคร้ังแรก  คือ  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  
พุทธศกัราช  2542  ต่อมาปี  พ.ศ. 2544  ซ่ึงเป็นปีท่ีกา้วสู่ศตวรรษท่ี  21  (คศ. 2001)  ระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  เราก็มีหลกัสูตรใหม่  คือ  หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2544  ท่ีมา
แทนท่ีทุกหลกัสูตรท่ีมีอยูต่อนนั้น  ผลจากการปฏิรูปการศึกษาในระดบัโลกโดยเฉพาะทางซีกโลก
ตะวนัตกซ่ึงมีประเทศสหรัฐอเมริกา  เป็นแกนหลัก  ค  าว่า  “ทักษะแห่งศตวรรษท่ี  21  หรือ  
21stCentury  Skill”  ไดก่้อให้เกิดผลกระทบอยา่งยิ่งต่อการจดัการศึกษาทัว่โลก    ส่ิงท่ีปรากฏเป็น
รูปธรรม คือ  การก าหนดใหเ้ป็นระเบียบวาระแห่งชาติของหลายประเทศ การปฏิรูปการศึกษา  เช่น  
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21” (21stCentury  Learning)  การศึกษาในศตวรรษท่ี  21”  (21stCentury  
Education)  และผูเ้รียนในศตวรรษท่ี  21”  (21stCentury  Learner)  ส าหรับประเทศไทยเร่ิมเม่ือปี  
พ.ศ.  2551  โดยหน่วยงานภาครัฐไดก้ าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  เรียกว่า  การ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  (ปี  พ.ศ. 2552-2561)   เพื่อให้สอดคลอ้งกบัทิศทางการปฏิรูป
การศึกษามุ่งเน้นการปฏิรูปการเรียนรู้  โดยเน้นสอนให้น้อยลงแต่ให้ผูเ้รียนเรียนรู้ให้มากข้ึน  
(Teach  Less, Learn  More)  จึงเน้นการจดัการเรียนรู้ควบคู่กบัการท างาน  (Work ‟ based  
Learning)   และการเรียนรู้จากการท าโครงงาน  (Project  based  Learning)  มุ่งเนน้การเรียนรู้ท่ีเป็น
สภาพจริง  (Authentic  Learning)  และการประเมินผลท่ีเป็นสภาพจริง  (Authentic  Assessment)
และใหค้วามส าคญักบัการสอบวดัมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในทุกระดบั 

 วิจารณ์  พานิช  (2556)  กล่าวว่า  การให้การศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 จะมีความ
ยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ทา้ทาย และซับซ้อนเป็นการศึกษาท่ีจะท าให้โลกเกิดการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วอย่างเต็มไปด้วยส่ิงทา้ทาย และปัญหา  รวมทั้งโอกาสและส่ิงท่ีเป็นไปได้ใหม่ๆ ท่ีน่า
ต่ืนเตน้  โรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 จะเป็นโรงเรียนท่ีมีหลกัสูตรแบบยึดโครงงานเป็นฐาน (project -
based curriculum) เป็นหลกัสูตรท่ีให้นกัเรียนเก่ียวขอ้งกบัปัญหาในโลกท่ีเป็นจริงเป็นประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความเป็นมนุษยแ์ละค าถามเก่ียวกบัอนาคตเชิงวฒันธรรม สังคม และสากลภาพของ
โรงเรียนจะเปล่ียนจากการเป็นส่ิงก่อสร้างเป็นภาพของการเป็นศูนยร์วมประสาท (nerve centers) ท่ี
ไม่จ  ากดัอยูแ่ต่ในหอ้งเรียน แต่จะเช่ือมโยงครู นกัเรียนและชุมชนเขา้สู่ขุมคลงัแห่งความรู้ทัว่โลกครู
เองจะเปล่ียนจากการเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ไปเป็นผูส้นบัสนุนช่วยเหลือให้นกัเรียนสามารถเปล่ียน
สารสนเทศเป็นความรู้และน าความรู้เป็นเคร่ืองมือสู่การปฏิบติัและให้เป็นประโยชน์เป็นการเรียนรู้
เพื่อสร้างความรู้ และตอ้งมีการสร้างวฒันธรรมการสืบคน้ (create a culture of inquiry)ในศตวรรษท่ี 
21 การให้การศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom´s Taxonomy of Learning) จะเปล่ียนไป 
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เนน้ทกัษะการเรียนรู้ขั้นท่ีสูงข้ึน (higher order learning skills) โดยเฉพาะทกัษะการประเมินค่า 
(evaluating skills) จะถูกแทนท่ีโดยทกัษะการน าเอาความรู้ใหม่ไปใชอ้ยา่งสร้างสรรค์ (ability to 
use new knowledge in a creative way)  ในอดีตท่ีผา่นมานกัเรียนไปโรงเรียนเพื่อใชเ้วลาในการ
เรียนรายวิชาต่างๆ เพื่อรับเกรดและเพื่อให้จบการศึกษา แต่ในปัจจุบนัจะพบปรากฏการณ์ใหม่ท่ี
แตกต่างไป เช่นการเรียนการสอนท่ีช่วยใหน้กัเรียนไดเ้ตรียมตวัเพื่อใชชี้วิตในโลกท่ีเป็นจริง (life in 
the real world) เนน้การศึกษาตลอดชีวิต (life long learning) ดว้ยวิธีการสอนท่ีมีความยืดหยุ่น 
(flexible in how we teach) มีการกระตุน้และจูงใจให้ผูเ้รียนมีความเป็นคนเจา้ความคิดเจา้ปัญญา 
(resourceful) ท่ียงัคงแสวงหาการเรียนรู้แมจ้ะจบการศึกษาออกไป 

ดงันั้นการให้การศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 ตอ้งเปล่ียนแปลงทศันะ (perspectives) 
จากกระบวนทศัน์แบบดั้งเดิม (tradition paradigm) ไปสู่กระบวนทศัน์ใหม่ (new paradigm) ท่ีให้
โลกของนกัเรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนยก์ลางของกระบวนการเรียนรู้   เป็นการเรียนรู้ท่ีไป
ไกลกวา่การไดรั้บความรู้แบบง่ายๆไปสู่การเนน้พฒันาทกัษะและทศันคติ † ทกัษะการคิด ทกัษะ
การแก้ปัญหา ทกัษะองค์การ ทศันคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวตักรรม ความสร้างสรรค์ 
ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะและค่านิยมทางเทคโนโลยี ความเช่ือมัน่ตนเอง ความยืดหยุ่น การจูงใจ
ตนเอง และความตระหนักในสภาพแวดลอ้ม   และเหนืออ่ืนใดคือ ความสามารถใช้ความรู้อย่าง
สร้างสรรค ์(the ability to handle knowledge effectively in order to use it creatively) ถือเป็นทกัษะ
ท่ีส าคญัจ าเป็นส าหรับการเป็นนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ถือเป็นส่ิงท่ีทา้ทายในการท่ีจะพฒันาผูเ้รียน
เพื่ออนาคต  ให้นกัเรียนมีทกัษะทศันคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อเผชิญกบัอนาคต
ดว้ยภาพในทางบวก (optimism) ท่ีมีทั้งความส าเร็จและมีความสุข 
 จากภาพขา้งล่างจะเห็นว่า  การศึกษาในศตวรรษท่ี  21  ให้ความส าคญั 2  ส่วน  คือ  
ส่วนท่ี 1  ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน  และส่วนท่ี  2  ระบบสนบัสนุนการจดัการศึกษา 
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ภาพท่ี  2  21st century partnership outcomes and support systems 

ท่ีมา  :  Partnership  for 21st  Century  Skill.  (http://www.p21.org/about-us/p21-framework) 
 

วิโรจน์  สารรัตนะ  (2556)  กล่าวว่าผลลพัธ์นักเรียนศตวรรษท่ี  21  (Twenty-First  
Century  Student  Outcomes)  ส่วนเป็นรุ้งประกอบดว้ย  วิชาแกน  และขอบข่ายสหวิทยาการ
ส าหรับศตวรรษท่ี  21  (Core  Subject  and  21st  Century  Interdisciplinary  Themes)  และชุดของ  
3  ทกัษะ (Skills)  ดงัน้ี 

 
ส่วนที ่ 1  ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  (Student Outcomes) 

 
1. วิชาแกน  และขอบข่ายสหวิทยาการส าหรับศตวรรษที่  21  (Core  Subjects  and  21st 

Century  Interdisciplinary  Themes)   
 

      1.1  วชิาแกน  (Core  subjects)  ประกอบดว้ย 
 1)  ภาษาองักฤษ  การอ่าน  ศิลปะภาษา  (English, reading  or  language  arts) 
 2)  ภาษาของโลก  (world  languages) 
 3)  ศิลปะ  (Arts) 
 4)  คณิตศาสตร์  (Mathematics) 
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 5)  เศรษฐศาสตร์  (economics) 
 6)  วทิยาศาสตร์ (science) 
 7)  ภูมิศาสตร์  (geography) 
 8)  ประวติัศาสตร์ (history) 
 9)  การปกครองและความเป็นพลเมือง (government  and  civics) 
1.2  ขอบข่ายสหวิทยาการส าหรับศตวรรษที่  21  (21st century  interdisciplinary  

themes)  วิชาแกนดงักล่าวขา้งตน้  สถานศึกษาจะตอ้งให้ความส าคญัมากไปกว่าเร่ืองสมรรถนะ
พื้นฐาน  (basic  competency)  ตอ้งส่งเสริมความเขา้ใจในเน้ือหาเชิงวิชาการในระดบัท่ีสูงข้ึน  โดย
เช่ือมโยงหรือสอดแทรกขอบข่ายสหวิทยาการส าหรับศตวรรษท่ี  21  เข้าไปในแต่ละวิชาแกน
เหล่านั้นดว้ย  ดงัน้ี 

ความตระหนักเร่ืองโลก  (global  awareness)   
- ใชท้กัษะศตวรรษท่ี  21  ท าความเขา้ใจและน าเสนอประเด็นเก่ียวกบัโลก 
-  เรียนรู้จากและโดยการท างานแบบร่วมมือกบับุคคลต่างวฒันธรรม  ต่างศาสนา  

และต่างวิถีชีวิตท่ีหลากหลายบนพื้นฐานความเคารพและเปิดใจต่อกนั  ในบริบทชุมชน  ท่ีท างาน
หรือส่วนตวั 

-  ความเขา้ใจในชาติอ่ืน  วฒันธรรมอ่ืน   รวมทั้งท่ีไม่ใชภ้าษาองักฤษ 
  พืน้ฐานเกี่ยวกับการเงิน  เศรษฐกิจ  ธุรกิจ  และการเป็นผู้ประกอบการ (financial,  
economic, business  and  entrepreneurial  literacy) 
  -   รู้วธีิการสร้างทางเลือกเศรษฐกิจส่วนตวัท่ีเหมาะสม 
  -  เขา้ใจบทบาทของเศรษฐกิจในสังคม 
  -  ใช้ทกัษะความเป็นผูป้ระกอบการเพื่อส่งเสริมการผลิตในสถานประกอบการ
และทางเลือกในอาชีพ 
  พืน้ฐานความเป็นพลเมือง  (civic  literacy) 
  - มีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผลในวิถีพลเมืองท่ีดี  รู้วิธีการให้ข่าว  และเข้าใจ
กระบวนการของรัฐบาล 
  - แสดงออกถึงสิทธิและความเป็นพลเมืองทั้งระดบัทอ้งถ่ิน  รัฐ  ชาติและโลก 
  -  เขา้ใจในนยัของการตดัสินใจใด ๆ เก่ียวกบัความเป็นพลเมืองทั้งระดบัทอ้งถ่ิน
และระดบัโลก 
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  พืน้ฐานเกีย่วกบัโลก  (Health  literacy) 
  - ได้รับ  แปลความ  และเข้าใจในสารสนเทศและการให้บริการเก่ียวกับ
สาธารณสุขพื้นฐานแลว้ใชส้ารสนเทศเพื่อเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี 
  -  เขา้ใจการตรวจวดัสุขภาพทางกายและจิตใจเชิงป้องกนั  ประกอบดว้ยอดอาหาร  
สุขอนามยั  ออกก าลงักาย  หลีกเล่ียงการเส่ียง  ลดความเครียด 
  -  ใชส้ารสนเทศท่ีหาไดป้ระกอบการตดัสินใจเก่ียวกบัสุขภาพ 
  -  ก าหนดเป้าหมายและติดตามผลสุขภาพและความปลอดภยัระดบัชาติและสากล 
  พืน้ฐานเกีย่วกบัสภาพแวดล้อม (environmental  literacy) 
  - แสดงให้เห็นถึงความรู้และความเขา้ใจในสภาพแวดล้อม  รวมทั้งสภาวะและ
เง่ือนไขท่ีมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม  โดยเฉพาะอากาศ  บรรยากาศ  พื้นโลก  อาหาร  พลงังาน  
น ้า  และระบบนิเวศน์ 
  -  แสดงให้เห็นถึงความรู้และความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมท่ีมีต่อโลก
ธรรมชาติ  เช่น  การขยายตวัของประชากร  การพฒันาประชากร  อตัราการบริโภคทรัพยากร เป็น
ตน้ 
  -  ศึกษา  วเิคราะห์ประเด็นเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม  สรุปผลและใหข้อ้เสนอแนะ 
  -  การปฏิบติัทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่มในประเด็นท่ีทา้ทายเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม  
เช่น  การเขา้ร่วมกิจกรรมระดบัโลก  การออกแบบทางแกปั้ญหาสภาพแวดลอ้มท่ีบนัดาลใจ  เป็น
ตน้ 
 ปรัชญนนัท์  นิลสุข  (2558)  ไดก้ล่าวถึง  ผลการเรียนรู้ท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 ดา้นทกัษะประกอบดว้ยกลุ่มทกัษะต่างๆ 3 กลุ่มไดแ้ก่ 1) ทกัษะดา้นการเรียนรู้และ
นวตักรรม (Learnin gand Innovation Skills) 2) ทกัษะดา้นขอ้มูลสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี 
(Information, Media and Technology Skills) และ3) ทกัษะดา้นชีวิตและอาชีพ (Life and Career 
Skills) ซ่ึงรายละเอียดของแต่ละกลุ่มทกัษะขออธิบายเพิ่มเติมดงัน้ี 

1. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning  and Innovation Skills) 
ประกอบดว้ยความสามารถในการปฏิบติั 4 ทกัษะหรือ 4Cs หรืออาจเรียกวา่ 4 การไดแ้ก่ 

1) การคิดแบบมีวจิารณญาณ (Critical Thinking) พฤติกรรมบ่งช้ี 
     „ รู้จกัใชเ้หตุผลในการท าความเขา้ใจเร่ืองราวต่างๆ 
     „ ตดัสินใจโดยใชท้างเลือกท่ีหลากหลาย 
    „ มองเห็นความเช่ือมโยงของส่ิงต่างๆ 

          „ วเิคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาหรือตอบค าถาม 
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2)  การส่ือสาร (Communication) พฤติกรรมบ่งช้ี 
                 „ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
                 „ ใช ้ICT และจิตวทิยาเพื่อใหก้ารส่ือสารบรรลุเป้าหมาย 

 3)  การท างานร่วมกนั (Collaboration) พฤติกรรมบ่งช้ี 
         „ ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

                „ ปรับตวัไดดี้และตั้งใจท่ีจะใหค้วามร่วมมือในการท างานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 
4)  การสร้างสรรค์ (Creativity) พฤติกรรมบ่งช้ี 

                „ ใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการท างาน 
                „ พฒันาแนวคิดใหม่อยูเ่สมอๆ 

                 „ เปิดรับมุมมองท่ีแตกต่าง 
 2. ทักษะด้านข้อมูลสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี(Information, Media and 

Technology Skills) ประกอบดว้ยความสามารถในการปฏิบติัดงัน้ี 
 1) ความเข้าใจและใช้เป็นในด้านข้อมูลข่าวสาร(Information Literacy)พฤติกรรม

บ่งช้ี 
     „ แสวงหาและเขา้ถึงสารสนเทศอยา่งเหมาะสมสามารถประเมินสารสนเทศและ

น าไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งและสร้างสรรค ์
      „ มีจริยธรรมในการใชแ้ละการเขา้ถึงสารสนเทศ 

      „ สามารถรับสารท่ีแตกต่างกนัออกไปตามความแตกต่างของแต่ละบุคคลค่านิยม
และความเช่ือ 

  2) ความเข้าใจและใช้เป็นในด้านส่ือ (Media Literacy)พฤติกรรมบ่งช้ี 
     „ ผลิตหรือเลือกส่ือได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับวตัถุประสงค์เป้าหมาย

คุณลกัษณะและหลกัการใชง้าน 
3) ความเข้าใจและปฏิบัติเป็นในด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

(Information and Communications Technology Literacy) พฤติกรรมบ่งช้ี 
      „ ใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัเคร่ืองมือส่ือสารหรือระบบเครือข่ายอยา่งเหมาะสม 
      „ ใชเ้ทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือในการคน้ควา้จดัเตรียมจดัการประเมินและส่ือสาร 
      „ มีจริยธรรมในการใชแ้ละการเขา้ถึงสารสนเทศ 
 3. ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) ประกอบดว้ยความสามารถใน

การปฏิบติัดงัน้ี 
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 1) ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and Adaptability)
พฤติกรรมบ่งช้ี 

     „ ปรับตวัเขา้กบับทบาทและความรับผดิชอบท่ีแตกต่างกนัได ้
      „ ท างานภายใตส้ถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนตลอดจนการปรับความเร่งด่วนในการ

ท างานได ้
  2) การริเร่ิมและการก ากับดูแลตนเอง (Initiative and Seft-direction)พฤติกรรม

บ่งช้ี 
     „ ก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ของตนเองได ้

      „ พฒันาตนเองเพื่อยกระดบัความรู้ความช านาญเพื่อขยายขอบเขตการเรียนรู้
และโอกาสท่ีจะท าใหเ้กิดความเช่ียวชาญ 

       „ แสดงใหเ้ห็นถึงความตั้งใจท่ีจะมีกระบวนการเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวติ 
3) ทกัษะด้านสังคมและทกัษะข้ามวฒันธรรม (Social and Cross-cultural Skills) 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
     „ ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
     „ ยกระดบัความรู้ความคิดของกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม 
      „ อยูร่่วมกบัวฒันธรรมท่ีแตกต่างไดแ้ละสามารถใชค้วามแตกต่างมาช่วยสร้าง

นวตักรรมและคุณภาพของงาน 
4) การมีผลงานและความรับผดิชอบ (Productivity and Accountability) 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
      „ วางแผนงานอยา่งมีคุณภาพสูงโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณภาพของงานภายใน

เวลาท่ีเหมาะสม 
    „ มีความรับผิดชอบท่ีดีในการท างานเช่นการตรงต่อเวลาการท างานท่ีได้รับ

มอบหมายเสร็จตามก าหนด 
5) ภาวะผู้น าและหน้าที่รับผิดชอบ (Leadership and Responsibility)พฤติกรรม

บ่งช้ี 
    „ มีมนุษยสัมพนัธ์สามารถโนม้นา้วและช้ีน าใหง้านบรรลุเป้าหมาย 
    „ กระตุน้ความสามารถของผูร่้วมงานใหท้ างานตามเป้าหมาย 
    „ แสดงออกถึงความรับผดิชอบท่ีมีต่อส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน 
 
 



30 
 

ส่วนที ่ 2  ระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา (Support Systems) 
 
   การที่ผู้เรียนจะบรรลุผลการเรียนรู้ดงักล่าวมาทั้งหมดจะต้องอาศยัระบบสนับสนุน 
(Support Systems) 4 ระบบซ่ึงเปรียบดงัวงแหวน 4 วงท่ีรองรับการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
ระบบสนบัสนุนประกอบดว้ย 

 1. ด้านมาตรฐานและการประเมินผล (Standards and Assessments) มาตรฐานการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มุ่งเนน้ในส่ิงต่อไปน้ี 

 1) เนน้ทกัษะความรู้และความเช่ียวชาญ 
 2) เนน้การสร้างความรู้ในเชิงสหวทิยาการระหวา่งวชิาหลกั 
 3) เนน้สร้างความรู้ท่ีลึกซ้ึง 
 4) เนน้การยกระดบัความสามารถของผูเ้รียนดว้ยการใชข้อ้มูลจริง การใชเ้คร่ืองมือ

ท่ีทนัสมยัและการน าไปประยกุตใ์ช ้
 การประเมินผลในศตวรรษที ่21 
 1) สร้างความสมดุลในการประเมินผล 
 2) การน าผลการประเมินมาพฒันา 
 3) การใชเ้ทคโนโลยใีนการวดัผล 
 4) การประเมินตามสภาพจริง 
 2. ด้านหลกัสูตรและวธีิการสอน (Curriculum and Instruction) 
          หลกัสูตรและวิธีการสอนในศตวรรษท่ี 21 แตกต่างจากยุคศตวรรษท่ี 20 โดยส้ินเชิง

ศตวรรษท่ี 21 มวลประสบการณ์ท่ีหลกัสูตรควรจดัให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จะมิใช่การจดจ าเน้ือหาวิชา
อีกแลว้แต่จะเป็นการเรียนรู้และลงมือปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดความรู้และต่อยอดความรู้นั้นไดด้ว้ยตนเอง 

 3. ด้านการพฒันาวชิาชีพให้แก่ผู้สอนและผู้บริหาร (Professional  Development) 
           ในศตวรรษท่ี 21 การพฒันาวิชาชีพให้แก่ผูส้อนและผูบ้ริหารตอ้งด าเนินการอยา่ง

เป็นระบบดงัน้ี 
 1) พฒันาผูส้อนให้มีทกัษะความรู้ความสามารถเชิงบูรณาการสามารถท าแผนเชิง

ยทุธศาสตร์สู่การปฏิบติัในชั้นเรียน 
 2) จดัการเรียนการสอนโดยวธีิสอนท่ีหลากหลาย 
 3) มีความรู้ความสามารถเชิงลึกในการแก้ปัญหาการมีทักษะการคิดแบบมี

วจิารณญาณ 
 4) สร้างผูส้อนตน้แบบส าหรับเป็นตวัอยา่งในการพฒันาวชิาชีพผูส้อน 
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 5) สร้างชุมชนการเรียนรู้ระหวา่งผูส้อนท่ีปฏิบติัในวิชาชีพเดียวกนั (Professional 
Based Learning) 

 4. ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ (Learning Environments) สภาพแวดลอ้มใน
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ควรไดรั้บการออกแบบโดยใชแ้นวทางดงัน้ี 

 1) จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเหมาะสมโดยการได้รับแรงสนับสนุนจาก
บุคลากรทุกฝ่ายเพื่อเก้ือหนุนใหก้ารเรียนการสอนบรรลุเป้าหมาย 

 2) สร้างบรรยากาศการเรียนรู้โดยเช่ือมโยงความรู้หรือแลกเปล่ียนความรู้กบัชุมชน 
 3) จดัการเรียนรู้จากบรรยากาศและบริบทท่ีเป็นโลกแห่งความเป็นจริงโดยเฉพาะ

การเรียนรู้จากโครงงาน 
 4) สร้างโอกาสให้ผูเ้รียนได้เขา้ถึงส่ือเทคโนโลยีเคร่ืองมือและแหล่งเรียนรู้ท่ีมี

คุณภาพ 

     2.1 ครูในศตวรรษที ่ 21 
           หน้าท่ีของครูในศตวรรษท่ี  21  ควรเป็นครูท่ีจะตอ้งปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัโลก
ของผูเ้รียน  ใหมี้ความเป็นดิจิทลัใหม้ากข้ึน  ดงัทศันะท่ีผูว้จิยัจะน ามากล่าวต่อไปน้ี 

     Churches (2009) ไดเ้สนอแผนภาพเพื่ออธิบายลกัษณะครูท่ีจะประสบความส าเร็จ
ในศตวรรษท่ี  21  ควรมีลกัษณะ 8 ประการดงัภาพท่ี 3 

 
ภาพที ่ 3 ลกัษณะครูในศตวรรษท่ี 21 

จากภาพท่ี  3  อธิบายลกัษณะครูในศตวรรษท่ี 21 ไดด้งัน้ี 
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1. มีการปรับเปล่ียน (Adapting) ครูตอ้งสามารถปรับเปล่ียนกลวิธีการสอนท่ีตน
เคยมีประสบการณ์และต้องสามารถน าซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกบัวยัและความสามารถของผูเ้รียน 

2. เป็นผูมี้วิสัยทศัน์ (Being Visionary) ครูตอ้งไม่จ  ากดัอยูเ่ฉพาะในเน้ือหาวิชาท่ี
สอนควรมีจินตนาการและมองเห็นศกัยภาพของเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีหลัง่ไหลเขา้มาเช่นเวบ็เทคโนโลยี
แลว้น าส่ิงเหล่าน้ีเขา้มาใชส้นองตอบความตอ้งการของตนและเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ศึกษาความคิดของ
ผูอ่ื้นแลว้รู้จกัน ามาปรับใชก้บัการเรียนการสอน 

3. ให้ความร่วมมือ (Collaborating) ครูควรให้ความร่วมมือโดยการแบ่งปัน 
(Sharing) การเผยแพร่ (Contributing) การปรับตวั (Adapting) และคิดหาวธีิใหม่ๆ (Inventing)  

4. กลา้เส่ียง (Taking Risk) ครูอาจตอ้งเส่ียงถา้บางคร้ังไม่รู้เท่ากบันกัเรียนในบาง
เร่ืองและมีวิสัยทัศน์มองหาเทคโนโลยีท่ีจะน ามาใช้สนับสนุนการเรียนการสอนได้วิ เคราะห์
เป้าหมายและเป็นเพียงผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนกลา้เส่ียงท่ีจะใหผู้เ้รียนเรียนรู้
จากกนัและกนัและกลา้ไวใ้จนกัเรียน 

5. เรียนรู้ (Learning) ครูตอ้งเป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิตรับความรู้และประสบการณ์
ใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง 

6. การส่ือสาร (Communicating) ครูตอ้งมีความสามารถในการส่ือสารให้ความ
ร่วมมือและสามารถแสดงบทบาทของผูอ้  านวยความสะดวกการเรียนรู้ผูค้อยกระตุ้นควบคุม
ตรวจสอบและจดัการ 

7. เป็นตน้แบบพฤติกรรม (Modeling Behavior) ครูตอ้งสอนค่านิยมและเป็น
ตน้แบบหรือตวัอย่างพฤติกรรมท่ีอยากให้นกัเรียนเป็นพฤติกรรมท่ีตอ้งการให้เกิดกบันกัเรียนเช่น
ความอดทนการตระหนกัเก่ียวกบัโลกาภิวตัน์เป็นตน้ 

8. เป็นผูน้ า (Leading) ครูตอ้งเป็นผูน้ าแมว้่าการเป็นผูน้ าจะประสบความส าเร็จ
หรือไม่ก็ตาม 
 Lisa  (2010  อา้งถึงใน  วิโรจน์  สารรัตนะ,  2556)  กล่าวถึงสัญญาณการเป็นครูใน
ศตวรรษท่ี  21  ดงัน้ี 
  1. ท่านให้นักเรียนใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งในโครงงานวิจยัของพวกเขามีการ
อา้งอิง blogs, podcasts และบทสัมภาษณ์ท่ีไดจ้ากการ Skype 
  2. นกัเรียนของท่านท าโครงงานแบบร่วมมือกบันกัเรียนในออสเตรเลีย 
  3. ท่านปรับขอ้มูลล่าสุดเพื่อสะทอ้นผลการประเมินนกัเรียนถึงผูป้กครองเป็นราย
สัปดาห์...โดย blog ของท่าน 
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  4.  นกัเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนโดย tweeting ค าถามและมีขอ้เสนอแนะ 
  5.  ท่านขอให้นักเรียนท าการศึกษาและท ารายงานท่ีสร้างสรรค์ในหัวขอ้ท่ีเป็น
ประเด็นโตแ้ยง้และท่านใหเ้กรดจากการส่งงานเป็นวดีิโอ 
  6. ท่านไดต้ระเตรียมงานการสอนดว้ยวิธีแปลกใหม่เช่นดว้ย podcasts (postcasts 
เป็นรูปแบบของกระบวนการท่ีสามารถบนัทึกเสียงต่าง ๆ ข้ึนไปเก็บไวบ้นเวบ) 
  7.  ท่านขอให้นกัเรียนแสดงประวติัหรือบุคลิกลกัษณะของบุคคลแลว้นกัเรียนได้
ท าแฟ้มขอ้มูลบนส่ือออนไลน์ลอ้บุคลิกของบุคคลอ่ืน 
  8.  นกัเรียนของท่านสร้างสรรค์แนวการเรียนโดยท างานร่วมกบัคนอ่ืนใน Group 
wiki (wiki เป็นลกัษณะของการสร้างเวบ็ไซดแ์บบมีส่วนร่วม) 
  9.  ท่านแลกเปล่ียนแผนการสอนกบัเพื่อนครูทุกมุมโลก 
  10.  แมมี้งบประมาณส าหรับห้องเรียนจ ากดัแต่ท่านถือเป็นเร่ืองไม่ส าคญั  เพราะ
สามารถมีแหล่งขอ้มูลฟรีอีกมากมายทางเวบไซด ์
  11.  ท่านตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาวิชาชีพและท่านไดอ่้าน blog, join 
online communities, tweet  เพื่อพฒันาตนเอง 
  12.  ท่านน านกัเรียนเท่ียวชมเมืองจีนท่านไม่เคยทอดทิ้งห้องเรียน 
  13  นักเรียนของท่านแลกเปล่ียนประสบการณ์ช่วงวนัหยุดภาคฤดูร้อน  โดยน า
ภาพถ่ายลงในฐานขอ้มูลออนไลน์ 
  14.  ท่านเขา้เยีย่มชมพิพิธภณัฑลู์ฟร์กบันกัเรียน 
  15.  ท่านสอนนกัเรียนไม่ใหเ้ป็นอนัธพาลและไม่เป็นอนัธพาลในโลกไซเบอร์ 
  16.  ท่านใหน้กัเรียนน าเอาโทรศพัทมื์อถือเขา้หอ้งเรียนดว้ยเพราะวา่ท่านวางแผนท่ี
จะใชใ้นหอ้งเรียนดว้ย 
  17.  ท่านใหน้กัเรียนสรุปบทเรียนและส่งถึงท่านโดย  “text message”   

18.  ท่านน าเสนองานริเร่ิมของนกัเรียนสู่โลก 
19.  ท่านด่ืมกาแฟในตอนเชา้พร้อมกบัตรวจสอบ  RSS feed  ของท่าน (เป็นการ

รวบรวมแหล่งขอ้มูลจากหลายแหล่งมาไวใ้นท่ีเดียวกนั เม่ือใช้ RSS จะมีการส่งสรุปเน้ือหามาให้
ตดัสินใจวา่ตอ้งการอ่านบทความใด  โดยคลิกท่ีการเช่ือมโยง) 

20.  ท่านก าลงัอ่านส่ิงนั้นอยู ่
21.  ท่าน tweet และเขียนบนัทึก  แลว้กด like หรือส่งอีเมลลถึ์งคนอ่ืน 

 World Press (2011อา้งถึงใน  วิโรจน์  สารรัตนะ,  2556) เขียนถึง  การเปล่ียนแปลง
กระบวนทศัน์ทางการศึกษาในปัจจุบนัวา่  มีอิทธิพลจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ อินเทอร์เน็ต  เคร่ืองมือ
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เวบ็ 2.0  และเครือข่ายสังคมออนไลน์  ท าให้ตอ้งการครูท่ีเปล่ียนแปลงจากการเป็นผูก้ระจายความรู้
ไปเป็นผูป้ระพนัธ์การเรียนรู้  ช่วยนกัเรียนเปล่ียนสารสนเทศเป็นความรู้  และเปล่ียนความรู้เป็นภูมิ
ปัญญาโดยเนน้ทกัษะดงัน้ี  1)  ความร่วมมือเป็นทีม (Collaboration)  2)  การคิดเชิงวิพากษ ์ (Critical  
thinking)  3)  การน าเสนอ  (Oral  Communications)  4)  การเขียน  (Written  communications)  4)  
การใช้เทคโนโลยี  (Technology)   5)  การเป็นพลเมืองท่ีดี   (Citizenship)  6)  การเรียนรู้ในอาชีพ  
(Learn  about  careers)  7)  การมีเน้ือหาความรู้  (Content)   
 วิจารณ์  พานิช (2555) การเรียนรู้ยุคใหม่ตอ้งเรียนให้เกิดทกัษะเพื่อการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 หน้าท่ีของครูเพื่อศิษยจึ์งตอ้งเปล่ียนจากเน้น “สอน” หรือสั่งสอนไปท าหน้าท่ีจุด
ประกายความสนใจใฝ่รู้ (inspire) แก่ศิษยใ์ห้ศิษยไ์ดเ้รียนจากการลงมือปฏิบติั (learning by doing) 
และศิษยง์อกงามทกัษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 น้ีจากการลงมือปฏิบติัของตนเป็นทีม
ร่วมกบัเพื่อนนกัเรียนเน้นการงอกงามทกัษะในการเรียนรู้และคน้ควา้หาความรู้มากกวา่ตวัความรู้ 
ครูเพื่อศิษยต์อ้งเปล่ียนแนวทางการท างานจากท าโดดเด่ียวคนเดียวเป็นท างานและเรียนรู้จากการท า
หนา้ท่ีครูเป็นทีม ครูตอ้งไม่สอนแต่ตอ้งออกแบบการเรียนรู้และอ านวยความสะดวก (facilitate) การ
เรียนรู้ให้นกัเรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือท าหรือปฏิบติัแลว้การเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจ
และสมองของตนเอง การเรียนรู้แบบน้ีเรียกวา่ PBL (Project-Based Learning)  
 ชมรมสภาปฏิรูปการศึกษาไทย (2557)  กล่าวถึง  บทบาทครูในศตวรรษท่ี  21  8
ประการ  คือ  1) ใหน้กัเรียนเรียนรู้จากการท าโครงงาน (Project)  2) ให้นกัเรียนไดเ้รียนตามหวัขอ้ท่ี
ตอ้งการ (On-demand)  3) ให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ตามวิธีท่ีเหมาะสมตรงกบัวิธีการเรียนรู้ของตนเอง
(Personalized)  4) ให้นกัเรียนเรียนรู้ดว้ยวิธีการท างานร่วมกนั (Collaboration)  5) น าห้องเรียนสู่
ชุมชนโลกดว้ยการเช่ือมโยงกบัห้องเรียนของโรงเรียนในต่างประเทศ(Global  Community)  6) ให้
นกัเรียนไดสื้บคน้ความรู้จากเวบไซต์ (Web-based)  7) มีการประเมินนกัเรียนเป็นระยะ ๆ (Formal 
Evaluation)  8) มุ่งให้นกัเรียนสามารถน าความรู้สู่การปฏิบติัไดใ้นชีวิตประจ าวนั (Learning  for  
Life)     
 ถนอมพร  เลาหจรัสแสง  (2557)  กล่าวถึงคุณลักษณะของครูในศตวรรษท่ี 21 
หมายถึง คุณลกัษณะท่ีจ าเป็นส าหรับครูไทยในอนาคต (C-Teacher) ซ่ึงมีทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 ประกอบดว้ย 8 ประการคือ 
              1. C–Content หมายถึง การท่ีผูส้อนตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญเน้ือหาท่ีตนรับผิดชอบใน
การสอน C-Content ถือเป็นลกัษณะท่ีจ าเป็นอย่างท่ีสุดและขาดไม่ไดส้ าหรับผูส้อนเพราะถึงแม้
ผูส้อนจะมีทกัษะ C อ่ืนท่ีเหลือทั้งหมดแต่หากขาดซ่ึงความเช่ียวชาญในเน้ือหาการสอนของตนแลว้
เป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีผูเ้รียนจะสามารถเรียนรู้จากกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากผูส้อนท่ีไม่แม่นในเน้ือหา 
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หรือไม่เขา้ใจในส่ิงท่ีตนพยายามถ่ายทอด/ส่งผา่นใหแ้ก่ผูเ้รียน 
              2. C-Computer (ICT) Integration หมายถึง การท่ีผูส้อนมีทกัษะในการใช้
คอมพิวเตอร์ในการบูรณาการกบัการเรียนการสอนในชั้นเรียน เหตุผลส าคญัท่ีผูส้อนจ าเป็นตอ้งมี
ทกัษะดา้นการประยกุตค์อมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ นอกจาก
จะเป็นการติดอาวุธดา้นทกัษะในการใช้ ICT โดยทางออ้มให้แก่ผูเ้รียนแลว้หากมีการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพก็ยงัสามารถส่งเสริมทกัษะกระบวนการคิดของผูเ้รียนได้
เป็นอยา่งดี 

3. C-Constructionist หมายถึง การท่ีผูส้อนเป็นผูส้ร้างสรรคมี์ความเขา้ใจเก่ียวกบั
แนวคิด Constructionism ซ่ึงมุ่งเนน้วา่การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดน้ั้นเป็นเร่ืองภายในของตวับุคคลจาก
การท่ีไดล้งมือท ากิจกรรมใดๆ ให้เกิดการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ท่ีเช่ือมโยงกบัประสบการณ์หรือ
ความรู้เดิมท่ีอยูใ่นตวับุคคลนั้นมาก่อน ผูส้อนท่ีเป็นผูส้ร้างสรรคไ์ม่เพียงแต่ใชท้กัษะน้ีในการพฒันา
ในดา้นของเน้ือหาความรู้ใหม่ส าหรับผูเ้รียน หากยงัสามารถน าไปใช้ในการสร้างแผนการเรียนรู้
ต่างๆซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ข้ึนในตนเองผ่านการลงมือผลิต
ช้ินงานต่างๆ เช่น งานศิลปะ การเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯลฯ 

             4. C-Connectivity หมายถึงการท่ีผูส้อนมีทกัษะในการจดักิจกรรมท่ีเช่ือมโยง
ระหว่างผูเ้รียนด้วยกนัเพื่อนอาจารยท์ั้งในสถานศึกษาเดียวกนัและต่างสถานศึกษาหรือเช่ือมโยง
สถานศึกษา บา้นและ/หรือชุมชนเขา้เป็นส่วนหน่ึงของส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ของผูเ้รียนเน่ืองจาก
แนวคิดท่ีวา่การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งดีเม่ือส่ิงท่ีเรียนรู้มีความสัมพนัธ์โดยตรง หรือเก่ียวขอ้งกบั
ความสนใจประสบการณ์ ความเช่ือ สังคม และวฒันธรรมของผูเ้รียนการท่ีผูส้อนสามารถเช่ือมโยง
ส่ิงท่ีผูเ้รียนเรียนรู้ในชั้นเรียนกบัเพื่อนอาจารยใ์นสถานศึกษา บา้นและสังคมแวดลอ้มท่ีผูเ้รียนเป็น
ส่วนหน่ึงไดม้ากเท่าใดก็ยอ่มท าใหผู้เ้รียนเกิดการเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงท่ีเรียนรู้กบัประสบการณ์ตรง 
 ไดม้ากเท่านั้น 
              5. C-Collaboration หมายถึงการท่ีผูส้อนมีความสามารถในการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกนักบัผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ผูส้อนจะตอ้งมีทกัษะในบทบาทของการเป็น
โคช้ หรือท่ีปรึกษาท่ีดีในการเรียนรู้ (ส่วนใหญ่จะอยู่ในลกัษณะของ การเรียนรู้ดว้ยตนเอง) ของ
ผูเ้รียนรวมทั้งการเป็นผูเ้รียนเองในบางคร้ังทกัษะส าคญัของการเป็นโคช้หรือท่ีปรึกษาท่ีดีนั้น ไดแ้ก่
การสร้างฐานการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนเป็นระยะ อยา่งเหมาะสมอ านวยให้ผูเ้รียนเกิดฐานการเรียนรู้ท่ี
จะต่อยอดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมข้ึนไดท้ั้งน้ีการเรียนรู้จะเกิดข้ึนในผูเ้รียนไดอ้ยา่งจ ากดั 
หากปราศจากซ่ึงฐานการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมจากผูส้อน 
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              6. C-Communication หมายถึง การท่ีผูส้อนมีทกัษะในการส่ือสารกบัผูเ้รียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมิใช่เฉพาะการพฒันาให้เกิดทกัษะของเทคนิคการส่ือสารท่ีดีเช่น การ
อธิบายดว้ยค าพูด ขอ้ความ ยกตวัอยา่ง ฯลฯ เท่านั้น หากยงัหมายรวมถึงการเลือกใชส่ื้อ (Media) ท่ี
หลากหลายท่ีช่วยใหผู้ส้อนสามารถส่งผา่นเน้ือหาสาระท่ีตอ้งการจะน าเสนอหรือสร้างส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 
              7. C-Creativity หมายถึง การท่ีผูส้อนเป็นผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรคเ์พราะบทบาท
ของผูส้อนในยุคสมยัหนา้นั้นไม่ไดมุ้่งเน้นการเป็นผูป้้อน/ส่งผา่นความรู้ให้กบัผูเ้รียนโดยตรง หาก
มุ่งไปสู่บทบาทของการสร้างสรรคอ์อกแบบส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองของผูเ้รียน ผูส้อนจะได้รับการคาดหวงัให้สามารถท่ีจะรังสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ ต่างๆ ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
              8. C-Caring หมายถึง การท่ีผูส้อนจะตอ้งมีความมุทิตา ความรัก ความปรารถนา
และความห่วงใยอย่างจริงใจแก่ผูเ้รียน ในทกัษะทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมานั้นทกัษะ Caring นบัวา่เป็น
ทกัษะท่ีส าคญัท่ีสุดทั้งน้ีเพราะความมีมุทิตา รัก ปรารถนาดีและห่วงใยกบัผูเ้รียนของผูส้อนนั้น จะ
ท าใหผู้เ้รียนเกิดความเช่ือใจต่อผูส้อนส่งผลให้เกิดส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ในลกัษณะการต่ืนตวัอยา่ง
ผ่อนคลาย แทนความรู้สึกวิตกกังวลในส่ิงท่ีจะเรียน รู้ซ่ึงการต่ืนตวัอย่างผ่อนคลาย ถือว่าเป็น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะท าใหส้มองเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

พิณสุดา สิริธรังศรี (2557) เสนอรายงานการสังเคราะห์องค์ความรู้ในหัวขอ้"การ
ยกระดบัคุณภาพครูไทยในศตวรรษท่ี 21" สรุปคุณลกัษณะครูไทยท่ีมีคุณภาพ จะตอ้งมีลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี 1) เป็นผูมี้จิตวญิญาณของความเป็นครูและผูใ้ห้ 2) มีความรู้ ความสามารถและทกัษะการ
จดัการเรียนรู้ 3) มีทกัษะการส่ือสาร 4) อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 5) ต่ืนรู้ 
ทนัสมยัทนัเหตุการณ์ 6) ตามทนัเทคโนโลยีและข่าวสาร 7) สร้างแรงบนัดาลใจในการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน 8) ใฝ่ควา้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง 9) เป็นแบบอย่างทางคุณธรรมจริยธรรมและ
ศีลธรรม 10) รู้และเขา้ใจในอตัลกัษณ์ความเป็นชนชาติไทยท่ีหลากหลาย 11) ภาคภูมใจในความ
เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 12) ยอมรับและเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง 13) มีความพร้อมและ
ปรับปรุงต่อการเปล่ียนแปลงของโลกและประชาคมอาเซียน 

อ่องจิต เมธยะประภาส (2557) กล่าวบรรยายวา่ "ครูในยุคศตวรรษท่ี 21 ตอ้งมีลกัษณะ 
E-Teacher"ดงัน้ี 1)Experience มีประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้แบบใหม่  2)Extended มีทกัษะ
การแสวงหาความรู้ 3)Expended มีความสามารถในการถ่ายทอดหรือขยายความรู้ของตนสู่นกัเรียน
ผ่านส่ือเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4)Exploration มีความสามารถในการเสาะหาและ
คดัเลือกเน้ือหาความรู้หรือเน้ือหาท่ีทนัสมยัเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนผ่านทางส่ือ
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เทคโนโลยี  5)Evaluation เป็นนักประเมินท่ีดี มีความบริสุทธ์ิและยุติธรรม และสามารถใช้
เทคโนโลยีในการประเมินผล 6)End-User เป็นผูท่ี้ใชเ้ทคโนโลยี (user) อยา่งคุม้ค่า และใชไ้ดอ้ยา่ง
หลากหลาย 7)Enabler สามารถใช้เทคโนโลยีสร้างบทเรียน 8)Engagement ตอ้งร่วมมือและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัผ่านส่ือเทคโนโลยีจนพฒันาเป็นเครือข่ายความร่วมมือ เช่น เกิดชุมชนครู
บน web  9) Efficient and Effective สามารถใชส่ื้อเทคโนโลยีอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทั้งในฐานะท่ีเป็นผูผ้ลิตความรู้ ผูก้ระจายความรู้ และผูใ้ชค้วามรู้ 
 นวพร  ชลารักษ ์ (2558)  กล่าวถึง  การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เนน้ใหท้ั้งผูเ้รียน
และครูกา้วเขา้สู่การเรียนรู้ไปพร้อมๆกนัผูท่ี้ตอ้งพฒันาไม่ใช่เพียงผูเ้รียนเท่านั้นแต่รวมไปถึงครูดว้ย
ท่ีตอ้งปรับบทบาทเป็นครูในศตวรรษท่ี 21 โดยการไม่ตั้งตนเป็น “ผูรู้้”แต่เป็น “ผูเ้รียนรู้” เรียนไป
พร้อมกบัผูเ้รียนปรับกระบวนการเรียนการสอนเป็น “สอนนอ้ยเรียนมาก” เรียนรู้จากการปฏิบติั
เรียนรู้จากชีวติจริงเรียนรู้จากความซบัซอ้นและไม่ชดัเจนของโลกและสังคมรวมไปถึงสร้างความรู้
ข้ึนใชเ้องและส่งเสริมใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ข้ึนใชเ้องเช่นกนัครูตอ้งพฒันาและปรับเปล่ียนบทบาท
เป็น “โคช้” และการออกแบบการเรียนรู้เพื่อผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 

 ปรัชญนันท์  นิลสุข  (2558) กล่าวว่า  บทบาทของผูส้อนควรเปล่ียนเป็นผูจ้ดัการ
เรียนรู้คือสอนหรือถ่ายทอดความรู้ขอ้มูลข่าวสารให้นอ้ยลง (Teach Less) แต่ให้ผูเ้รียนเรียนรู้และ
ปฏิบติัด้วยตนเองในการแสวงหาขอ้มูลความรู้ท ากิจกรรมต่างๆเพื่อคน้พบองค์ความรู้ให้มากข้ึน 
(Learn More)ซ่ึงหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนเช่นสิงคโปร์มาเลเซีย  ท ามาแลว้ 5 ปีเร่ิมปรากฏผลท่ี
ดีและเป็นค าตอบใหแ้ก่วงการการศึกษาวา่มาถูกทางซ่ึงผูส้อนควรปฏิบติัดงัน้ี 

- จดัเน้ือหาท่ีสัมพนัธ์กบัชีวติจริงของผูเ้รียน 
- เช่ือมโยงโลกเขา้สู่ห้องเรียน 
- น าพาผูเ้รียนสู่โลกนอกห้องเรียน 
- สร้างโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์เพื่อการเรียนรู้กบัผูอ่ื้นใหม้ากท่ีสุด 
- ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง 
การจดัการเรียนการสอนท่ีจะท าใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัโดยผูส้อนเป็นผูจ้ดัการ

เรียนรู้และอ านวยความสะดวกนัน่คือ  การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
เศรษฐกิจยคุดิจิทลัจึงจ าเป็นตอ้งบูรณาการใหเ้ขา้กบัทกัษะในศตวรรษท่ี  21  อนัจะท าใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคข์องการศึกษาในท่ีสุด 

 ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ (2558) รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์กล่าว
วา่ ครูไทยยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งเปล่ียนบทบาทจากผูถ่้ายทอดความรู้เป็นผูอ้  านวยความรู้ซ่ึง
ในปัจจุบนัเร่ิมมีการพูดถึงทกัษะของเด็กในศตวรรษท่ี 21 แต่ยงัไม่มีคู่มือประกอบแนวทางการ
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พฒันาทกัษะครูใหพ้ร้อมต่อการเรียนการสอนในยุคสมยัใหม่ครูไทยจ านวนมากจึงเหมือนถูกปล่อย
อยู่อย่างโดดเด่ียวท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ทั้งน้ีแนวทางในการพฒันาทกัษะครู
ไทยในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ยทกัษะ 7 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ทกัษะในการตั้งค  าถาม เพื่อช่วยให้ศิษย์
ก าหนดรู้เป้าหมายและคิดไดด้ว้ยตนเอง 2) ทกัษะท่ีสอนให้เด็กหาความรู้ไดด้ว้ยตวัเองและดว้ยการ
ลงมือปฏิบติั 3) ทกัษะในการคดัเลือกความรู้ ตามสภาพแวดลอ้มจริง 4) ทกัษะในการสร้างความรู้ใช้
เกณฑก์ารทดสอบและตรวจสอบความถูกตอ้งอยา่งไรเพื่อท าให้ศิษยเ์กิดความเขา้ใจอยา่งชดัแจง้ 5) 
ทกัษะให้ศิษยคิ์ดเป็นหรือตกผลึกทางความคิด 6) ทกัษะในการประยุกต์ใช้ และ 7) ทกัษะในการ
ประเมินผลซ่ึงครูยุคใหม่จ  าเป็นตอ้งมีทกัษะทั้ง 7 ดา้นในการเป็นผูอ้  านวยความรู้ให้เด็กแทนท่ีจะ
เป็นผูถ่้ายทอดความรู้เหมือนก่อน 

ลกัษณะครูในศตวรรษท่ี   21  ตามแนวคิดของนกัวชิาการท่ีไดน้ าเสนอทศันะเก่ียวกบัครูใน
ศตวรรษท่ี  21  ดงักล่าวมาขา้งตน้  เม่ือพิจารณาความสอดคลอ้งปรากฏวา่  ลกัษณะครูในศตวรรษท่ี  
21  ท่ีมีความสอดคลอ้งกนัมากท่ีสุด  ไดแ้ก่ เรียนรู้ตลอดชีวิต แสวงหาความรู้ท างานแบบร่วมมือมี
การปรับตวัผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติั เป็นผูอ้  านวยความรู้เรียนรู้จากการท าโครงงาน มีทกัษะ
ในการส่ือสารและเป็นนกัประเมินท่ีดี  สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  นวพร  ชลารักษ์  (2558) ท่ี
กล่าวว่า  ครูจึงตอ้งมีความต่ืนตวัและเตรียมพร้อมในการจดัการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้
ผูเ้รียนมีทกัษะส าหรับการด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษท่ี 21 โดยทกัษะท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ทกัษะการ
เรียนรู้ (Learning Skills) ท่ีมุ่งเนน้ความรู้ความสามารถ และทกัษะจ าเป็น ซ่ึงเป็นผลจากการปฏิรูป
เปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมดา้นต่างๆ ท่ีเป็น
ปัจจยัสนบัสนุนท่ีจะท าให้เกิดการเรียนรู้ ปัจจุบนัเป็นยุคแห่งการแข่งขนัทางสังคมค่อนขา้งสูง 
ส่งผลต่อการปรับตวัให้ทดัเทียมและเท่าทนักบัความเปล่ียนแปลง ท่ีเกิดข้ึนในบริบททางสังคมใน
ทุกมิติรอบดา้น ดงันั้น การเสริมสร้างองคค์วามรู้ (Content Knowledge) ทกัษะเฉพาะทาง (Specific 
Skills) ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น (Expertise) และสมรรถนะของการรู้เท่าทนั (Literacy) จึงเป็นตวั
แปรส าคญัท่ีตอ้งเกิดข้ึนกบัตวัผูเ้รียน 

 2.2  การสอนในศตวรรษที ่21  
         ในการน าวิธีสอนส าหรับศตวรรษท่ี 21  ไปใชน้ั้นก่อนอ่ืนครูตอ้งวิเคราะห์เป้าหมาย

ความจ าเป็นท่ีตอ้งใช้วิธีสอนแต่ละวิธีและใชว้ิธีสอนโดยมุ่งท่ีผลท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนเป็นหลกั ผูว้ิจยั
ไดศึ้กษาบทความของ  Educational Origami ดงัน้ี   
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ภาพท่ี 4 เป้าหมายของการสอนส าหรับศตวรรษท่ี 21 

ทีม่า: http://edorigami-wikispace.com/21st+Century+Pedagogy 
 จากภาพท่ี 4 อธิบายถึงวธีิสอนส าหรับศตวรรษท่ี 21 มีเป้าหมายการสอนเพื่อ 

1. สร้างความคล่องตวัในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือ (Technological, 
information and media Fluencies)  

2. สอนในบริบทท่ีหลากหลาย (Contextually)  
3. เป็นการสอนท่ีบูรณาการศาสตร์ต่างๆ (Inter-disciplinary)  
4. ฝึกการท างานแบบร่วมมือกนั (Collaboratively) 
5. ใชว้ธีิเรียนรู้แบบโครงงาน (Project based learning)  
6. ส่งเสริมใหส้ามารถแกปั้ญหา (Problem Solving)  
7. มีการประเมินท่ีชดัเจน (transparently)  
8. พฒันาทกัษะการคิด (Thinking Skills) 
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ภาพที ่5 วธีิสอนส าหรับศตวรรษท่ี 21 

จากภาพท่ี 5 วธีิสอนส าหรับศตวรรษท่ี 21 ควรมีลกัษณะดงัน้ี 
1. มีเป้าหมายการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการคิดขั้นสูงใหก้บัผูเ้รียน 
2. กระตุน้ให้ผูเ้รียนเรียนรู้ร่วมกนัโดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมีการส่ือสารอยา่ง

มีประสิทธิภาพเกิดทกัษะการท างานเป็นทีมมีการเรียนรู้แบบบูรณาการเน้ือหาระหวา่งศาสตร์ต่างๆ 
3. ใชเ้ทคโนโลยีท่ีเป็นเคร่ืองมือดิจิทลัเพื่อการท างานร่วมกนัระหวา่งศาสตร์ต่าง

สาขากนั 
4. ประเมินผูเ้รียนโดยมีการก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนใชท้ั้งการ

ประเมินตนเองและประเมินโดยผูอ่ื้น มีกิจกรรมการเรียนท่ีสอดคล้องกับการประเมิน มีการให้
ขอ้มูลป้อนกลบัท่ีเหมาะสมและทนัเวลา 

5. การพฒันาทกัษะการคิดแกปั้ญหาโดยปัญหามาจากสภาพความเป็นจริง มาจาก
บริบทท่ีหลากหลายและเรียนแบบบูรณาการขา้มศาสตร์ 

6. ใชว้ธีิการเรียนรู้จากการท าโครงงานโดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีการท างาน
ร่วมกนัและมีการบูรณาการขา้มศาสตร์ 

7. พฒันาใหเ้กิดการใชส้ารสนเทศส่ือและเทคโนโลยอียา่งมีประสิทธิภาพ 
8. ส่งเสริมการสะทอ้นความคิดโดยตนเองและระหวา่งตนกบัคนอ่ืนๆ 
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จากความหมายข้างต้น  ผูว้ิจยัพบว่าการสอนในศตวรรษท่ี  21 มีลักษณะเน้น
นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติั มีการเรียนรู้ร่วมกนัโดยอาศยัเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเคร่ืองมือส าคัญผู ้ เ รียนเป็นผู ้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล ท่ี
หลากหลาย 

 2.3  ผู้บริหาร/ผู้น า ในศตวรรษที ่ 21 
          ผูบ้ริหารการศึกษายคุใหม่ตอ้งมีคุณสมบติัความเป็นผูน้ าในหลาย ๆ ดา้นเช่น  คุณภาพ  
ความรู้  และทกัษะ  เพื่อน าสถานศึกษาเขา้สู่ศตวรรษท่ี  21  ดงัส านักงานกองทุนสนบัสนุนการ
ส่งเสริมสุขภาพ, 2555  และ  Victor (อา้งถึงใน  วโิรจน์  สารรัตนะ,  2556)  กล่าวไวด้งัน้ี  

ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (2555)  กล่าววา่ผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี  21 
ต้องมีกระบวนการท่ีดีและมีหลักสูตรท่ีพร้อมน าไปสู่บุคคลแห่งศตวรรษท่ี 21  ตลอดจนมี
กระบวนการประเมินผลท่ีเท่ียงตรงและมีความเช่ือมัน่ มีการจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และ
สุดทา้ยตอ้งมีการอบรมครูใหมี้ความพร้อมท่ีสร้างบุคคลแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยสรุปดงัน้ี 
 
Process              Curriculum      Evaluation Learning Environment   Teacher training 
 
  Victor (2002) กล่าวถึงทศันคติ  10  ประการส าหรับผูน้ าในศตวรรษท่ี  21  ว่า
ศตวรรษท่ี  21  ตอ้งการภาวะผูน้ าแบบร่วมมือ (Corporate   leadership)  มากกวา่แบบใชอ้ านาจหรือ
การบังคับ  ผู ้น าจะต้องให้การศึกษาและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู ้ตามและเน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วทางเทคโนโลย ี และการส่ือสาร  ผูน้ าในปัจจุบนัและอนาคตจะตอ้งพฒันา
ทศันคติใหม่ ๆ ใหเ้กิดข้ึน  ดงัน้ีดว้ย  คือ 

 ทนัสมยั (modernization)  - มองอนาคตอยา่งมีวสิัยทศัน์ 
 มีสัมพนัธภาพ  (relationships)  - สร้างมิตรภาพท่ีเขม้แขง็และย ัง่ยนื 
 ปรับตวั  (adaptabillty)  - ตอบสนองความไม่แน่นอนไดร้วดเร็ว 
 มุ่งมัน่  (assertiveness)  - เขา้ใจความขดัแยง้  จดัการดว้ยสมอง 
 สร้างแรงบนัดาลใจ  (inspiration)  - ไม่บงัคบัแต่จูงใจสร้างแรงบนัดาลใจ 
 ทะเยอทะยาน  (aspiration)  -  มุ่งสร้างความส าเร็จ 
 โปร่งใส  (transparency)  -  สร้างความไวว้างใจใหเ้กิดข้ึน 
 เป็นพี่เล้ียง (mentoring)   - เป็นพี่เล้ียงมากกวา่เป็นผูส้อน 
 ซ่ือสัตย ์ จริงใจ  (honesty)  -  ไม่โกหกหลอกลวง 
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 มีพนัธะรับผิดชอบ  (accountability)  -  ค  านึงถึงค ามัน่สัญญา  ค านึงถึง
ความส าเร็จหรือความล้มเหลว  ปรับทิศทางหากไม่ถูกต้องหรือไม่
บรรลุผล 

  กล่าวโดยสรุป  ผูบ้ริหารการศึกษายุคใหม่ต้องมีคุณสมบติัความเป็นผูน้ า   ต้องมี
กระบวนการท่ีดีมีหลกัสูตรท่ีพร้อมน าไปสู่บุคคลแห่งศตวรรษท่ี 21  มีการจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ตอ้งให้การศึกษาสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัผูต้าม  และสุดทา้ยตอ้งมีการอบรมครูให้มี
ความพร้อมท่ีสร้างบุคคลแห่งศตวรรษท่ี 21 

 2.4  โรงเรียนในศตวรรษที ่21 
        โรงเรียนยุคใหม่ตอ้งไม่ใช่เฉพาะสถานท่ีเรียน  แต่จะเป็นประตูสู่โลกแห่งการเรียนรู้  

ถึงจะมีลกัษณะของการเป็นโรงเรียนในศตวรรษท่ี  21   ดงั  Pham (2002 อา้งถึงใน  วิโรจน์  สาร
รัตนะ,  2556  กล่าวไวด้งัน้ี  
  Pham  (2002) กล่าวถึงโรงเรียนในศตวรรษท่ี  21 วา่เป็นผลพวงจากความกา้วหนา้
ทางเทคโนโลย ีท่ีท าใหร้ะบบสารสนเทศมีความเป็นสากล  และมีความซบัซ้อนมากข้ึน  โดยเฉพาะ
ส่ือสังคมออนไลน์  (Social  media)  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดมือถือ  และเทคโนโลยีส่ือสารเพื่อน
ถึงเพื่อน (peer-to-peer  technology)ซ่ึงท าใหรู้ปแบบการศึกษาในศตวรรษท่ี  21  มีลกัษณะดงัน้ี 
  1. เป็นสหวิทยาการ (interdisciplinary)  มีการบูรณาการระหว่างสาขาวิชา  ท าให้
ผูเ้รียนมีความตระหนกัถึงความหลากหลายทางวฒันธรรม  ซ่ึงจะช่วยให้สามารถเขา้ใจและส่ือสาร
ในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัว  สังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  หรือในระดับท้องถ่ิน   
ระดบัชาติ  และระดบัโลก 
   2.  ส่ือสังคมออนไลน์  (social  media)  จะเป็นเคร่ืองมือส าคญัทางการศึกษาช่วย
ใหค้รูและนกัเรียนสามารถติดต่อส่ือสารกนัไดต้ลอดเวลา  เสริมการติดต่อส่ือสารจากรูปแบบดั้งเดิม 
ครูและผูบ้ริหารโรงเรียนก็สามารถใชใ้นการติดต่อส่ือสารกนัเก่ียวกบัยุทธศาสตร์การสอนหรือการ
จดัท าหลกัสูตร  นอกจากนั้นยงัจะเป็นเคร่ืองมือในการประชาสัมพนัธ์โรงเรียนอีกดว้ย 
   3.  โครงสร้างและจุดเนน้ของห้องเรียน  (structure  and  focus of classroom)  จะ
เป็นหอ้งเรียนท่ีจดัใหเ้หมาะสมกบัแนวคิดใหม่ทางการศึกษาท่ีเปล่ียนจากหลกัสูตรท่ีเนน้ต าราเรียน  
เป็นหลกัสูตรท่ีเน้นประสบการณ์จากการท าวิจยั  เน้นสภาพแวดลอ้มการเรียนในเชิงรุก  มากกว่า
การเป็นผูถ่้ายทอดหรือแจกจ่ายสารสนเทศเท่านั้น  เน้นวฒันธรรมการสืบคน้และความรู้มากกว่า
การจดจ าในสารสนเทศ 
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   4.  การเรียนรู้แบบร่วมมือ  (collaborative  learning) เป็นรูปแบบท่ีจะช่วยให้
นกัเรียนเตรียมตวัเพื่อการท างานเป็นทีมต่อไปในอนาคตเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยอาศยัส่ือ
สังคมออนไลน์ 

 กล่าวโดยสรุปคือ  โรงเรียนยุคใหม่ตอ้งไม่ใช่เฉพาะสถานท่ีเรียน  แต่จะเป็นประตู
สู่โลกแห่งการเรียนรู้  จะมีเคร่ืองมือส าคัญทางการศึกษาช่วยให้ครูและนักเรียนสามารถ
ติดต่อส่ือสารกนัไดต้ลอดเวลา  เนน้การท างานเป็นทีมเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยอาศยัส่ือสังคม
ออนไลน ์

 2.5  หลกัสูตรในศตวรรษที ่ 21  
                     การจดัการศึกษาตอ้งปรับใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมของโลกท่ีเกิดข้ึน  และต้องเตรียมผูเ้รียนให้เป็นคนท่ีมีคุณภาพโดยมีทกัษะท่ีจ าเป็น
ส าหรับศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้สามารถด ารงตนอยูไ่ดใ้นสังคมฐานความรู้โดยส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อ
การจดัการศึกษาคือ  หลกัสูตรสถานศึกษา  ผูว้จิยัไดน้ าเสนอแนวคิดของนกัวชิาการดงัน้ี  

  ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2555)  กล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการศึกษา
ในศตวรรษท่ี  20  และ  21  มีความแตกต่าง  โดยท่ีการศึกษาในศตวรรษท่ี 20  เนน้การเรียนรู้เฉพาะ
สาระวิชาแกน  และมีการประเมินผลเน้ือหาสาระตามวิชาแกน  ส่วนการศึกษาในศตวรรษท่ี  21  
การเรียนรู้เนน้ทั้งสาระตามวชิาแกนและสาระส าคญัในศตวรรษท่ี  21  คือทกัษะชีวิต  ทกัษะการคิด
และการเรียนรู้  และการรู้ไอซีที  การประเมินผลครอบคลุมการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี  21  
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการพฒันาสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน  และมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม
สาระวชิา  แนวคิดดงักล่าวแสดงดงัภาพท่ี  6 

 
ภาพท่ี   6   การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 20 และ21 
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 กรอบการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี  21  แสดงภาพองค์รวมของการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี  21  และการเรียนรู้ท่ีรวมความเก่ียวเน่ืองถึงผลลัพธ์ของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี  21  
(ผสมผสานของทกัษะเฉพาะด้าน  ความรู้ในเน้ือหา  ความเช่ียวชาญและความรู้ความสามารถ
พื้นฐาน)  ดว้ยระบบสนบัสนุนนวตักรรมท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนมีความสามารถหลากหลายมิติท่ีจ  าเป็น
ต่อผูเ้รียนศตวรรษท่ี  21  ทั้งสาระวิชาหลกั  สาระในศตวรรษท่ี  21  ทกัษะการคิดและการเรียนรู้  
ความรู้ความสามารถด้านไอซีที  และทกัษะชีวิตโดยก าหนดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ท่ี
ครอบคลุมทั้งสาระและทกัษะดงักล่าว 

 โดยสรุปโรงเรียนในศตวรรษท่ี  21  ควรมีการปรับปรุงหลกัสูตรและการสอนให้
สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว โดยการจดัเน้ือหาวชิาท่ีควรให้นกัเรียนทุกคน
ไดเ้รียนวชิาหลกัท่ีมีการบูรณาการแนวคิดส าคญัของศตวรรษท่ี 21   มีทกัษะการคิดวิเคราะห์การส่ือ
ความหมายการท างานร่วมกนัและการคิดสร้างสรรค ์ท่ีสอดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มีการด ารงชีวติและการท างานคือทกัษะชีวติและอาชีพ 

วิจารณ์  พานิช  (2556)  กล่าวว่า  ลกัษณะของหลกัสูตรในศตวรรษท่ี 21 จะเป็น
หลกัสูตรและการสอนจะมีลกัษณะทา้ทายส าหรับนกัเรียนทุกคนและค านึงถึงความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล หลกัสูตรจะไม่เน้นการยึดต าราเป็นตวัขบัเคล่ือน (textbook-driven) หรือแบบแยกส่วน 
(fragmented) เช่นในอดีตแต่จะเป็นหลกัสูตรแบบยึดโครงงานและการบูรณาการการสอนทกัษะ
และเน้ือหาจะไม่เป็นจุดหมายปลายทาง (as an end) เช่นท่ีเคยเป็นมา แต่นกัเรียนจะตอ้งมีการเรียนรู้
ผ่านการวิจยัและการปฏิบติัในโครงงาน การเรียนรู้จากต าราจะเป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่านั้น ความรู้ 
(knowledge) จะไม่หมายถึงการจดจ าขอ้เท็จจริงหรือตวัเลขแต่จะเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการวิจยัและ
การปฏิบติัโดยเช่ือมโยงกบัความรู้และประสบการณ์เก่าท่ีมีอยู ่ทกัษะและเน้ือหาท่ีไดรั้บจะเก่ียวขอ้ง
และมีความจ าเป็นต่อการปฏิบติัในโครงงาน จะไม่จบลงตรงท่ีการได้รับทกัษะและเน้ือหาแล้ว
เท่านั้น การประเมินผลจะเปล่ียนจากการประเมินความจ าและความไม่เก่ียวโยงกบัความเขา้ใจต่อ
การน าไปปฏิบติัได้จริงไปเป็นการประเมินท่ีผูถู้กประเมินมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองด้วย 
(self-assessment)  ทกัษะท่ีคาดหวงัส าหรับศตวรรษท่ี 21 ท่ีเรียนรู้ผา่นหลกัสูตรท่ีเป็นสหวิทยาการ 
บูรณาการ ยึดโครงงานเป็นฐานและอ่ืนๆ ดงักล่าวจะเนน้เร่ือง 1) ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 
(learning and innovation skills)  2) ทกัษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ทกัษะสารสนเทศ 
ส่ือ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills) ท่ีคาดหวงัวา่จะเกิดข้ึนไดจ้ากความ
ร่วมมือ (collaboration) ในการท างานเป็นทีม การคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) ในปัญหาท่ี
ซับซ้อน การน าเสนอด้วยวาจาและด้วยการเขียน การใช้ เทคโนโลยีความเป็นพลเมืองดี การฝึก
ปฏิบติัอาชีพ การวจิยั และการปฏิบติัส่ิงต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 



45 
 

 2.6  ห้องเรียนศตวรรษที ่ 21 
         วิจารณ์  พานิช  (2556)  กล่าวว่า  ภาพของห้องเรียนจะขยายกลายเป็นชุมชนท่ีใหญ่
ข้ึน (greater community) นกัเรียนมีคุณลกัษณะเป็นผูช้ี้น าตนเองได ้ (self-directed) มีการท างานทั้ง
อยา่งเป็นอิสระและอยา่งร่วมมือกนักบัคนอ่ืน 
 บทบาทการศึกษาในยุคความรู้ท า ให้การจดัหลกัสูตรและการสอนตอ้งปรับให้
สอดคลอ้ง  ท าให้นกัการศึกษาตอ้งพิจารณาถึงการจดัห้องเรียนของศตวรรษท่ี 21  วา่มีขอ้แตกต่าง
ของห้องเรียนในศตวรรษท่ี  20   และ 21 อยา่งไร  บทบาทครูและนกัเรียนห้องเรียนในศตวรรษท่ี 
20 และ 21  ควรมีลกัษณะอยา่งไร  และการจดัสภาพแวดลอ้มโดยมีประเด็นส าคญัดงัน้ี 

      1. ข้อแตกต่างของห้องเรียนในศตวรรษที ่20 และ 21 
     ในภาพรวมของห้องเรียนในศตวรรษท่ี 20  มีความแตกต่างจากห้องเรียนใน

ศตวรรษท่ี 21  ดงัตารางท่ี  1 
ตารางท่ี   1  เปรียบเทียบหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี 20 และ 21 

ห้องเรียนในศตวรรษที่  20 ห้องเรียนในศตวรรษที ่ 21 
1. ยดึเวลาเรียนเป็นหลกั  1. ยดึผลลพัธ์เป็นหลกั (outcome based) 
2. เนน้ท่ีการท่องจ า เน้ือหาต่างๆ  
 

2. เนน้ท่ีผูเ้รียนรู้อะไรและแสดงความสามารถ
ใดบา้ง 

3. บทเรียนเน้นระดบัการคิดขั้นต ่าของบลูมคือ
ดา้นความรู้ความจ าความเขา้ใจและการน าไปใช ้

3. บทเรียนเน้นระดับการคิดขั้นสูงของบลู
มคือการสังเคราะห์ วเิคราะห์และประเมินค่า 

4. ใชห้นงัสือต าราเป็นหลกั  4. ใชก้ารวจิยัเป็นหลกั 
5. การเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นลกัษณะรับ 
การถ่ายทอดจากครู(Passive Learning) 

5. ผูเ้รียนเป็นผูล้งมือปฏิบติั (Active Learning) 

6. ผูเ้รียนถูกจ ากดัใหเ้รียนในหอ้งส่ีเหล่ียม  
 

6. ผูเ้รียนเรียนรู้แบบร่วมมือกนักบัผูอ่ื้นทั้งใน
ชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 

7. ครูเป็นศูนยก์ลาง ผูถ่้ายทอดเน้ือหา  
 

7. ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางมีครูคอยอ านวยความ
สะดวก 

8. ผูเ้รียนมีอิสระนอ้ยมาก  8. ผูเ้รียนมีอิสระอยา่งมาก 
9. มีปัญหาดา้นวนิยั ผูเ้รียนขาดแรงจูงใจ  
 

9. ไม่มีปัญหาดา้นวนิยั ผูเ้รียนและครูต่าง 
เคารพสิทธ์ิซ่ึงกนัและกนั 

10.หลกัสูตรแยกเป็นส่วนๆ  10.หลกัสูตรบูรณาการขา้มสาระวชิา 
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11.ประเมินโดยใชเ้กรดเฉล่ีย  11. เกรดข้ึนอยูว่า่นกัเรียนไดเ้รียนรู้อะไร 
ห้องเรียนในศตวรรษที่  20 ห้องเรียนในศตวรรษที ่ 21 

12. มีการคาดหวงัผลการเรียนท่ีเป็นระดบัต ่า 12. มีการคาดหวงัผลการเรียนท่ีเป็นระดบัสูง 
13. ครูเป็นผูต้ดัสินผลประเมินเพียงผูเ้ดียว  
 

13. มีผูป้ระเมินหลายฝ่ายทั้งตนเองและ 
เพื่อนและประเมินสภาพจริง 

14. หลกัสูตรและเน้ือหาท่ีสอนไม่ 
สอดคลอ้งและมีความหมายต่อผูเ้รียน 
 

14. หลกัสูตรและเน้ือหาท่ีสอนสอดคลอ้ง 
กบัความสนใจ ประสบการณ์และความ 
สามารถของผูเ้รียนและเป็นโลกความ 
เป็นจริง 

15. หนงัสือแบบเรียนเป็นเคร่ืองมือส าคญั 
ของการเรียนรู้ 

15. มีการใชโ้ครงงาน วธีิการและส่ือท่ี 
หลากหลายในการเรียนรู้และการประเมิน 

16. ไม่มีการค านึงถึงความแตกต่างของ 
ผูเ้รียน 

16. หลกัสูตรและการสอนค านึงถึงความ 
แตกต่างของผูเ้รียน 

17. เนน้ท่ี 3 R ไดแ้ก่การ อ่าน (Reading), 
การเขียน(writing)และ เลขคณิต 
(Arithmetic) 

17. เนน้ท่ีความสามารถหลากหลายเพื่อให้ 
สามารถท า งานในโลกยคุใหม่ได ้

18. สังคมเป็นรูปแบบโรงงาน (Factory  
Model) เป็นยคุอุตสาหกรรม 

18. สังคมเป็นรูปแบบโลกาภิวตัน์ (Global  
Model)เป็นสังคมท่ีมีความกา้วหนา้ทาง 
เทคโนโลยสูีง 

19. การประเมินผลใชข้อ้สอบมาตรฐาน  
 

19.การประเมินผลไม่จ  ากัดเฉพาะข้อสอบ
มาตรฐาน 

 
โดยสรุปห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 จะแตกต่างอยา่งมากจากห้องเรียนของศตวรรษท่ี 20 

ในห้องเรียนของศตวรรษท่ี 21 ครูท าหน้าท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้และจดัสภาพ
หอ้งเรียนใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับงานอาชีพในอนาคต ใชห้ลกัสูตรท่ีนกัเรียนได้
ท า โครงงานร่วมกนั ท าให้พฒันาทกัษะการคิดขั้นสูง มีทกัษะการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและ
สามารถใช้เทคโนโลยีของศตวรรษท่ี 21 ได ้ ห้องเรียนของศตวรรษท่ี 21 เป็นห้องเรียนท่ีนกัเรียน
เป็นศูนยก์ลาง ครูไม่ใช่ผูบ้รรยายแต่นกัเรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติัโดยมีครูคอยช้ีแนะช่วยเหลือ
เม่ือตอ้งการในการท าโครงงาน  ครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวก ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อสร้าง
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สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับการให้นักเรียนได้สร้างความรู้เอง ให้นักเรียนได้ท า
กิจกรรมท่ีมีความหมายสอดคลอ้งกบัชีวติจริง 

จากการศึกษาตามทศันะของนกัวิชาการในองคค์วามรู้ดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการศึกษา
ในศตวรรษท่ี  21  จึงสรุปไดว้า่  การศึกษาในศตวรรษท่ี  21   หมายถึง  การศึกษาท่ีจะท าให้โลกเกิด
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างเต็มไปด้วยส่ิงทา้ทาย และปัญหา  มีผลลพัธ์ท่ีเกิดกบัผูเ้รียน 
(Student Outcomes) ทั้งในดา้นความรู้สาระวิชาหลกั (Core Subjects) และทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
ท่ีจะช่วยผูเ้รียนไดเ้ตรียมความพร้อมในหลากหลายดา้น รวมทั้งระบบสนบัสนุนการเรียนรู้ ไดแ้ก่
มาตรฐานและการประเมิน  หลกัสูตรและการเรียนการสอน การพฒันาครู  สภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมต่อการเรียนในศตวรรษท่ี 21 
 

ตอนที ่ 3  การเรียนรู้ในศตวรรษที ่ 21  (21st  Century  Learning) 
                   Partnership  for 21st  Century  Skill (2007)  กล่าวถึง  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตอ้ง
กา้วขา้ม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21” (21st Century Skills) ซ่ึงครูจะเป็น
ผูส้อนไม่ได ้ แต่ตอ้งให้นกัเรียนเป็นผูเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้
ตนเองเป็นโคช้ (Coach) และอ านวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้แบบ PBL (Problem-
Based Learning) ของนกัเรียน ซ่ึงส่ิงท่ีเป็นตวัช่วยของครูในการจดัการเรียนรู้คือ ชุมชนการเรียนรู้
ครูเพื่อศิษย ์(Professional Learning Communities : PLC) เกิดจากการรวมตวักนัของครูเพื่อ
แลกเปล่ียนประสบการณ์การท าหนา้ท่ีของครูแต่ละคนนัน่เอง  
                  3.1  ปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
                           องคป์ระกอบท่ีส าคญัและจ าเป็นเพื่อในการเรียนรู้ของนกัเรียนทกัษะในศตวรรษท่ี 
21 คือ มาตรฐานศตวรรษท่ี 21 การประเมินผลหลกัสูตรการเรียนการสอนการพฒันาอาชีพและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้จะต้องสอดคล้องกับระบบสนับสนุนการผลิตท่ีก่อให้เกิดผลลัพธ์ใน
ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนกัเรียนในปัจจุบนั 

1)  มาตรฐานศตวรรษที ่21 
     -  มุ่งเนน้ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 นกัเรียนมีความรู้ในเน้ือหาและความเช่ียวชาญ 

-  สร้างความเขา้ใจระหวา่งวชิาหลกั เช่นเดียวกบัรูปแบบสหวทิยาการศตวรรษ 
ท่ี 21 

-  เนน้ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงมากกวา่ความรู้แบบผวิเผนิ 
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-  การมีส่วนร่วมของนกัเรียนกบั ขอ้มูลและ เคร่ืองมือในโลกแห่งความเป็นจริง
และพวกเขาจะพบผูเ้ช่ียวชาญในวิทยาลยัหรือในท่ีท างานและ ชีวิตนกัเรียนจะเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุดเม่ือ
ท างานอยา่งแขง็ขนั การแกปั้ญหาท่ีมีความหมาย 

-  การมีมาตรการหลายๆ รูปแบบของการเรียนรู้ 
2)  การประเมินด้านทกัษะในศตวรรษที ่21 

-  รองรับความสมดุลของการประเมินรวมทั้งมีคุณภาพสูง การทดสอบ 
มาตรฐานท่ีมีคุณภาพสูงพร้อมกบัการประเมินผลในชั้นเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

-  เนน้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบติังานของนกัเรียนท่ีถูกฝังลงใน 
การเรียนรู้ในชีวติประจ าวนั 

-  การประเมินการใชเ้ทคโนโลยีให้มีความสมดุล ความช านาญของนกัเรียนซ่ึง
เป็นการวดัทกัษะในศตวรรษท่ี 21 

-  ช่วยใหก้ารพฒันาคุณภาพนกัเรียนนกัศึกษาท่ีแสดงใหเ้ห็นการเรียนรู้ทกัษะ 
ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อการศึกษาและการท างานในอนาคต 

-  ช่วยให้มาตรการการประเมินประสิทธิภาพระบบการศึกษาในระดบัท่ีสูง
ประเมินถึงสมรรถนะของนกัเรียนดา้นทกัษะในศตวรรษท่ี 21 

3)  หลกัสูตร และการสอนในศตวรรษที ่21 
-  สอนทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงแยกกนั ในบริบทของวิชาหลกัและ รูป

แบบสหวทิยาการในศตวรรษท่ี  21 
-  มุ่งเน้นไปท่ีการให้โอกาสส าหรับการใช้ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ในเน้ือหา

และวธีิการตามความสามารถในการเรียนรู้ 
-  ช่วยให้วิธีการเรียนรู้นวตักรรมท่ีบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสนับสนุน

แนวทางเพิ่มเติมในการใชปั้ญหาเป็นฐาน  และทกัษะการคิดขั้นสูง 
-  สนบัสนุนให้รวมทรัพยากรของชุมชน ภูมิปัญญาชาวบา้น แหล่งเรียนรู้นอก

หอ้งเรียน 
4)  การพฒันามืออาชีพในศตวรรษที ่21 

-  ครูมีแนวทางการสอนมีความสามารถส าหรับการบูรณาการทกัษะในศตวรรษ 
ท่ี 21 เคร่ืองมือและกลยทุธ์การเรียนการสอนไปสู่การปฏิบติัในชั้นเรียนของพวกเขา 

-  การเรียนการสอนมท่ีมุ่งเนน้การท าโครงงาน 
-  แสดงใหเ้ห็นวา่มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองจริงสามารถเพิ่มการแกปั้ญหาการ 

คิดเชิงวพิากษแ์ละอ่ืน ๆ ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
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-  ช่วยใหมื้ออาชีพในชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ ส าหรับครูศตวรรษท่ี 21 วา่ 
รูปแบบชนิดของการเรียนรู้ในหอ้งเรียนท่ีดีท่ีสุดส่งเสริมทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนกัเรียน 

-  การพฒันา ความสามารถในการระบุตวัตนของนกัเรียนโดยครูมีรูปแบบการ 
เรียนโดยเฉพาะอยา่งยิง่รู้จุดแขง็และจุดอ่อนของผูเ้รียน 

-  ช่วยใหค้รูพฒันาความสามารถในการใชก้ลยทุธ์ต่างๆ (เช่นการประเมินผล 
การเรียนการสอน) ถึงนักเรียนท่ีมีความหลากหลายและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนความ
แตกต่างการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 

-  รองรับการประเมินผลอยา่งต่อเน่ืองของการพฒันาทกัษะของนกัเรียน 
ศตวรรษท่ี 21 

-  ส่งเสริมการแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งชุมชนของผูป้ฏิบติังานโดยการหนั 
หนา้เขา้หากนัการส่ือสารเสมือนและผสม 
 

-  ใชรู้ปแบบความเป็นอนัหน่ึงหนัเดียวกนัและความย ัง่ยนืของการพฒันา 
วชิาชีพ 

5)  สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
- สร้างการเ รียน รู้วิ ธีปฏิบัติ ท่ีสนับสนุนความต้องการของมนุษย์และ

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีจะสนบัสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ดว้ยทกัษะในศตวรรษท่ี 
21 

- สนบัสนุนการเรียนรู้ชุมชนมืออาชีพท่ีช่วยให้การศึกษาเพื่อการท างานร่วมกนั
แบ่งปันแนวทางปฏิบติัท่ีดีและบูรณาการทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ในการปฏิบติัในชั้นเรียน 

- ช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ในงานท่ีเก่ียวขอ้งในโลกศตวรรษท่ี 21 แวดลอ้มจริง 
(เช่น ปฏิบติัจริงหรือผา่นการท างานท่ีใชต้ามโครงงานหรืออ่ืน ๆ ) 

- เรียนรู้การใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีและทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ  รู้จกัการ
ท างานส าหรับการเรียนรู้เป็นกลุ่มทีมและรายบุคคล 

- สนับสนุนการติดต่อกบัชุมชนและการมีส่วนระหว่างต่างชาติในการเรียนรู้
โดยตรงและออนไลน์ 
   3.2  ความแตกต่างของการเรียนรู้ในศตวรรษที ่ 20  และ  21 
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ตารางท่ี  2  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  มีความแตกต่างจากการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  
20  ตามท่ีแสดงไวใ้นตารางต่อไปน้ี   

20th  CENTURY 
(ศตวรรษที ่ 20) 

21th  CENTURY 
(ศตวรรษที ่ 21) 

1. Curriculum (เรียนรู้ตามหลกัสูตร) 1. Projects (เรียนรู้จากการท าโครงงาน) 
2. Time-slotted   (จดัการเรียนการสอนตามตาราง
เรียนตายตวั) 

2. On-demand  (จดัการเรียนการสอนตามความตอ้งการ) 

3. One-size-fits-all  (แบบเดียวกนัทั้งหอ้ง) 3.Personalized(เหมาะสมรายบุคคล) 
4. Competitive (แข่งขนั) 4. Collaborative (ท างานร่วมกนั) 
5. Classroom (เรียนในหอ้งเรียน) 5. Global Community (หอ้งเรียนสู่ชุมชนโลก) 
6.Text-based (เรียนรู้ตามหนงัสือเรียน) 6. Web-based (เรียนรู้ผา่นเครือข่าย) 
7. Summative Tests  
(สอบเพื่อตดัสินผลการเรียนรู้) 

7. Formative Assessment (ประเมินเป็นระยะเพื่อปรับปรุง
การเรียนรู้) 

8. Learning for School (เรียนรู้เพือ่ใหจ้บจาก
โรงเรียน) 

8. Learning for Life (เรียนรู้เพื่อชีวติ) 

 ปรัชญนนัท ์ นิลสุข  (2558)  อธิบายตารางขา้งตน้การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
เปล่ียนแปลงไปจากศตวรรษท่ี 20 มากดงัน้ี 

 1. ศตวรรษท่ี 21 ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้จากการท างานโครงงานซ่ึงบางคร้ังจะคาดเดาได้
ยากวา่จะคน้พบความรู้ใดอาจเป็นความรู้ใหม่ท่ีอาจไม่ไดก้  าหนดไวใ้นหลกัสูตรก็ได ้แต่ในศตวรรษ
ท่ี 20 ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้เน้ือหาสาระครบถว้นตามท่ีก าหนดไวช้ดัเจนในหลกัสูตรเท่านั้น 

 2. ศตวรรษท่ี 21 การเรียนการสอนสามารถก าหนดเวลาการเรียนรู้ท่ียืดหยุ่นเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนและเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม แต่
ในศตวรรษท่ี 20การเรียนการสอนจะมีการก าหนดตารางเรียนตารางสอนท่ีแน่นอนตายตวั 

 3. ศตวรรษท่ี 21 ดว้ยความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยีการจดัการเรียนการสอน ผูส้อน
สามารถออกแบบการสอนซ่ึงประกอบด้วยวิธีสอนวิธีวดัผลการใช้ส่ือการเรียนให้เหมาะสมกบั
ผูเ้รียนรายบุคคลหรือกลุ่มยอ่ยไดซ่ึ้งจะช่วยท าใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดใ้ชว้ธีิการเรียนรู้ท่ีตรงกบัรูปแบบ
การเรียนรู้ของตนเองแต่ในศตวรรษท่ี 20 การจดัการเรียนการสอนมกัจะคิดวา่ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้
ไดเ้หมือนกนั ผูส้อนจึงออกแบบการสอนไวแ้บบเดียวแลว้น าไปใชก้บัผูเ้รียนทุกกลุ่ม 

 4. ศตวรรษท่ี 21 ผูเ้รียนทุกคนตอ้งมาร่วมแรงร่วมใจกันในการเรียนรู้โดยน า
ความสามารถหรือความรู้ท่ีตนเองมีอยูม่าช่วยกนัท างานตามบทบาทท่ีไดรั้บมอบหมายจนประสบ
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ผลส าเร็จ แต่ในศตวรรษท่ี 20 ผูเ้รียนมุ่งเนน้การแข่งขนักนัเรียนเพื่อความเป็นเลิศมีการจดัอนัดบัท่ี
ภายหลงัการวดัผลท าใหผู้เ้รียนขาดความร่วมมือเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันซ่ึงกนัและกนั 

 5. ศตวรรษท่ี 21 ดว้ยเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทนัสมยัสะดวกต่อการเขา้ถึงและการใช้
งานท่ีไม่จ  ากดัเวลาและสถานท่ีการจดัการเรียนรู้จึงไม่ควรจ ากัดอยู่แค่ความรู้ในชั้นเรียนผูเ้รียน
สามารถเช่ือมโยงหอ้งเรียนไปสู่โลกภายนอกไดอ้ยา่งไร้ขีดจ ากดั แต่ในศตวรรษท่ี 20 ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศและการติดต่อส่ือสารยงัไม่สะดวกรวดเร็วการเรียนรู้จึงจ ากดัอยูเ่ฉพาะการเรียนรู้ในชั้น
เรียนจากผูส้อนเท่านั้น 

 6. ศตวรรษท่ี 21 การเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยผูเ้รียนสามารถเขา้ไปสืบคน้ความรู้จากต ารา
ต่างๆ หรือแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ หรือจากเวบ็ไซตต่์างๆไดอ้ยา่งกวา้งขวางซ่ึงผูส้อนตอ้งจดักิจกรรมให้
ผูเ้รียนไดสื้บคน้เป็นประจ าแต่ในศตวรรษท่ี 20 เน้นการเรียนรู้จากหนงัสือเรียนแบบเรียนท่ีถูก
ก าหนดใหเ้รียนรู้เฉพาะท่ีมีอยูใ่นหนงัสือเรียนแบบเรียนเท่านั้น 

 7. ศตวรรษท่ี 21 การทดสอบควรมุ่งให้น ้ าหนกัการทดสอบระหวา่งเรียนให้มากข้ึน
เพื่อจะได้แก้ไขขอ้บกพร่องของผูเ้รียนตั้งแต่ แรกแต่ในศตวรรษท่ี 20 การทดสอบมุ่งเน้นการ
ทดสอบเพื่อตดัสินผลดงันั้นจึงให้น ้ าหนกักบัการวดัผลโดยรวมเม่ือส้ินสุดการเรียนมากกว่าการ
วดัผลระหวา่งเรียนซ่ึงบางคร้ังพบวา่ผูเ้รียนถูกละเลยไม่ไดรั้บการแกไ้ขขอ้บกพร่องทางการเรียนแต่
เน่ินๆ  การมาวดัผลเม่ือส้ินสุดการเรียนจึงไม่มีประโยชน์ในการน าไปปรับปรุงพฒันาผูเ้รียน 

 8. ศตวรรษท่ี 21 การเรียนรู้มุ่งเน้นให้การเรียนรู้ท่ีโรงเรียนเป็นการเรียนรู้ท่ีมี
ความหมายต่อการใชชี้วิตโดยตอ้งเช่ือมโยงความรู้นั้นไปใช้ในชีวิตประจ าวนั แต่ในศตวรรษท่ี 20 
การเรียนรู้มุ่งเรียนใหส้ าเร็จเพื่อใหไ้ดช่ื้อวา่ไดเ้รียนจนส าเร็จการศึกษาแลว้เช่นเรียนจบโรงเรียนแลว้ 
(ส าหรับการศึกษาภาคบงัคบั) ท าใหก้ารเรียนท่ีโรงเรียนน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตจริงไดน้อ้ย 

สรุปวา่  การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  หมายถึง  การจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนและครูกา้ว
เขา้สู่การเรียนรู้ไปพร้อมๆ กนั  ครูจะเป็นผูส้อนไม่ได ้ แต่ตอ้งให้นกัเรียนเป็นผูเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง 
โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอ านวยความสะดวก 
(Facilitator) ในการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ของนกัเรียน  ปรับ
กระบวนการเรียนการสอนเป็น “สอนนอ้ย เรียนมาก” เรียนรู้จากการปฏิบติั   เรียนรู้จากชีวิตจริง
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้พบวา่การเรียนในศตวรรษท่ี  21  เป็นลกัษณะการเรียนท่ีเนน้การมี
ทกัษะเพื่อการด ารงชีวิต การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัจากการศึกษาในยุคก่อนคือ  การเน้นทกัษะการ
เรียนรู้ (Learning Skill) ใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสามารถ และทกัษะท่ีจ าเป็น  จากกรอบความคิดเพื่อ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ( 21st  Century Learning Framework) โดยภาคีเพื่อทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 
21  ซ่ึงเป็นกรอบความคิดท่ีเป็นท่ียอมรับ ไดเ้นน้ผลลพัธ์ท่ีจะเกิดกบัผูเ้รียน (Student Outcomes) ทั้ง
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ในดา้นความรู้สาระวชิาหลกั และทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งระบบสนบัสนุนการเรียนรู้ ไดแ้ก่  
มาตรฐานและการประเมินหลกัสูตรและ การเรียนการสอน การพฒันาครู และสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมต่อการเรียนในศตวรรษท่ี  21  การท่ีผูเ้รียนจะเรียนรู้เพื่อให้เกิดทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
ไดน้ั้น จะตอ้งเป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนไดล้งมือฝึกปฏิบติัดว้ยตวัเองหรือเรียกวา่ Learning by Doing 
เพื่อให้เกิดทกัษะทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ทกัษะชีวิตและการท างาน ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม  และ
ทกัษะดา้นสารสนเทศ  ส่ือและเทคโนโลยีการเรียนโดยการลงมือปฏิบติั (Learning by Doing) เป็น
การเรียนแบบ  Active Learning   คือกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนไดล้งมือกระท าและไดใ้ช้
กระบวนการคิดเก่ียวกบัส่ิงท่ีเขาไดก้ระท าลงไป (Bonwell, 1991)  เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ภายใตส้มมติฐานพื้นฐาน 2 ประการคือ 1) การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์
และ 2) แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั (Meyers and Jones, 1993) โดยผูเ้รียนจะ
ถูกเปล่ียนบทบาทจากผูรั้บความรู้ (receive) ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ (co-creators)                 
(Fedler and Brent, 1996) ทฤษฎี  แนวคิด  วิธีสอนท่ีจดัอยู่ในกลุ่ม Active Learning ครอบคลุม
วิธีการจัดการเรียนรู้หลากหลายวิธี เช่นการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based 
Learning) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning)  การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
(Problem-Based Learning) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) การ
เรียนรู้ท่ีเน้นทกัษะกระบวนการคิด  (Thinking Based Learning) การเรียนรู้การบริการ (Service 
Learning)การเรียนรู้จากการสืบค้น (Inquiry-Based Learning)  การเรียนรู้ด้วยการค้นพบ 
(Discovery Learning) ฯลฯ 

 วิธีการเรียนท่ีน่าสนใจในลักษณะน้ีคือการเรียนโดยท าโครงงาน (Project Based 
Learning : PBL) เป็นการเรียนเป็นทีม มีการฝึกคน้หาความรู้ เม่ือคน้พบความรู้ต่าง ๆ จะตอ้ง
สามารถวิเคราะห์และน าความรู้นั้นมาใช้ได ้รวมถึงเขา้ใจในกระบวนการและท่ีมาของการคน้พบ
เหล่านั้น จากบทความในหนงัสือการสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 ของ ศาสตราจารย ์นายแพทย์
วจิารณ์ พานิช (2556) ไดก้ล่าวถึงการเรียนแบบ PBL ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบท่ีจะท าให้ผูเ้รียน
เกิดทกัษะอยา่งมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่  1. ช้ินงาน ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการท าโครงงาน 2. การจดบนัทึก
ดว้ยตนเองระหวา่งท าโครงงาน การเขียนรายงาน เพื่อเป็นการทบทวน  3. การน าเสนอและจดัท า
รายงาน (Presentation and Report) น าเสนอ ในรูปแบบต่าง ๆ (หนา้ชั้นหรือ ต่อชุมชน) 4. การ
สะทอ้นผล (Reflection) เช่น ไดเ้รียนรู้อะไร ความรู้ท่ีไดมี้คุณค่าต่อชีวิตในอนาคตอยา่งไรเป็นตน้
การเรียนแบบโครงงาน เป็นการท างานเป็นทีม โดยมีการลงมือปฏิบติัทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น 
ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้ในกระบวนการเชิงลึกทั้งหมดดว้ยตนเอง ส่วนหน้าท่ีส าคญัของผูส้อนนั้น
คือการท าหนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวก (Facilitator)  และเสนอแนะเคร่ืองมือในการเขา้ถึงองค์
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ความรู้ผ่านวิธีการต่างๆ คอยแนะน าช้ีแนะแนวทางในการวางแผนและด าเนินโครงงานและตั้ง
ค าถามเพื่อให้ผูเ้รียนไดต้อบค าถามจากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงค าตอบจะแตกต่างกนัออกไปโดย
ใชก้ลวธีิการสอนท่ีหลากหลาย 

 โลกในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปจากอดีต วิธีการท่ีเด็ก ๆ ส่ือสารกบัเพื่อน ๆ การรับรู้
และแบ่งปันขอ้มูลข่าวสาร และการด าเนินชีวิต แตกต่างจากในยุคของพ่อแม่หรือครูเป็นอยา่งมาก 
ไม่เฉพาะเทคโนโลยท่ีีพฒันาข้ึน แต่รวมถึงการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีรวดเร็วไร้ขีดจ ากดั หนา้ท่ีของ
ผูใ้หญ่คือการเตรียมเด็กเหล่าน้ีใหพ้ร้อมส าหรับงานและอาชีพใหม่ ๆ ท่ีจะเกิดในอนาคตและอาจไม่
มีอยูใ่นปัจจุบนั เด็ก ๆ จึงตอ้งไดรั้บการฝึกฝนทกัษะท่ีจ าเป็น เช่น ทกัษะการอ่าน การเขียน และการ
คิดค านวณ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และนวตักรรม ความเข้า
ใจความต่างวฒันธรรม ความร่วมมือการท างานเป็นทีม ภาวะผูน้ า  การส่ือสาร สารสนเทศ การรู้เท่า
ทนัส่ือคอมพิวเตอร์เทคโนโลยสีารสนเทศอาชีพและการเรียนรู้เป็นตน้ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการ
เป็นพลเมืองในยุคศตวรรษท่ี 21 ต่อไป (วิจารณ์ พานิช,2555; Taylor &Fratto, 2012) การเรียนการ
สอนในยุคใหม่น้ีจึงต้องเปล่ียนแปลงไป ห้องเรียนธรรมดาถูกเปล่ียนให้เป็นห้องเรียนท่ีมี
สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างไม่มีขีดจ ากดั วิธีการเรียนการสอนเปล่ียนไปเป็นรูปแบบท่ี
ส่งเสริมทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มากข้ึน ซ่ึงการสอนแบบเดิมไม่สามารถท าให้เด็ก ๆ เกิด
ทกัษะเหล่าน้ีวธีิการเรียนการสอนท่ีถูกพูดถึงบ่อยคร้ังและมีการน าไปทดลองใชอ้ยา่งแพร่หลายใน
ปัจจุบนัคือ การเรียนแบบโครงงานหรือการเรียนโดยโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
ผูน้ าดา้นการศึกษาหลายท่านไดเ้สนอวา่การสอนแบบน้ีว่าเป็นวิธีการสอนท่ีดีท่ีสุด (Barell, 2010; 
Baron, 2011;  Coal and Wasburn, 2010;  Larmer and Mergendoller, 2010;  Bender, 2012)  

 
ตอนที ่4 การเรียนรู้ทีย่ดึโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) 

 เน่ืองจากการวิจยัน้ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาบุคลากรตามโครงงานพฒันาการเรียนรู้ท่ียึด
โครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การน าเอาทฤษฎีการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน
ส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21 มากล่าวถึง จะท าให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงในกระบวนทศัน์
ทางการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21  และลกัษณะส าคญัของการ
จดัการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน (Project  based  learning)  แต่ละยุคแต่ละสมยั โดยเฉพาะ
กระบวนทศัน์ท่ีมีอิทธิพลต่อเชิงวิชาการและต่อการน าไปประยุกต์ใช้ในระยะปัจจุบนั ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อการก าหนดประเด็นส าคญัท่ีผูว้ิจยัจะสรุปในตอนทา้ยเพื่อน าไปประยุกตใ์ชใ้นการวิจยั
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ในคร้ังน้ีต่อไป  ทั้งน้ีมีแนวคิดการพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษ
ท่ี 21 ท่ีส าคญัอยูห่ลายประเด็นดงัน้ี 

 2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่ยึดโครงงานเป็นฐาน (Project  based  
learning) 

2.1.1  ประวตัิความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้ทีย่ดึโครงงานเป็นฐาน 
          การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ได้เร่ิมในประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วง

ศตวรรษท่ี 19-20 เป็นความคิดริเร่ิมของ William Heard Kilpatrick นกัการศึกษาอเมริกนั ซ่ึงพฒันา
มาจากแนวคิดของ John Dewey ท่ีสนบัสนุนใหส้ร้างประสบการณ์ทางการศึกษาเพื่อช่วยให้เด็กเกิด
ความตระหนกัในชุมชน น ามาประยุกต์ สอนเด็กถึงวิธีการใช้โครงงานท่ีเก่ียวกบัประสบการณ์จริง
ให้เป็นรากฐานส าคญัของการศึกษามากกว่าการเตรียมเด็กเพื่ออนาคต ในช่วงปี ค.ศ. 1934 Lucy 
Sprague Mitchell นกัการศึกษาจาก The Bank Street College Of Education นครนิวยอร์ก ออก
ศึกษาส่ิงแวดล้อมและสอนครูให้รู้จกัวิธีการใช้โครงงาน ซ่ึงเป็นวิธีสอนท่ีพฒันาโดยวิทยาลัย
การศึกษาแบงก์สตรีทมีส่วนคลา้ยคลึงอยา่งมากกบัการสอนแบบโครงงาน ผลการทดลองใชพ้บวา่ 
เด็กเรียนรู้ไดดี้จากการวางแผนท างานร่วมกนั ไดต้ดัสินใจและเรียนรู้ในส่ิงท่ีตอ้งการเรียน ผลการ
เรียนรู้ส่งเสริมศกัยภาพของเด็กทุกดา้น ต่อมาในปี ค.ศ.1945 หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ใน Villa 
Cella ซ่ึงเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ท่ีอยูห่่างจากตวัเมือง Reggio Emilia 2-3 ไมล์ แม่บา้นกลุ่มหน่ึงร่วมมือ
กบั Malaguzzi นกัการศึกษา และกลุ่มผูป้กครองจดัการศึกษาให้เหมาะกบัเด็กท่ีมีชีวิตอยูท่่ามกลาง
บา้นเรือนปรักหักพงัเพราะผลจากสงครามโลก และท าการศึกษาคน้ควา้ทฤษฎี บทความ งานวิจยั 
ขอ้คิดเห็นจากศาสตร์สาขาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ทดลองปฏิบติั แลว้วิเคราะห์ สะทอ้นผล
การปฏิบติั ท าการปรับปรุงจนไดแ้นวคิดและการปฏิบติัในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับ
เด็กปฐมวยั และประสบผลส าเร็จจนเป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มยโุรป อเมริกาเหนือ และอเมริกา ตั้งแต่ปี ค.ศ.
1980 Reggio Emilia ไดก้ลายเป็นช่ือของแนวคิดในการจดัการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั และ  การ
เรียนรู้อยา่งลุ่มลึกจากงานของโครงงาน (Projects) เป็นกิจกรรมการสอนท่ี โดดเด่นในโรงเรียนตาม
แนวคิด Reggio Emilia การจดัประสบการณ์แบบโครงงาน ไดรั้บการพฒันารูปแบบให้ชดัเจนข้ึน
โดย Katz ชาวอเมริกา และ Chard ชาวแคนาดา ท่ีได้ไปศึกษาดูงานการเรียนการสอน Project 
Approach จากโรงเรียนก่อนประถมศึกษาในเมือง Reggio Emilia ซ่ึงอยูท่างตอนเหนือของประเทศ
อิตาลี และทั้งสองก็ไดพ้ิมพเ์ผยแพร่หนงัสือช่ือวา่ Engaging Children , s Mind : The Project 
Approach ซ่ึงหนงัสือเล่มน้ี ไดเ้ป็นแนวทางในการจดัประสบการณ์แบบโครงงานในระยะต่อมา 
(บุบผา เรืองรอง, 2556) 
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การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานน้ียึดหลกัการของ constructionism ซ่ึงพฒันาต่อ
ยอดจากทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) ของเพียเจต์ (Piaget) โดยศาสตราจารยเ์ซมวัร์เพพ
เพิร์ต (Seymour Papert) เป็นผูน้ าเสนอการใช้ส่ือทางเทคโนโลยีช่วยในการสร้างความรู้ท่ีเป็น
รูปธรรมแก่ผูเ้รียนโดยอาศยัพลงัความรู้ของตวัผูเ้รียนเองและเม่ือผูเ้รียนสร้างส่ิงหน่ึงส่ิงใดข้ึนมาก็
จะเสมือนเป็นการสร้างความรู้ข้ึนในตวัเองนัน่เองความรู้ท่ีสร้างข้ึนเองน้ีมีความหมายต่อผูเ้รียนมาก
เพราะจะเป็นความรู้ท่ีอยูค่งทนไม่ลืมง่ายขณะเดียวกนัสามารถถ่ายทอดให้ผูอ่ื้นเขา้ใจความคิดของ
ตวัเองได้ดีนอกจากนั้นความรู้ท่ีสร้างข้ึนเองน้ียงัจะเป็นฐานให้ผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้ใหม่
ต่อไปอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด (ทิศนา  แขมมณี, 2547) 
  ทฤษฎี constructionism มีสาระส าคญัท่ีกล่าวถึงวา่  ความรู้ไม่ใช่เกิดจากผูส้อน
เพียงอยา่งเดียว แต่สามารถสร้างข้ึนโดยผูเ้รียนเองได ้ และการเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดดี้ก็ต่อเม่ือผูเ้รียน
ลงมือกระท าดว้ยตนเอง (Learning by Doing)  ซ่ึงการลงมือกระท าน้ี  ไม่เพียงแต่ไดรั้บความรู้ใหม่
ดว้ยตนเองแลว้  แต่ยงัจะสามารถเก็บขอ้มูลของส่ิงแวดลอ้มเขา้ไปเป็นโครงสร้างของสมองตนเอง 
ขณะเดียวกนัก็สามารถน าความรู้เดิมท่ีมีอยู่ปรับให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มภายนอกได ้และจะเกิดเป็น
วงจรเช่นน้ีอย่างต่อเน่ือง ดงันั้น การลงมือกระท า ดว้ยตนเองจะสามารถเช่ือมโยงความรู้ระหว่าง
ความรู้เก่าและความรู้ใหม่  สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ข้ึนมา ซ่ึงทั้งหมดจะอยู่ภายใตป้ระสบการณ์
และบรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้  โดยยึดหลกัคิดท่ีวา่ “การเรียนรู้ท่ีดีไม่ไดม้าจากการหา
วิธีการสอนท่ีดีแก่ผูส้อน แต่มาจากการให้โอกาสท่ีดีแก่ผูเ้รียนในการสร้าง”  (Better learning will 
not come from finding better ways for the teacher to instruct, but from giving the learner better 
opportunities to construct)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 Learning  pyramid 
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 ปิรามิดแห่งการเรียนรู้ (Learning Pyramid)ดงัภาพท่ี  7เป็นการน าเสนอการเรียนรู้ของ
บุคคลซ่ึงตีพิมพใ์นวารสาร Harvard Business Review แสดงให้เห็นร้อยละของการจดักิจกรรมท่ี
ต่างกันแต่ละอย่างโดยกิจกรรมท่ีต่างกนัจะทาให้เราจดจาส่ิงท่ีได้การเรียนรู้ต่างกันการเรียนใน
ห้องเรียน (Lecture) นัง่ฟังบรรยายจะจ าไดเ้พียง5%  การอ่านดว้ยตวัเอง (Reading) จะจ าไดเ้พิ่มข้ึน
เป็น 10%  การฟังและไดเ้ห็น (Audiovisual) เช่นการดูโทรทศัน์ฟังวิทยุจ  าได ้ 20% การไดเ้ห็น
ตวัอยา่ง (Demonstration) จะช่วยให้จ  าได ้ 30% การไดแ้ลกเปล่ียนพูดคุยกนั (Discussion) เช่นการ
พูดคุยแลกเปล่ียนความรู้กนัในกลุ่มจะช่วยให้จ  าไดถึ้ง 50% การไดท้ดลองปฏิบติัเอง (Practice 
doing) จะจ าไดถึ้ง 75% การไดส้อนผูอ่ื้น (Teaching) เช่นการติวหรือการสอนจะช่วยให้จ  าไดถึ้ง 
90%  

 แต่หากมองเป็นกลุ่มจะแบ่งไดเ้ป็นสองกลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มแรกใช้ช่ือว่า Traditional 
Passive ซ่ึงประกอบดว้ยการบรรยาย การอ่าน การไดดู้และไดย้ินเสียง การสาธิต ท าให้ดูกลุ่มแรก
เป็นการเรียนรู้ท่ีเร่ิมจากคนอ่ืนแลว้น ามาให้เราแบบ outside-in หรือเป็น 3 วิธีท่ีคนเขา้ใจเร่ืองน้ีน า
ความรู้เร่ืองนั้นเอามาถ่ายทอดให้เรา คล้าย ๆ การเรียนส่ิงท่ีตกผลึก วิเคราะห์มาแล้วระดบัหน่ึง 
ผูเ้รียนเป็นผูรั้บรู้มากกวา่ แบบ Inductive learning   ส่วนกลุ่มท่ี 2 ใชค้  าวา่ Teaming Active ซ่ึง
ประกอบดว้ย การพูดคุยกนัในกลุ่มย่อย การลงมือปฏิบติั และการไดถ่้ายทอดส่ิงท่ีท าไดใ้ห้คนอ่ืน 
เป็นการเรียนรู้ท่ีตอ้งท าความเขา้ใจดว้ยตนเอง แลว้สะทอ้นออกมาดว้ยการปฏิบติั เป็นการเรียนแบบ
เขา้ใจขา้งในตวัเราเองก่อนแลว้ถึงจะถ่ายทอดใหค้นอ่ืน หรืออีกนยัหน่ึงเป็นการเรียนแบบค่อย ๆ ตก
ผลึกส่ิงท่ีเห็น ส่ิงท่ีสังเกตแลว้มาปะติดต่อเป็นแนวคิด หรือหลกัการ เป็นการเรียนแบบ Deductive 
learning กลุ่มหลงัน้ีไดข้อ้สรุปวา่ มีประสิทธิภาพของการเรียนรู้ดีกวา่ หมายถึงระดบัความลึกของ
การเขา้ใจในเร่ืองใด เร่ืองหน่ึงในระดบัท่ีลึกกว่า (ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ, 2554: ออนไลน์)  
 2.2.2  ความหมายของโครงงานส าหรับห้องเรียนศตวรรษที ่21  
      นักวิชาการจ านวนมากมีการใช้ค  าท่ีหลากหลายจากความหมายของ  Project 
based learning  คือ  การเรียนการสอนแบบโครงงาน  การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  การสอน
แบบโครงงาน  แต่ในการวิจยัในคร้ังน้ีใช้ค  าวา่  การเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน  โดยนกัวิชาการ
แต่ละท่านไดใ้หค้วามหมายค าวา่  โครงงานไวใ้นลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกนัดงัน้ี 
 Lenschow (1996 อา้งถึงใน  วราภรณ์  ตระกูลสฤษด์ิ, 2545) กล่าววา่  การเรียน
แบบโครงงาน หมายถึง  การกระท ากิจกรรมร่วมกนั  ช่วยเหลือกนัในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนภายใน
กลุ่ม  ด้วยวิธีการปฏิบติัจริงเพื่อการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาอนัน าไปสู่ความสามารถในการคิด
วเิคราะห์  แสวงหาขอ้มูลและแนวทางในการแกปั้ญหาเหล่านั้น 
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  Blank (1997)  กล่าววา่  การเรียนการสอนตามโครงงานเป็นรูปแบบการเรียนการ
สอนจริงหรือกลยทุธ์ในการวางแผนท่ีนกัเรียนสามารถน าไปใชแ้ละสามารถประเมินผลโครงงานท่ี
มีจากการใชง้านจริงในแหล่งเรียนรู้นอกหอ้งเรียน 
  Thomas (2000)  กล่าวว่า PBL เป็นศูนย์กลางไม่เ ก่ียวข้องหรือเช่ือมโยงกับ
หลกัสูตร PBLให้ความส าคญักบัการสร้างค าถามหรือปัญหาท่ีพบ  "" นกัเรียนท่ีจะคน้พบ แนวคิด
และหลักการของระเบียบวิธีการด าเนินการด้วยตนเอง  การท าโครงงานจะท าให้นักเรียนเกิด
ความคิดท่ีสร้างสรรค ์ โครงงานจะมีนยัส าคญับอกความเคล่ือนไหวของงานโครงงานจะมีความเป็น
จริงไม่เหมือนการเรียนในโรงเรียน  
  Barell (2007)  กล่าววา่PBL  ใชเ้พื่อการคน้หาขอ้เทจ็จริง เป็นโครงงานท่ีเกิดข้ึนบน
พื้นฐานความเป็นจริง  มีการสร้างแรงจูงใจท่ีสูง  ทุกคนมีส่วนร่วมในการตั้งขอ้ค าถามของงาน  หรือ
การน าปัญหาในเร่ืองท่ีสอน เน้ือหาในการเรียนมาร่วมกนัเพื่อแกปั้ญหา 
  Wurdinger  and  other  (2007  อา้งถึงใน  ประสาท  เนืองเฉลิม,  2558)  กล่าวา่  
การเรียนรู้แบบโครงงาน  (Project-based  Learning)  เป็นการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
ไดใ้ช้กระบวนการคิดและศกัยภาพการแกปั้ญหา  โดยท่ีผูเ้รียนช่วยกนัคิดและร่วมแรงแข็งขนักนั
ท างาน  ฝึกฝนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ซ่ึงผูเ้รียนเร่ิมแรกตอ้งเรียนรู้ร่วมกนัดว้ยการ
จ าแนกประเด็นปัญหา  การพฒันาแผน/แนวทางการพัฒนา  การทดสอบเพื่อพิสูจน์ความคิดของ
กลุ่ม และการสะทอ้นความคิดหลงัจากท่ีไดป้ฏิบติัแลว้  การเรียนรู้แบบน้ีเนน้กระบวนการออกแบบ
และจดัท าส่ิงต่าง ๆ ในลกัษณะของโครงงาน 
  Barell  (2010) กล่าววา่  การเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน  เป็นรูปแบบการเรียน
การสอนท่ีนกัเรียนไดแ้กปั้ญหาท่ีแทจ้ริง  และปัญหาท่ีพวกเขาพบ  เป็นส่ิงท่ีมีความหมาย  สามารถ
ตรวจสอบแกปั้ญหาดว้ยวธีิการท่ีนกัเรียนตอ้งท างานร่วมกนัเพื่อแกปั้ญหาเหล่านั้น 

Edutopia (2558  อา้งถึงใน  ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555 )  กล่าว
เก่ียวกับการเรียนรู้ด้วยโครงงานว่าหมายถึง  การเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นการเรียนรู้ท่ีจรวิสัย 
(dynamic)  เป็นการสอนท่ีให้ผูเ้รียนศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงและท่ีทา้ทาย  ในขณะเดียวกนัช่วย
พฒันาทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายอย่างในขณะท่ีร่วมมือกนัท างานเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทั้งน้ีเพราะการ
เรียนรู้ดว้ยโครงงานเป็นการเรียนรู้ท่ีเต็มไปดว้ยการเรียนรู้การใชง้าน  และการมีส่วนร่วมก็เป็นแรง
บนัดาลใจใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ลึกในวชิาท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ การวจิยัยงัช้ีใหเ้ห็นวา่ผูเ้รียนมีแนวโนม้ท่ีจะ
คงไวซ่ึ้งความรู้ท่ีได้ผ่านวิธีการน้ีทั้ งมากข้ึนและรวดเร็วกว่าผ่านการเรียนรู้ท่ีใช้ต าราเรียนเป็น
ศูนยก์ลางแบบดั้งเดิม  นอกจากน้ีผูเ้รียนพฒันาความเช่ือมัน่และการก ากบัตนเองจากการท างานทั้ง
เป็นทีม  และเป็นอิสระ  ในกระบวนการของการด าเนินโครงงานให้ส าเร็จนั้น  ผูเ้รียนยงัไดพ้ฒันา
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ทกัษะในการวิจยั  พฒันาการส่ือสารท่ีดีกับเพื่อนและผูใ้หญ่  และมกัท าให้เก่ียวข้องกับชุมชน  
ส่งผลให้ชุมชนมีมุมมองในทางบวกกับงานท่ีผูเ้รียนท า  การประเมินผูเ้รียนอยู่บนพื้นฐานของ
โครงงานท่ีผูเ้รียนท า  มากกว่าการเปรียบเทียบด้วยเกณฑ์แคบ ๆ ดว้ยการสอบ  การเขียนบรรยาย  
และการท ารายงาน  การประเมินผลการท างานบนพื้นฐานของโครงงานมกัจะมีความหมายกับ
ผูเ้รียน  ผูเ้รียนจะมองเห็นการเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนกบัชีวิตจริง  และอาจจะเป็นแรงบนัดาลใจในการ
ประกอบอาชีพหรือมีส่วนร่วมในการเคล่ือนไหวท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงานท่ีผูเ้รียนพฒันา 

KM CHIL (2558)  กล่าวถึงการเรียนรู้ดว้ยโครงงานเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญัรูปแบบหน่ึงท่ีเป็นการให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบติัจริงในลกัษณะของการศึกษา 
ส ารวจคน้ควา้ ทดลอง ประดิษฐ์คิดคน้ โดยครูเปล่ียนบทบาทจากการเป็นผูใ้ห้ความรู้  (teacher) เป็น
ผูอ้  านวยความสะดวก (facilitator) หรือผูใ้ห้ค  าแนะน า (guide) ท าหน้าท่ีออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้ใหผู้เ้รียนท างานเป็นทีม กระตุน้ แนะน าและใหค้  าปรึกษา เพื่อให้โครงงานส าเร็จลุล่วง 

ทิศนา  แขมณี (2551)  กล่าว  การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยง
หลกัการพฒันาการคิดของบลูม (Bloom) ทั้ง 6 ขั้น กล่าวคือ ความรู้ความจ า (Knowledge)  ความ
เขา้ใจ (Comprehension)   การน าไปใช ้(Application)  การวิเคราะห์ (Analysis)   การสังเคราะห์ 
(Synthesis)  การประเมินค่า (Evaluation)   และยงัเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัใน
ทุกขั้นตอนของการเรียนรู้  ตั้งแต่การวางแผนการเรียนรู้  การออกแบบการเรียนรู้ การสร้างสรรค์
ประยกุตใ์ชผ้ลผลิต และการประเมินผลงานโดยผูส้อนมีบทบาทเป็นผูจ้ดัการเรียนรู้ 

ลดัดา  ภู่เกียรติ  (2552)  กล่าววา่  โครงงานเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีเกิดจากความสนใจ
ใคร่รู้ของผูเ้รียนท่ีอยากจะศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง  หรือหลาย ๆ ส่ิงท่ีสงสัยหรืออยากรู้
ค าตอบให้ลึกซ้ึงชัดเจน  หรือต้องการเรียนรู้ในเร่ืองนั้น ๆ ให้มากข้ึนกว่าเดิม  โดยใช้ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหาและปัญหาหลาย ๆ ด้าน  มีวิธีศึกษาอย่างเป็นระบบ  และมีขั้นตอนอย่าง
ต่อเน่ือง  มีการวางแผนในการศึกษาอยา่งละเอียด  และลงมือปฏิบติัตามท่ีวางแผนไวจ้นไดข้อ้สรุป
หรือผลการศึกษาหรือค าตอบเก่ียวกบัเร่ืองนั้น ๆ 
  วฒันา  มคัคสมนั  (2554)  กล่าวว่า  การสอนแบบโครงงานคือ  การท่ีเด็กเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม  ศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจากความสนใจของเด็กเองอย่างลุ่มลึกลงไปใน
รายละเอียดของเร่ืองนั้นด้วยกระบวนการคิด  และกระบวนการแก้ปัญหาของกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์  หรือกระบวนการอ่ืนใดดว้ยเด็กเองจนพบค าตอบท่ีตอ้งการ 
  วชัรินทร์  โพธ์ิเงิน และคณะ  (2555) กล่าววา่  การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-
based Learning)  เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  สอดคล้องกับหลักทฤษฎีการเรียนรู้  
constructivism, constructionism  และการเรียนรู้แบบร่วมมือ (cooperative  learning)  ซ่ึงมีขั้นตอน
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การเรียนรู้ท่ีเร่ิมจากการแสวงหาความรู้  กระบวนการคิด  และทกัษะในการแกปั้ญหาไวใ้นรูปแบบ
การเรียนรู้ 

 บุบผา เรืองรอง  (2556)  กล่าววา่การสอนแบบโครงงาน หมายถึงการจดัการเรียน
การสอนรูปแบบหน่ึงซ่ึงให้ความส าคญักบัเด็กส่งเสริมให้เด็กแสวงหาค าตอบจากการเรียนเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงอยา่งลุ่มลึกเพื่อสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองโดยท่ีเด็กหรือครูร่วมกนัก าหนดเร่ืองท่ีตอ้งการ
เรียนรู้แลว้ด าเนินการแสวงหาความรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาโดยครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวกให้
เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและจากแหล่งเรียนรู้ 

ดุษฎี  โยเหลา  (2557)  กล่าวถึง  การจดัการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน
หมายถึงการจดัการเรียนรู้ท่ีมีครูเป็นผูก้ระตุน้เพื่อน าความสนใจท่ีเกิดจากตวันกัเรียนมาใชใ้นการท า
กิจกรรมคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตวันกัเรียนเองน าไปสู่การเพิ่มความรู้ท่ีไดจ้ากการลงมือปฏิบติัการฟัง
และการสังเกตจากผูเ้ช่ียวชาญโดยนกัเรียนมีการเรียนรู้ผา่นกระบวนการท างานเป็นกลุ่มท่ีจะน ามาสู่
การสรุปความรู้ใหม่มีการเขียนกระบวนการจดัท าโครงงานและไดผ้ลการจดักิจกรรมเป็นผลงาน
แบบรูปธรรม 

 จากทศันะของนกัวิชาการสรุปไดว้่า  การเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน (Project-
Based Learning : PjBL) ในศตวรรษท่ี 21 หมายถึง  กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีการท า
กิจกรรมร่วมกนัเป็นกลุ่ม  ลงมือปฏิบติัตามท่ีวางแผนไว ้ ทุกคนมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา  การคิด
วเิคราะห์โดยใชท้กัษะกระบวนการแกปั้ญหา  ใชท้กัษะแลกเปล่ียนประสบการณ์และหาความรู้ใหม่  
ตลอดจนการด าเนินงานจากการลงมือปฏิบติัอยา่งเป็นระบบขั้นตอนตามท่ีวางแผนไว ้ จนไดช้ิ้นงาน
ท่ีสามารถน าผลการศึกษาไปใชไ้ดใ้นชีวติจริง 
 2.2.3  การจัดการเรียนรู้ทีย่ดึโครงงานเป็นฐาน 
      มีนักวิชาการไดอ้ธิบายองค์ประกอบ  การออกแบบ  การวางแผน  ลกัษณะท่ี
ส าคญัของการจดัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานโดยมีขั้นตอนการท าโครงงานดงัน้ี 
 Stix and Frank (2006)  ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการสอนแบบโครงงานมี  9  ขั้นตอน  
คือ  1)  การก าหนดตั้งประเด็นท่ีสนใจจากโครงงาน  2)  การออกแบบโครงงาน  3)  การอภิปราย  
รวบรวมขอ้มูลพื้นฐานท่ีจ าเป็น  4)  การสร้างเกณฑ์การประเมินท่ีเหมาะสม  5)  การเก็บรวบรวม
ขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการท าโครงงาน  6) การสร้างโครงงาน  7)  การเตรียมน าเสนอโครงงาน  8)  การ
น าเสนอโครงงาน  9)  สะทอ้นผลกระบวนการและผลการประเมิน     
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  Harun  (2006) อธิบายขั้นตอนการเรียนรู้แบบโครงงานไว ้ 6 ขั้นตอนดงัน้ี ขั้นท่ี  1  
ขั้นก าหนดปัญหา  ขั้นท่ี 2  ขั้นวางแผน  ขั้นท่ี  3  ออกแบบตารางการท างาน  ขั้นตอนท่ี   4  
ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงงาน  ขั้นตอนท่ี  5  การน าเสนอรายงานผล และขั้นท่ี  6  การ
ประเมินผล   

 
ภาพท่ี  8 Steps in PBL 

  Baron (2010)  กล่าวถึง  6  ขั้นตอนการวางแผนส าหรับการท าโครงงานท่ีจะ
ประสบความส าเร็จดงัน้ี   

ขั้นตอนท่ี 1. : การพฒันา หวัขอ้ ท่ีน่าสนใจท่ีครอบคลุมและเปิดโอกาสใหน้กัเรียน
ไดท้  าโครงงานอยา่งอิสระ 
  ขั้นตอนท่ี 2. : การพฒันา หรือการออกแบบ ผลิตภณัฑสุ์ดทา้ย ท่ีครอบคลุมท่ี 
นกัเรียนแต่ละคนจะมีบทบาทในการสร้าง และสามารถน ามาใชใ้นชีวติประจ าวนั 
  ขั้นตอนท่ี 3. :  การมีส่วนร่วมกบัองคก์รวชิาชีพ และผูเ้ช่ียวชาญจากทุกส่วนเพื่อ 
สัมพนัธ์กบัการศึกษา ทางวชิาการกบัโลกแห่งความจริง และใหน้กัเรียนสวมบทบาท เป็นมืออาชีพ
หมายถึงการท าวจิยัอยา่งมืออาชีพ   
  ขั้นตอนท่ี 4. : การระบุและการจดัระเบียบ แหล่งการเรียนรู้ท่ีส าคญัส าหรับการ
คน้หาขอ้มูล 
  ขั้นตอนท่ี 5. :  การประสานงาน จดัตาราง  การวางแผน เพื่อใหแ้น่ใจวา่ งานแต่
ละช้ินจะท าไดอ้ยา่งราบร่ืน จากท่ีหน่ึงไปยงัอีก  
  ขั้นตอนท่ี 6. : วางแผน  น าประสบการณ์สุดทา้ยหรือ เหตุการณ์สูงสุด ผลงาน
ของนกัเรียนแสดงให้โรงเรียน  ชุมชนไดช้ม 
 KM CHIL  (2015) อธิบายขั้นตอนท่ีส าคญัในการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน
ดงัน้ี   
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STEP 1 การเตรียมความพร้อม ครูเตรียมมอบหมายโครงงานโดยระบุในแผนการ
สอนในชั้นเรียนครูอาจก าหนดขอบเขตของโครงงานอย่างกวา้งๆ ให้สอดคล้องกบัรายวิชาหรือ
ความถนดัของนกัเรียน และเตรียมแหล่งเรียนรู้ ขอ้มูลตวัอยา่งเพื่อเป็นแนวทางให้นกัเรียนไดศึ้กษา
คน้ควา้เพิ่มเติม สามารถใช้เวบ็ไซต์หรือโปรแกรม moodle ในการ update ขอ้มูลแหล่งเรียนรู้และ
การก าหนดนดัหมายต่างๆ เก่ียวกบัการด าเนินโครงงานได ้    

STEP 2 การคิดและเลือกหวัขอ้ให้นกัเรียนเป็นผูส้ร้างทางเลือกในการออกแบบ
โครงงานเองเพื่อเปิดโอกาสใหรู้้จกัการคน้ควา้และสร้างสรรคค์วามรู้เชิงนวตักรรม ครูอาจให้ผูเ้รียน
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งก่อนเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกหวัขอ้ การท างานเป็นทีม กระตุน้
ให้เกิด brain storm จะท าให้เกิดทกัษะ ทกัษะการคิดเชิงวิพากษ ์ ทกัษะการส่ือสารและทกัษะการ
สร้างความร่วมมือ   

STEP 3 การเขียนเคา้โครง การเขียนเคา้โครงของโครงงาน เป็นการสร้าง mind 
map แสดงแนวคิด แผน และขั้นตอนการท าโครงงานเพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งมองเห็นภาระงาน บทบาท 
และระยะเวลาในการด าเนินงานท าใหส้ามารถปฏิบติัโครงงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน   

STEP 4 การปฏิบติัโครงงานนกัเรียนลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีวางไวใ้นเคา้โครงของ
โครงงานถา้มีการวางเคา้โครงเอาไวแ้ลว้นกัเรียนจะรู้ไดเ้องวา่จะตอ้งท าอะไรในขั้นตอนต่อไป โดย
ไม่ตอ้งรอถามครูในระหว่างการด าเนินการครูผูส้อนอาจมีการให้ค  าปรึกษาอย่างใกลชิ้ดหรือร่วม
แกปั้ญหาไปพร้อมๆ กบันกัเรียน    

STEP 5 การน าเสนอโครงงาน นกัเรียนสรุปรายงานผล โดยการเขียนรายงานหรือ
การน าเสนอในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น แผ่นพบั โปสเตอร์จดันิทรรศการรายงานหน้าชั้นส่งงานทาง
เวบ็ไซตห์รืออีเมลถา้มีการประกวดหรือแข่งขนัดว้ยจะท าใหน้กัเรียนเกิดความกระตือรือร้นมากข้ึน   

STEP 6 การประเมินผลโครงงานการประเมินโครงงานควรมีการประเมินผลการ
เรียนรู้โดยหลากหลาย (muiti evaluation)  เช่น นกัเรียนประเมินตนเอง ประเมินซ่ึงกนัและกนั
ประเมินจากบุคคลภายนอกการประเมินจะไม่วดัเฉพาะความรู้หรือผลงานสุดทา้ยเพียงอยา่งเดียวแต่
จะวดักระบวนการท่ีไดม้าซ่ึงผลงานดว้ย การประเมินโดยครูหลายคนจะเป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์
และท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งครูดว้ยกนัอีกดว้ย 

William (2012).  ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  มี  6  
ขั้นตอนคือ  1)  ขั้นน าและการวางแผนการท าโครงงาน  2)  ขั้นตอนการวิจยั ; การรวบรวมเก็บ
ขอ้มูล  3)  ขั้นสร้าง  การพฒันา  การลงมือปฏิบติัแกปั้ญหาและการประเมินผลคร้ังท่ี  1  4)  ขั้นตอน
การวจิยัคร้ังท่ี 2 การพฒันางานของโครงงาน  5)  ขั้นการประเมินผลคร้ังสุดทา้ย  ท่ีจะไดม้าซ่ึง
รูปเล่มหรือส่ิงประดิษฐข์องโครงงาน 
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  ดุษฎี  โยเหลา และคณะ  (2557)  แนวคิดท่ีปรับจากการศึกษาการจดัการเรียนรู้
แบบ PBL ท่ีไดจ้ากโครงงานสร้างชุดความรู้เพื่อสร้างเสริมทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของเด็กและ
เยาวชน: จากประสบการณ์ความส าเร็จของโรงเรียนไทยมีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 

ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน (ดุษฎี โยเหลา และคณะ, 2557) 
1. ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน ครูให้ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการท าโครงงานก่อนการ

เรียนรู้ เน่ืองจากการท าโครงงานมีรูปแบบและขั้นตอนท่ีชดัเจนและรัดกุม ดงันั้นผูเ้รียนจึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัโครงงานไวเ้ป็นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการปฏิบติัขณะท างาน
โครงงานจริง ในขั้นแสวงหาความรู้ 

2. ขั้นกระตุน้ความสนใจ ครูเตรียมกิจกรรมท่ีจะกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน 
โดยตอ้งคิดหรือเตรียมกิจกรรมท่ีดึงดูดใหผู้เ้รียนสนใจ ใคร่รู้ ถึงความสนุกสนานในการท าโครงงาน
หรือกิจกรรมร่วมกนั โดยกิจกรรมนั้นอาจเป็นกิจกรรมท่ีครูก าหนดข้ึน หรืออาจเป็นกิจกรรมท่ี
ผูเ้รียนมีความสนใจตอ้งการจะท าอยู่แลว้ ทั้งน้ีในการกระตุน้ของครูจะตอ้งเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
เสนอจากกิจกรรมท่ีไดเ้รียนรู้ผา่นการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนท่ีผูเ้รียนอาศยัอยูห่รือ
เป็นเร่ืองใกลต้วัท่ีสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

3. ขั้นจดักลุ่มร่วมมือ ครูให้ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มกนัแสวงหาความรู้ ใช้กระบวนการ
กลุ่มในการวางแผนด าเนินกิจกรรม โดยนกัเรียนเป็นผูร่้วมกนัวางแผนกิจกรรมการเรียนของตนเอง 
โดยระดมความคิดและหารือ แบ่งหนา้ท่ีเพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัร่วมกนั หลงัจากท่ีไดท้ราบหวัขอ้ส่ิง
ท่ีตนเองตอ้งเรียนรู้ในภาคเรียนนั้นๆ เรียบร้อยแลว้ 

https://candmbsri.files.wordpress.com/2015/04/project-based-learning.jpg
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4. ขั้นแสวงหาความรู้ ในขั้นแสวงหาความรู้มีแนวทางปฏิบติัส าหรับผูเ้รียนในการ
ท ากิจกรรมดงัน้ี นกัเรียนลงมือปฏิบติักิจกรรมโครงงานตามหวัขอ้ท่ีกลุ่มสนใจ ผูเ้รียนปฏิบติัหนา้ท่ี
ของตนตามขอ้ตกลงของกลุ่ม พร้อมทั้งร่วมมือกนัปฏิบติักิจกรรม โดยขอค าปรึกษาจากครูเป็นระยะ
เม่ือมีขอ้สงสัยหรือปัญหาเกิดข้ึนผูเ้รียนร่วมกนัเขียนรูปเล่ม สรุปรายงานจากโครงงานท่ีตนปฏิบติั 

5. ขั้นสรุปส่ิงท่ีเรียนรู้ครูให้ผูเ้รียนสรุปส่ิงท่ีเรียนรู้จากการท ากิจกรรม โดยครูใช้
ค  าถาม ถามผูเ้รียนน าไปสู่การสรุปส่ิงท่ีเรียนรู้ 

6. ขั้นน าเสนอผลงาน ครูใหผู้เ้รียนน าเสนอผลการเรียนรู้ โดยครูออกแบบกิจกรรม
หรือจัดเวลาให้ผูเ้รียนได้เสนอส่ิงท่ีตนเองได้เรียนรู้ เพื่อให้เพื่อนร่วมชั้น และผูเ้รียนอ่ืนๆ ใน
โรงเรียนไดช้มผลงานและเรียนรู้กิจกรรมท่ีผูเ้รียนปฏิบติัในการท าโครงงาน 

ปรัชญนนัท์  นิลสุข  (2558)  กล่าวถึง  กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐานประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนไดแ้ก่ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมขั้นตอนการก าหนดหัวขอ้
ขั้นตอนการด าเนินการสร้างและทดสอบขั้นตอนการน าเสนอผลงานและขั้นตอนการประเมินผล
ดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี  1  การเตรียมความพร้อม  มีการบูรณาการทกัษะในศตวรรษท่ี  21  คือ  
สาระวิชาหลกัและสมรรถนะส าคญั  3  ประการ  ทกัษะดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม  ทกัษะดา้น
ขอ้มูลสารสนเทศ  ส่ือ  และเทคโนโลยี  และทกัษะดา้นชีวิตและอาชีพ  บทบาทของผูส้อนตอ้งให้
ค  าปรึกษาและแนะน า  บทบาทของผูเ้รียนคือ  ศึกษาคน้ควา้  การจดักลุ่มท างาน  ระดมความคิด  
ศึกษาความเป็นไปได ้ และสรุปปัญหา 

 ขั้นตอนท่ี  2  การก าหนดหวัขอ้ มีการบูรณาการทกัษะในศตวรรษท่ี  21  คือ  สาระ
วิชาหลกัและสมรรถนะส าคญั  3  ประการ  ทกัษะดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม  ทกัษะดา้นข้อมูล
สารสนเทศ  ส่ือ  และเทคโนโลยี  และทกัษะด้านชีวิตและอาชีพ  บทบาทของผูส้อนเห็นชอบ
โครงงานใหค้ าแนะน า  บทบาทของผูเ้รียนคือ  จดัท าแผนงานโครงงาน  น าเสนอหวัขอ้โครงงาน 

 ขั้นตอนท่ี  3  การด าเนินการสร้างและทดสอบ  มีการบูรณาการทกัษะในศตวรรษ
ท่ี  21  คือ  สาระวิชาหลกัและสมรรถนะส าคญั  3  ประการ  ทกัษะดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม  
ทกัษะด้านขอ้มูลสารสนเทศ  ส่ือ  และเทคโนโลยี  และทกัษะด้านชีวิตและอาชีพ  บทบาทของ
ผูส้อนติดตามและตรวจสอบการด าเนินงาน  บทบาทของผูเ้รียนคือ  ลงมือสร้างโครงงาน  ทดสอบ
การท างานของโครงงาน  แกปั้ญหาโครงงาน 

 ขั้นตอนท่ี  4  การน าเสนอผลงาน  มีการบูรณาการทกัษะในศตวรรษท่ี  21  คือ  
สาระวิชาหลกัและสมรรถนะส าคญั  3  ประการ  ทกัษะดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม  ทกัษะดา้น
ขอ้มูลสารสนเทศ  ส่ือ  และเทคโนโลยี  และทกัษะดา้นชีวิตและอาชีพ  บทบาทของผูส้อนรับฟัง
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และให้ขอ้เสนอแนะ  ให้ก าลงัใจและสนบัสนุนการท าโครงงาน  บทบาทของผูเ้รียนคือ  น าเสนอ
ผลส าเร็จโครงงาน  รับฟังขอ้เสนอแนะ  ปรับปรุงแกไ้ขผลงาน 

 ขั้นตอนท่ี  5  การประเมินผล  มีการบูรณาการทกัษะในศตวรรษท่ี  21  คือ  สาระ
วิชาหลกัและสมรรถนะส าคญั  3  ประการ  ทกัษะดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม  ทกัษะดา้นขอ้มูล
สารสนเทศ  ส่ือ  และเทคโนโลย ี และทกัษะดา้นชีวติและอาชีพ  บทบาทของผูส้อนประเมินผลงาน
ตามสภาพจริง  บทบาทของผูเ้รียนคือ  ประเมินผลงานตนเอง 
  ประสาท  เนืองเฉลิม  (2558)  กล่าวถึง   ลกัษณะส าคญัของรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบโครงงาน  คือตอ้งเป็นไปตามความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคน  แต่ละกลุ่ม  แต่ละระดบัชั้น  
โดยมีขั้นตอนในการท าโครงงานดงัน้ี   
  ขั้นท่ี  1  ขั้นก าหนดปัญหา  หรือส ารวจความสนใจ  ผูส้อนเสนอสถานการณ์หรือ
ตวัอย่างท่ีเป็นปัญหาและกระตุน้ให้ผูเ้รียนหาวิธีการแก้ปัญหาหรือย ัว่ยุให้ผูเ้รียนมีความตอ้งการ
ศึกษาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
  ขั้นท่ี  2  ขั้นก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน  ผูส้อนแนะน าให้ผูเ้รียนก าหนด
จุดมุ่งหมายให้ชัดเจนว่าเรียนเพื่ออะไร  จะท าโครงงานนั้นเพื่อแก้ปัญหาอะไร  ซ่ึงท าให้ผูเ้รียน
ก าหนดโครงงานไดต้ามแนวทางในการด าเนินงานตรงตามจุดมุ่งหมาย 
  ขั้นท่ี  3  ขั้นวางแผนและวิเคราะห์โครงงาน  ให้ผูเ้รียนวางแผนแกปั้ญหา  ซ่ึงเป็น
โครงงานเด่ียวหรือกลุ่มก็ได้  แล้วเสนอแผนการด าเนินงานให้ผูส้อนพิจารณา  ให้ค  าแนะน า
ช่วยเหลือและขอ้เสนอแนะการวางแผนโครงงานของผูเ้รียน  ผูเ้รียนเขียนโครงงานตามหัวขอ้ซ่ึงมี
หวัขอ้ส าคญั  (ช่ือโครงงาน  หลกัการและเหตุผล  วตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมาย  เจา้ของโครงงานท่ี
ปรึกษาโครงงาน  แหล่งความรู้  สถานท่ีด า เนินการ  ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ  
วธีิด าเนินการเคร่ืองมือท่ีใช ้ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ) 
  ขั้นท่ี  4  ขั้นลงมือปฏิบติัหรือแกปั้ญหา  ให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัหรือแกปั้ญหาตาม
แผนการท่ีก าหนดไวโ้ดยครูผูส้อนเป็นท่ีปรึกษา  คอยสังเกต  ติดตาม  แนะน าให้ผูเ้รียนรู้จกัสังเกต
เก็บรวบรวมข้อมูล  บันทึกผลด าเนินการด้วยความมานะอดทน  มีการประชุมอภิปราย  
ปรึกษาหารือกนัเป็นระยะ ๆ ผูส้อนจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งเท่าท่ีจ  าเป็น  ผูเ้รียนเป็นผูใ้ชค้วามคิด  ความรู้
ในการวางแผน  และตดัสินใจท าดว้ยตนเอง 
  ขั้นท่ี   5  ขั้ นประเมินผลระหว่างปฏิบัติงาน  ผู ้สอนแนะน าให้ผู ้เ รียนรู้จัก
ประเมินผลก่อนด าเนินการ  ระหว่างด าเนินการ  และหลงัด าเนินการ  คือรู้จกัพิจารณาว่าก่อนท่ีจะ
ด าเนินการมีสภาพเป็นอยา่งไร  มีปัญหาอยา่งไรระหวา่งท่ีด าเนินการตามโครงงานนั้น  ยงัมีส่ิงใดท่ี
ผดิพลาดหรือเป็นขอ้บกพร่องอยู ่ ตอ้งการแกไ้ขอะไรอีกบา้ง  มีวิธีแกไ้ขอยา่งไร  เม่ือด าเนินการไป
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แลว้ผูเ้รียนมีแนวคิดอยา่งไร  มีความพึงพอใจหรือไม่  ผลของการด าเนินการตามโครงงาน  ผูเ้รียน
ไดเ้รียนรู้อะไร  ไดป้ระโยชน์อย่างไร  และสามารถน าความรู้นั้นไปพฒันาปรับปรุงงานไดอ้ย่างดี
ยิง่ข้ึนหรือเอาความรู้นั้นไปใชใ้นชีวติไดอ้ยา่งไร  โดยผูเ้รียนประเมินโครงงานของตนเองหรือเพื่อน
ร่วมประเมิน  จากนั้นผูส้อนจึงประเมินผลโครงงานตามแบบประเมิน  ซ่ึงผูป้กครองอาจจะมีส่วน
ร่วมในการประเมินดว้ยก็ได ้
  ขั้นท่ี  6  ขั้นสรุป  รายงานผล  และเสนอผลงาน  เม่ือผูเ้รียนท างานตามแผนและ
เก็บข้อมูลแล้ว  ต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปและเขียนรายงานเพื่อน าเสนอผลงาน  ซ่ึง
นอกเหนือจากการรายงานเอกสารแล้ว  อาจมีแผนภูมิ  แผนภพ  กราฟ แบบจ าลอง  หรือของจริง
ประกอบการน าเสนอ  อาจจดัไดห้ลายรูปแบบ  เช่น  การจดันิทรรศการ  การแสดงละคร  ฯลฯ 
  พิมพนัธ์  เดชะคุป และคณะ  (2556)  กล่าวถึง  ขั้นตอนด าเนินการท าโครงงานเพื่อ
หาค าตอบของปัญหา  ประกอบดว้ย 
  1) ระบุปัญหา :  สังเกต  สรุปอา้งอิง  แยกแยะ  เปรียบเทียบ  วิเคราะห์  ส่ือสาร  
และก าหนดปัญหาเพื่อหาค าตอบ 
  2) ออกแบบการรวบรวมข้อมูล :ตั้ งสมมติฐาน คิดเชิงเหตุผล  การพิสูจน์
สมมติฐาน  การระบุตวัแปร  การนิยามเชิงปฏิบติัการ  การวางแผนเพื่อวิธีเก็บขอ้มูล  การสร้าง
เคร่ืองมือ    และวางแผนวเิคราะห์ขอ้มูล 
  3)  ปฏิบติัการรวบรวมขอ้มูล : การสังเกต  การสัมภาษณ์  การสอบถาม  การวดั  
การใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือ  การใชต้วัเลข  การบนัทึกผล 
  4)  วิเคราะห์ผลและส่ือความหมายขอ้มูล : การสังเกต  การแยกแยะ  การจดักลุ่ม  
การจ าแนกประเภท  การเรียงล าดบั  การจดัระบบ  การใชต้วัเลข  รวมทั้งการส่ือความหมายขอ้มูล
แบบต่าง ๆ เช่น  ตาราง  กราฟ  ภาพ  เป็นตน้ 
  5)  สรุปผล : การแปลผลขอ้มูล  การอุปนยั  การนิรนยั  การสรุปผลจากขอ้มูล 
  ไพฑูรย ์ นันตะสุคนธ์  และวลัลภา  อยู่ทอง (2557) ได้อธิบายขั้นตอนในการ
จดัการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานเป็น  6  ขั้นตอน  ไดแ้ก่ 
  ขั้นตอนท่ี  1  การเตรียมความพร้อมผู ้สอนจัดเตรียมขอบเขตของโครงงาน
แหล่งขอ้มูลและค าถามน าโดยระบุในแผนการจดัการเรียนรู้ 
  ขั้นตอนท่ี  2  การก าหนดและเลือกหวัขอ้กลุ่มผูเ้รียนร่วมกนัก าหนดหวัขอ้ท่ีจะท า
เป็นโครงงานศึกษาความเป็นไปไดข้องแต่ละหวัขอ้เพื่อเลือกโครงงานท่ีจะจดัท าน าเสนอผูส้อนให้
ความเห็นชอบ 
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  ขั้นตอนท่ี  3  การเขียนเค้าโครงของโครงงานผูเ้รียนศึกษาขอบเขตโครงงาน
แหล่งขอ้มูลตลอดจนคน้หาแหล่งขอ้มูลแลว้ร่วมวางแผนการจดัท าโครงงานโดยระบุกิจกรรมในแต่
ละขั้นตอนรวมทั้งบทบาทหนา้ท่ีภาระงานของสมาชิกในกลุ่มตลอดจนระยะเวลาในการด าเนินงาน 
  ขั้นตอนท่ี 4  การปฏิบติัโครงงาน สมาชิกในกลุ่มร่วมด าเนินงานตามแผนงานและ
หน้าท่ีรับผิดชอบดว้ยการบูรณาการความรู้ทกัษะแลกเปล่ียนประสบการณ์และคน้หาความรู้ใหม่
โดยมีผูส้อนคอยใหค้  าปรึกษาและหรือร่วมแกปั้ญหาไปพร้อมกบัผูเ้รียน 
  ขั้นตอนท่ี  5  การน าเสนอผลงาน ผูเ้รียนสรุปผลการด าเนินงานจดัท ารายงานและ 
น าเสนอผลงานกิจกรรมของโครงงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกลุ่ม 
  ขั้นตอนท่ี  6  การประเมินผล ผูส้อนประเมินผลโครงงานอยา่งต่อเน่ืองดว้ยวิธีการ
และเคร่ืองมือท่ีหลากหลายเน้นการประเมินตามสภาพจริงทั้งความรู้กระบวนการผลงานและ
พฤติกรรมของผูเ้รียน 

มหาวิทยาลยัศรีประทุม  (2554)  การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกิจกรรมท่ีตอ้ง
กระท าอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่เสร็จส้ินโครงงาน ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งเป็นผูด้  าเนินการเอง
ทั้งส้ิน โดยมีครู ‟ อาจารย ์ท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา คอยให้ค  าแนะน า เสนอแนะ 
และใหค้  าปรึกษาอยา่งใกลชิ้ดตลอดเวลาในการด าเนินงานโครงงาน มีขั้นตอนท่ีส าคญัประกอบดว้ย 
 ขั้นตอนท่ี 1 การคิดและเลือกหวัขอ้ 

 การด าเนินงานตามขั้นตอนน้ี เป็นการคิดหาหัวขอ้เร่ืองท่ีจะท าโครงงาน โดย
ผูเ้รียนตอ้งตั้งตน้ดว้ยค าถามท่ีวา่  
 - จะศึกษาอะไร  -  ท  าไมตอ้งศึกษาเร่ืองดงักล่าว 
 ส่ิงท่ีจะน ามาก าหนดเป็นหวัขอ้เร่ือง โครงงาน จะไดม้าจากปัญหา ค าถาม  
หรือความอยากรู้อยากเห็นในเร่ืองต่าง ๆ ของผูเ้รียนเอง ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีผูเ้รียนไดอ่้านหนงัสือ 
เอกสาร บทความ ยอมฟังความคิดเห็น การบรรยาย การสนทนา หรือจากการท่ีได้ไปดูงานทศัน
ศึกษา ชมนิทรรศการ หรือสังเกตจากปรากฏการณ์ต่าง ๆ รอบขา้งหัวเร่ืองของโครงงาน ตอ้งเป็น
เร่ืองท่ีเฉพาะเจาะจง และชัดเจนว่า โครงงานน้ีท าอะไร และควรเน้นเร่ืองท่ีอยู่ใกล้ตวั หรือ มี
ความคุน้เคยกบัเร่ืองดงักล่าว เป็นเร่ืองท่ีตอ้งใช้เวลาในการศึกษาพอสมควร ท่ีจะท าให้ได้มาซ่ึง
ค าตอบ 
 ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
 การด าเนินงานตามขั้นตอนน้ี เป็นการด าเนินงานต่อจากขั้นตอนท่ี 1 
การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องน้ี รวมไปถึงการขอค าปรึกษา หรือข้อมูลรายละเอียดอ่ืน ๆ จาก
ผูท้รงคุณวฒิุ ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกระดบั รวมทั้งการส ารวจวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ การด าเนินงานตามขั้นตอน
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น้ีจะท าให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจในรายละเอียดต่าง ๆ ของเน้ือหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มมากข้ึน 
รวมทั้งท าให้เห็นถึงขอบข่ายของภาระงานท่ีจะด าเนินการของโครงงานท่ีจะท าผลท่ี ได้จากการ
ด าเนินงานขั้นตอนน้ี จะช่วยท าให้ไดแ้นวคิดในการก าหนดขอบข่าย หรือเคา้โครงของเร่ืองท่ีจะ
ศึกษาดงัน้ี   ส่ิงท่ีจะกระท าจะท าอะไร ท าไมตอ้งท า ตอ้งการให้เกิดอะไร ท าอย่างไร ใช้ทรัพยากร
อะไร ท ากบัใคร เสนอผลอยา่งไร 
 ขั้นตอนท่ี 3 การเขียนเคา้โครงของโครงงานการด าเนินงานตามขั้นตอนน้ี  
เป็นการสร้างแผนท่ีมีความคิด เป็นการน าเอาภาพของงาน และภาพความส าเร็จของโครงงานท่ี
วิเคราะห์ไวม้าจัดท ารายละเอียด เพื่อแสดงแนวคิด แผน และขั้นตอนการท าโครงงาน   การ
ด าเนินงานในขั้นน้ีอาจใช้การระดมสมอง ถ้าเป็นการท างานเป็นกลุ่ม เพื่อให้ผูร่้วมงานและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนได้มองเห็นภาระงานตั้งแต่เร่ิมตน้ จนเสร็จส้ิน รวมทั้งได้ทราบถึงบทบาทและ
ระยะเวลาในการด าเนินงาน เม่ือเกิดความชัดเจนแล้วจึงน าเอามาก าหนดเขียนเป็นเคา้โครงของ
โครงงาน 

 โดยทัว่ไปเคา้โครงของโครงงาน จะประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ มีรายละเอียดดงัตาราง 
ท่ี  2 

ตารางท่ี  3 แสดงหวัขอ้ / รายการ รายละเอียดท่ีตอ้งระบุในการเขียนเคา้โครงของโครงงาน 
หัวข้อ / รายการ รายละเอยีดทีต้่องระบุ 

1. ช่ือโครงงาน 
2. ช่ือผูท้  าโครงงาน 
 
3. ช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน 
 
 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 
5. หลกัการและเหตุผล 
6. จุดหมาย/วตัถุประสงค ์
 
7. สมมติฐานของการศึกษา 
(ในกรณีท่ีเป็นโครงงานทดลอง) 
8. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท าอะไร กบัใคร เพื่ออะไร 
ผูรั้บผิดชอบโครงงาน อาจเป็นรายบุคคล หรือ
รายกลุ่มก็ได ้
ครู ‟ อาจารย ์ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีในทอ้งถ่ิน 
ผูท้  าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา ควบคุมการท าโครงงาน
ของผูเ้รียน 
ระยะเวลาการด าเนินงานโครงงาน ตั้งแต่เร่ิมตน้
จนเสร็จส้ิน 
สภาพปัจจุบันท่ีเป็นความต้องการ และความ
คาดหวงัท่ีจะเกิดผล 
ส่ิงท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนเม่ือส้ินสุดโครงงาน ทั้ง
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ขอ้ตกลง/ขอ้ก าหนด/เง่ือนไข เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพิสูจน์ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนด 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ)  
หัวข้อ / รายการ รายละเอยีดทีต้่องระบุ 

9. ปฏิบติัโครงงาน 
 
 
10. ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
 
11. เอกสารอา้งอิง/บรรณานุกรม 

กิจกรรม หรือขั้นตอนการด าเนินงาน เคร่ืองมือ 
วสัดุอุปกรณ์ สถานท่ี วนั เวลา และกิจกรรม
ด าเนินการต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นข้อ 8 ตั้ งแต่
เร่ิมตน้จนแลว้เสร็จ 
สภาพของผลท่ีตอ้งการใหเ้กิด ทั้งท่ีเป็นผลผลิต 
กระบวนการ และผลกระทบ 
ช่ือ เอกสาร ข้อมูล ท่ีได้จากแหล่งต่าง  ๆ  ท่ี
น ามาใชใ้นแผนการด าเนินงาน 

 
 ขั้นตอนท่ี 4 การปฏิบัติโครงงาน การด าเนินงานตามขั้นตอนน้ี เป็นการ
ด าเนินงานหลงัจากท่ีโครงงานท่ีไดรั้บความเห็นจากครู ‟ อาจารย ์ท่ีปรึกษา และไดรั้บการอนุมติั
จากสถานศึกษาแลว้ ผูเ้รียนตอ้งลงมือปฏิบติังานตามแผนงานท่ีก าหนดไวใ้นเคา้โครงของโครงงาน 
และระหว่างการปฏิบติังาน ผูเ้รียนตอ้งปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบ ค านึงถึงความประหยดั และ
ความปลอดภยัในการท างาน ตลอดจนค านึงถึงสภาพแวดลอ้มดว้ยในระหว่างการปฏิบติังานตาม
โครงงานตอ้งมีการจดบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ ไวอ้ยา่งละเอียดวา่ ท าอะไรไดผ้ลอยา่งไร ปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางการแกไ้ขอย่างไร การบนัทึกขอ้มูลดงักล่าวน้ี ตอ้งจดัท าอยา่งเป็นระบบ ระเบียบ เพื่อ
จะไดใ้ช้เป็นขอ้มูลส าหรับการปรับปรุงการด าเนินงานในโอกาสต่อไปด้วย การ ปฏิบติักิจกรรม
ตามท่ีระบุไวใ้นขั้นตอนด าเนินงานในโครงงานถือวา่เป็นการเรียนรู้เน้ือหา ฝึกทกัษะต่าง ๆ ตามท่ี
ระบุไวใ้นจุดประสงค์การเรียนรู้ และการปฏิบติัโครงงานควรใช้เวลาด าเนินการ ในสถานศึกษา
มากกวา่ท่ีจะท าท่ีบา้น 
 ขั้นตอนท่ี 5 การเขียนรายงานการด าเนินงานตามขั้นตอนน้ี เป็นการสรุป
รายงานผลการด าเนินงานโครงงานเพื่อให้ผูอ่ื้นไดท้ราบแนวคิด วิธีด าเนินงาน ผลท่ีไดรั้บตลอดจน
ขอ้สรุป ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เก่ียวกบัโครงงาน  การเขียนรายงาน ควรใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย กระชบั 
ชดัเจน และครอบคลุมประเด็นส าคญั ๆ ของโครงงานท่ีปฏิบติัไปแลว้ โดยอาจเขียนในรูปของสรุป
รายงานผล ซ่ึงอาจประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังน้ี บทคดัย่อ บทน า เอกสารท่ีเก่ียวข้อง วิธีการ
ด าเนินงาน ผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผล ขอ้เสนอแนะ และตารางท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ขั้นตอนท่ี 6 การแสดงผลงาน การ ด าเนินงานตามขั้นตอนน้ี เป็นขั้นตอน
สุดทา้ยของการท าโครงงาน  เป็นการน าเสนอผลการด าเนินงานโครงงานทั้งหมดมาเสนอให้ผูอ่ื้นได้
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ทราบ ซ่ึงผลผลิตท่ีไดจ้ากการด าเนินโครงงานประเภทต่าง ๆ มีลกัษณะเป็นเอกสาร รายงาน ช้ินงาน 
แบบจ าลอง ฯลฯ ตามประเภทของโครงงานท่ีปฏิบติั การ แสดงผลงาน ซ่ึงเป็นการน าเอาผลการ
ด าเนินงานมาเสนอน้ี สามารถจดัไดห้ลายรูปแบบ เช่น การจดันิทรรศการ หรือท าเป็นส่ือส่ิงพิมพ ์
การจดัท าเป็นส่ือมลัติมีเดีย และอาจน าเสนอในรูปแบบของการแสดงผลงาน การน าเสนอดว้ยวาจา 
รายงาน บรรยาย ฯลฯ  
 กิจกรรมในการเรียนการสอนแบบโครงงานในทุกขั้นตอนของการเรียนแบบ
โครงงานจะประกอบดว้ยกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 
  1. กิจกรรมการพูดคุยสนทนา  การพูดคุยสนทนาเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัมาก  เพราะ
น ามาสู่การพฒันาโครงงาน  โดยเฉพาะการพูดคุย  แลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนัในชั้นเรียน  
หรือในกลุ่มเล็ก ๆ จะช่วยใหเ้ด็กพฒันาความคิดไดดี้ยิ่งข้ึนและช่วยแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  ในโครงงาน
รวมถึงการเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดแ้สดงออกทางความคิด  และรับรู้ความคิดของผูอ่ื้น 
  2.  กิจกรรมการปฏิบติังานภาคสนาม  หรือการทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีเปิด
โอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการกระท าการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคล  ส่ิงของ  และ
รวมถึงการไปทศันศึกษาสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีจะท าให้เด็กไดค้น้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัหัวขอ้ท่ีศึกษา  การ
ปฏิบติังานภาคสนามจึงเป็นโอกาสท่ีเด็กจะไดเ้ห็น  ไดฟั้ง  ไดดู้  ไดส้ัมผสั  ไดด้มกล่ิน  ไดชิ้มรส  
กบัส่ิงท่ีสนใจ  จึงเป็นเสมือนการคน้ควา้ทดลอง  ซ่ึงการท างานภาคสนามหรือการทศันศึกษาอาจอยู่
ในบริเวณโรงเรียน 
 3.  กิจกรรมการน าเสนอเป็นกิจกรรมท่ีเด็กถ่ายทอดความรู้  ความเข้าใจ  และ
ประสบการณ์ท่ีมีเก่ียวกบัหวัขอ้  โดยน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  การวดั  การป้ัน  การประดิษฐ ์ 
การสร้าง  การแสดง  การร้องเพลง  และอ่ืน ๆ  
 4.  กิจกรรมการคน้ควา้เป็นกิจกรรมท่ีเด็กไดแ้สดงหาความรู้อยา่งหลากหลาย  จาก
แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ  เช่น  ของจริง  และทุติยภูมิ  เช่น  หนงัสือ  ส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ กิจกรรมการ
คน้ควา้จะท าให้เด็กได้พฒันาความรู้ทางวิชาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้  และสนับสนุนการ
ท างานในโครงงานใหบ้รรลุเป้าหมาย 
 5.  กิจกรรมการจดัแสดงเป็นกิจกรรมท่ีเด็กไดน้ าเสนอผลงานท่ีท าในโครงงานออก
เผยแพร่และท าให้บุคคลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  ผูป้กครอง  ครู  เพื่อน  และผูส้นใจไดเ้ขา้ใจการ
เรียนรู้ในโครงงานเพิ่มมากข้ึน  และเป็นการน าเสนอความส าเร็จและความภาคภูมิใจของเด็กใน
โครงงาน  โดยส่วนใหญ่กิจกรรมน้ี  จะจดัข้ึนในระยะส้ินสุดโครงงาน  ในรูปแบบของนิทรรศการ  
การแสดงผลงาน  การแสดงละคร  บทบาทสมมุติ  และการสาธิตผลงาน 
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 ลดัดา  ภู่เกียรติ  (2552)  กล่าวถึง  ขั้นตอนการท าโครงงานประกอบดว้ยการด าเนิน  7  
ขั้นตอน  คือ 
 1) การหาหัวข้อและการเลือกหัวเร่ืองที่จะท าโครงงาน   การเลือกหัวเร่ืองท่ีจะท า
โครงงานสนใจจริง ๆ ในระยะเร่ิมตน้จึงก าหนดเป็นรายวิชา  แต่เป็นเร่ืองอะไรก็ไดท่ี้นกัเรียนอยาก
ศึกษาหาค าตอบ  เพราะการเร่ิมต้นจากการท างานท่ีตนเองให้ความสนใจเป็นพิเศษน่าจะเป็น
จุดเร่ิมตน้ท่ีดีเน่ืองจากอยากรู้อยูแ่ลว้  การท าโครงงานแรก ๆ จึงไม่ควรมุ่งเนน้ท่ีเน้ือหาวิชา  ควรเป็น
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีอยูใ่นความสนใจของเด็ก ๆ ท่ีเขาอยากคน้หาค าตอบในส่ิงท่ีเขาสงสัยโดยมุ่งไปท่ี
กระบวนการในการแสวงหาความรู้  จากการหาวธีิการในการแกปั้ญหานั้น ๆ แต่ผูส้อนควรพิจารณา
ขอ้มูลต่าง ๆ ประกอบให้ครอบคลุมเสียก่อนวา่มีขอ้มูล  แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพียงพอหรือไม่ในการ
ท าโครงงานนั้น ๆ เม่ือเด็ก ๆ ไดเ้ลือกท่ีจะท าโครงงานตามความสนใจแลว้ครูพี่เล้ียงหรืออาจารยท่ี์
ปรึกษาตอ้งคุยกบันักเรียนว่า  ถ้าเลือกท าโครงงานดงักล่าวจะหาขอ้มูลได้จากแหล่งใดบา้ง  ท า
อยา่งไรและยุง่ยากเกินความสามารถของเขาหรือไม่ 
 2)  การวางแผนในการท าโครงงาน  เป็นขั้นตอนในการเขียนแผนงานซ่ึงตอ้งคิดไว้
ล่วงหน้าว่าจะท าอย่างไร  ในช่วงเวลาใด  โดยการเขียนเป็นโคร่งร่างหรือเคา้โครงเสนออาจารยท่ี์
ปรึกษาหรือครูพี่เล้ียงนั่นเองว่าจะด าเนินการเป็นขั้นตอนอย่างไร  หรือเป็นการก าหนดแผนงาน
อยา่งคร่าว ๆ เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงการท างานอยา่งเป็นล าดบัไม่สับสน 
 3) การลงมือท าโครงงาน  เป็นการด าเนินงานตามแผนงานท่ีไดว้างไวแ้ลว้  โดยการ
ปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีเขียนไวใ้นโครงร่างหรือเคา้โครงท่ีผา่นการเห็นชอบจากครูพี่เล้ียงหรืออาจารย์
ท่ีปรึกษาแล้ว  ทั้งน้ีการปฏิบติัดงักล่าวข้ึนอยู่กบัประเภทของการท าโครงงาน  ถ้าเป็นโครงงาน
ประเภทการทดลองควรตรวจสอบผลของการทดลองโดยการท าการทดลองซ ้ าอีกเพื่อให้ไดผ้ลท่ี
แน่นอน   ผูท้  าโครงงานจะตอ้งก าหนดขั้นตอนในการปฏิบติังานในแต่ละขั้นตอนทุกขั้นตอน  และ
ตอ้งปฏิบติัไปตามแผนการด าเนินงานท่ีวางไวห้ากมีขอ้ผดิพลาดจากการปฏิบติังานในแต่ละขั้นตอน
ตอ้งรีบปรึกษากบักลุ่มและอาจารยท่ี์ปรึกษาทนัที  เพื่อจะไดแ้กปั้ญหาไดท้นัท่วงที 
 4)  การบันทึกผลการปฏิบัติงาน  เม่ือท าการทดลองไปตามขั้นตอนและผลขอ้มูล
จากการวิเคราะห์แลว้  ผูท้  าโครงงานจะตอ้งท าการแปลผลและสรุปผลการทดลองดว้ย  พร้อมกบั
อภิปรายผลของการศึกษาคน้ควา้  หากไม่ตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวก่้อนท าการทดลอง  ให้บอก
เหตุผลด้วยว่าเหตุใดจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานนั้น  เพื่อจะได้รู้ว่ามีข้อบกพร่องอะไร  และ
ผิดพลาดตรงกระบวนการใด  บนัทึกขอ้มูลให้สอดคลอ้งกบัโครงงานท่ีจดัท า  เช่น  ท าเป็นตาราง  
แผนภูมิแท่ง  กราฟ  แผนภูมิวงกลม  สร้างแบบจ าลอง 
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 5)  การเขียนรายงาน  เป็นการเสนอผลจากการศึกษาคน้ควา้ในรูปแบบของการ
รายงานเป็นเอกสารเพื่อขยายผลใหผู้อ่ื้นไดท้ราบและเขา้ใจถึงแนวคิด  วิธีการศึกษาคน้ควา้และส่ิงท่ี
ท าการศึกษานั้นมีว่าผลเป็นอย่างไรบา้ง  รวมทั้งขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เก่ียวกบัโครงงานนั้นโดยใช้
ภาษาท่ีอ่านเขา้ใจง่าย  ชัดเจน  สั้ น  ตรงไปตรงมา  และครอบคลุมหัวขอ้ต่าง ๆ โดยตระหนกัอยู่
เสมอวา่การเขียนรายงานโครงงานน้ีเป็นส่ือความทางเดียว (One  way  communication)  ซ่ึงผูท่ี้อ่าน
รายงานไม่สามารถซกัถามไดเ้ม่ือมีขอ้สงสัย  จึงควรเขียนให้อ่านไดง่้าย  ชดัเจน  ไม่สับสน  วิธีการ
เขียนรายงานจะมีลกัษณะหรือแนวทางในการเขียนท านองเดียวกนักบัการเขียนรายงานผลการวิจยั  
ใชภ้าษาและค าศพัทท์างวทิยาศาสตร์ท่ีเหมาะสม  ถูกตอ้ง  เขา้ใจง่าย  ครอบคลุมส่วนท่ีส าคญั ๆ ทั้ง 
หมดของโครงงาน 
 6) การน าเสนอโครงงาน  เป็นอีกขั้นตอนหน่ึงของการท าโครงงาน หลงัจากท่ีไดมี้
การศึกษาและหาวธีิการในการแกปั้ญหาท่ีอยากรู้และไดผ้ลออกมาแลว้  ตอ้งการน าความรู้ท่ีไดจ้าก
การศึกษา/ทดลองนั้นมาเล่าให้ผูอ่ื้นไดรั้บรู้รับทราบ  ซ่ึงผูท้  าโครงงานจะตอ้งคิดรูปแบบของการ
น าเสนอเองโดยการเขียนในรูปแบบรายงานเป็นเอกสาร  หรือรายงานปากเปล่าหรือจดันิทรรศการ   
 7) การประเมินผลโครงงานซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีค่อนขา้งเห็นอยา่งชดัเจนว่าเป็นการ
ท างานโดยตวันกัเรียนเองตั้งแต่เร่ิมจนจบและไดม้าซ่ึงความรู้ท่ีตวันกัเรียนเป็นผูค้น้หา  ศึกษาดว้ย
ตนเอง ดงันั้นครูผูส้อนควรมีกรอบแนวทางในการประเมินท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ซ่ึงขอเสนอแนะเป็น  4  
เร่ืองใหญ่ ๆ ดงัน้ี  1.  จะประเมินอะไร  2.  จะประเมินเม่ือใด  3.  จะประเมินจากอะไร/โดยวิธีใด  4.
จะประเมินโดยใคร  ถ้าการท าโครงงานของนักเรียนเป็นรูปแบบบูรณาการ  ในการประเมิน
โครงงาน  ครูท่ีสอนในวิชาต่างๆ  ควรได้มีการตกลงร่วมกนัเพื่อไม่ให้เกิดความซ ้ าซ้อนในการ
ประเมินแต่ละวิชา  ถ้าเป็นไปได้ควรท าโครงงานแบบบูรณาการในหลาย ๆ วิชาจะช่วยลดความ
ซ ้ าซ้อนและความยุ่งยากในการท างานให้กบันกัเรียนและยงัช่วยแบ่งเบาภาระงานของนกัเรียนอีก
ดว้ย  ครูผูส้อนอาจตอ้งประเมินโดยการดูควบคู่กนัไปในหลาย ๆ วิชา โดยมีการก าหนดขอบเขต  
เกณฑ์  วิธีการของการประเมินในแต่ละวิชาให้ชดัเจน  และจะตอ้งประเมินไปตามสภาพท่ีเป็นจริง
ใหม้ากท่ีสุด 
 วชัรินทร์  โพธ์ิเงิน,  พรจิต  ประทุมสุวรรณ  และสันติ  หุตะมาน  (2557)  กล่าวถึงกล
ยทุธ การเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานวา่มี  5  ขั้นตอนคือ 

 ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อมผูส้อนจดัเตรียมขอบเขตของโครงงานแหล่งขอ้มูลและ
ค าถามน าโดยสามารถน าเสนอไดใ้นหลากหลายรูปแบบเช่น text, video clip, หรือ online news 

 ขั้นที่ 2 ศึกษาความเป็นไปได้ผูเ้รียนศึกษาขอบเขตโครงงานแหล่งขอ้มูลตลอดจน
คน้หาแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆและแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัสมาชิกในกลุ่มเพื่อพยายามตอบ
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ค าถามน าท่ีผูส้อนได้ตั้ งไวผ้่านเคร่ืองมือติดต่อส่ือสารแบบไม่ประสานเวลาต่างๆ เช่น group 
discussion board, wikiหรือเคร่ืองมือติดต่อส่ือสารแบบประสานเวลาต่างๆเช่น chat, web 
conference แลว้ศึกษาโครงงานอยา่งคร่าวๆถึงความเป็นไปไดใ้นการจดัท าโครงงาน 

 ขั้นที ่3 ก าหนดหัวข้อปรึกษาภายในกลุ่มก าหนดหวัขอ้ท่ีจะท าเป็นโครงงานเม่ือผูส้อน
ไดเ้ห็นชอบกบัหวัขอ้ท่ีกลุ่มของตนไดน้ าเสนอแลว้ผูเ้รียนในแต่ละกลุ่มวางแผนการจดัท าโครงงาน
โดยระบุกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนและตารางการด าเนินการตลอดจนก าหนดบทบาทหน้าท่ีของ
สมาชิกในกลุ่มให้ชดัเจนตามความสะดวกของสมาชิกในกลุ่มจากนั้นน าเสนอขอ้สรุปแก่ผูส้อนอีก
คร้ัง 

 ขั้นที่ 4 การด าเนินงานสร้างช้ินงานและทดสอบ สมาชิกในกลุ่มแบ่งงานและภาระ
ความรับผิดชอบของแต่ละคนเพื่อสร้างช้ินงานโดยใช้ความรู้ในการจดัท าโครงงานจากนั้นจึง
แลกเปล่ียนประสบการณ์และความรู้ใหม่กบัสมาชิกในกลุ่มซ่ึงสามารถท าไดท้ั้งแบบประสานเวลา
และไม่ประสานเวลาตามความสะดวกของสมาชิกในกลุ่มโดยมีผูส้อนคอยให้ค  าปรึกษาหลงัจาก
ด าเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้ตอ้งมีการทดสอบเพื่อวดัประสิทธิภาพของงานท่ีสร้างข้ึนนั้น 

 ขั้นที ่5 น าเสนอผลงาน  ผูเ้รียนจดัท ารายงานและเตรียมการน าเสนอท่ีแสดงให้เห็นถึง
ผลของกิจกรรมของโครงงาน (ผลงานและกระบวนการ) แลว้น าเสนอผา่นเคร่ืองมือออนไลน์ต่างๆ
ไม่วา่จะเป็น video clip, online text, webpage, blog,Facebook เป็นตน้ 

 วิจารณ์ พาณิช (2555)   กล่าววา่  เคร่ืองมือของการเรียนรู้อยา่งมีพลงัคือ จักรยานแห่ง
การเรียนรู้ ซ่ึงมีวงลอ้ประกอบดว้ย๔ส่วนคือ Define, Plan, Do และ Reviewวงลอ้มี๒วงวงหน่ึงเป็น
ของนกัเรียนอีกวงหน่ึงเป็นของครูหลกัส าคญัคือวงลอ้จกัรยานแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนกบัครู
ตอ้งไปดว้ยกนัอยา่งสอดคลอ้งเช่ือมโยงกนั“จกัรยาน” น้ีคือโมเดลการเรียนรู้แบบ PBL นัน่เองโดย
จะมีช้ินอ่ืนๆมาประกอบเขา้เป็น จักรยานแห่งการเรียนรู้แบบ PBL และจะตอ้งมี “พื้นถนน” ท่ีมี 
“ความลาดเอียง” เป็นส่วนประกอบของการเรียนรู้ท่ีจะกล่าวถึงภายหลงัหากจะให้การเรียนรู้มีพลงั
จดจ าไปจนวนัตายตอ้งเรียนโดยลงมือท าเป็นโครงงาน (project) ร่วมมือกนัท าเป็นทีมท ากบัปัญหา
ท่ีอยูใ่นชีวิตจริงในแต่ละช้ินส่วน (Define, Plan, Do, Review) ของวงลอ้มีการเรียนรู้เล็กๆอยูเ่ต็มไป
หมด หากครูโคช้ดีการเรียนรู้เหล่าน้ีแหละท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีพลงั ตรงกนัขา้มหากครูโคช้
ไม่เป็นการเรียนรู้ก็จะต้ืนไม่เช่ือมโยงไม่สนุกและไม่มีพลงั แต่เราตอ้งไม่ลืมวา่การเรียนแบบน้ีเป็น
ของใหม่ไม่มีครูคนไหนโคช้เป็นจึงตอ้งท าไปเรียนรู้ไปรวมทั้งมีเครือข่ายเรียนรู้ครูเพื่อศิษยเ์ป็นตวั
ช่วยการแลกเปล่ียนเรียนรู้วธีิโคช้ 
 



73 
 

 
โมเดล จกัรยานแห่งการเรียนรู้แบบ PBL 

  
 1. Define คือขั้นตอนการท าให้สมาชิกของทีมงานร่วมทั้งครูด้วยมีความชัดเจน

ร่วมกนัวา่ค าถาม ปัญหา ประเด็น ความทา้ทายของโครงงานคืออะไรและเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้อะไร 
 2. Plan คือ การวางแผนการท างานในโครงงาน ครูก็ตอ้งวางแผนก าหนดทางหนีทีไล่

ในการท าหนา้ท่ีโคช้รวมทั้งเตรียมเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการท าโครงงานของนกัเรียน และท่ี
ส าคัญเตรียมค าถามไวถ้ามทีมงานเพื่อกระตุ้นให้ คิดถึงประเด็นส าคญับางประเด็นท่ีนักเรียน
มองข้าม โดยถือหลักว่าครูต้องไม่เข้าไปช่วยเหลือจนทีมงานขาดโอกาสคิดเองแก้ปัญหาเอง 
นกัเรียนท่ีเป็นทีมงานก็ตอ้งวางแผนงานของตน แบ่งหนา้ท่ีกนัรับผิดชอบการประชุมพบปะระหวา่ง
ทีมงาน การแลกเปล่ียนขอ้คน้พบ แลกเปล่ียนค าถาม แลกเปล่ียนวิธีการ ยิ่งท าความเขา้ใจร่วมกนัไว้
ชดัเจนเพียงใดงานในขั้น Do ก็จะสะดวกเล่ือนไหลดีเพียงนั้น 

 3. Do คือการลงมือท า มกัจะพบปัญหาท่ีไม่คาดคิดเสมอนกัเรียนจึงจะไดเ้รียนรู้ทกัษะ
ในการแกปั้ญหา การประสานงานการท างานร่วมกนัเป็นทีม การจดัการความขดัแยง้ทกัษะในการ
ท างานภายใตท้รัพยากรจ ากดั ทกัษะในการคน้หาความรู้เพิ่มเติม ทกัษะในการท างานในสภาพท่ี
ทีมงานมีความแตกต่างหลากหลาย ทกัษะการท างานในสภาพกดดนั ทกัษะในการบนัทึกผลงาน
ทักษะ ในก ารวิ เ ค ร า ะ ห์ผล  แล ะแลก เป ล่ี ยนข้อวิ เ ค ร า ะ ห์ กับ เพื่ อน ร่ วม ทีม  เ ป็ นต้น 
ในขั้นตอน Do น้ีครูเพื่อศิษยจ์ะไดมี้โอกาสสังเกตท าความรู้จกัและเขา้ใจศิษยเ์ป็นรายคนและเรียนรู้
หรือฝึกท าหนา้ท่ีเป็น “วาทยากร” และโคช้ดว้ย 

https://candmbsri.files.wordpress.com/2015/04/screen-shot-2558-04-07-at-12-04-33.png
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 4. Review คือ การท่ีทีมนกัเรียนจะทบทวนการเรียนรู้ ท่ีไม่ใช่แค่ทบทวนวา่โครงงาน
ไดผ้ลตามความมุ่งหมายหรือไม่ แต่จะตอ้งเน้นทบทวนว่างานหรือกิจกรรมหรือพฤติกรรมแต่ละ
ขั้นตอนไดใ้หบ้ทเรียนอะไรบา้งเอาทั้งขั้นตอนท่ีเป็นความส าเร็จและความลม้เหลวมาท าความเขา้ใจ
และก าหนดวิธีท างานใหม่ท่ีถูกต้องเหมาะสมรวมทั้ งเอาเหตุการณ์ระทึกใจหรือเหตุการณ์ท่ี
ภาคภูมิใจ ประทบัใจ มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั ขั้นตอนน้ีเป็นการเรียนรู้แบบทบทวนไตร่ตรอง 
(reflection)หรือในภาษาKM เรียกวา่ AAR (After Action Review) 

 5. Presentation คือ การน าเสนอโครงงานต่อชั้นเรียนเป็นขั้นตอนท่ีให้การเรียนรู้
ทกัษะอีกชุดหน่ึง ต่อเน่ืองกบัขั้นตอน Review เป็นขั้นตอนท่ีท าให้เกิดการทบทวนขั้นตอนของงาน
และการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนอยา่งเขม้ขน้ แลว้เอามาน าเสนอในรูปแบบท่ีเร้าใจ ให้อารมณ์และให้ความรู้ 
(ปัญญา) ทีมงานของนกัเรียนอาจสร้างนวตักรรมในการน าเสนอก็ได ้โดยอาจเขียนเป็นรายงาน และ
น าเสนอเป็นการรายงานหน้าชั้น มี เพาเวอร์พอยท์ (PowerPoint) ประกอบ หรือจดัท าวีดิทศัน์
น าเสนอ หรือน าเสนอเป็นละคร เป็นตน้ 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550)  กล่าวถึง  ขั้นตอนการจดักระบวนการ
เรียนรู้แบบโครงงานมีดงัน้ี   

 1) ขั้นน าเสนอ  หมายถึง  ขั้นท่ีผูส้อนให้ผูเ้รียนศึกษาใบความรู้  ก าหนดสถานการณ์
ศึกษาสถานการณ์  เล่นเกม  ดูรูปภาพ  หรือผูส้อนใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถามเก่ียวกบัสาระการเรียนรู้ท่ี
ก าหนดในแผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผน  เช่น  สาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้
ท่ีเป็นขั้นตอนของโครงงานเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนรู้   

 2) ขั้นวางแผน  หมายถึง  ขั้นท่ีผูเ้รียนร่วมกนัวางแผน  โดยการระดมความคิดอภิปราย
หารือขอ้สรุปของกลุ่ม  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติั 

 3)  ขั้นปฏิบัติ  หมายถึง   ขั้นท่ีผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรม  เขียนสรุปรายงานผลท่ีเกิดข้ึน
จากการวางแผนร่วมกนั 

 4)  ขั้นประเมินผล  หมายถึง  ขั้นการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง  โดยให้บรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้  โดยมีผูส้อนผูเ้รียนและเพื่อนร่วมกนั
ประเมิน 
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ตารางท่ี  4  สังเคราะห์ขั้นตอนการท าโครงงาน   เพื่อน าไปสู่การพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึ
โครงงานเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ท่ี 

 
 
 
 

ขั้นตอนการท า
โครงงาน 
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1 ขั้นก าหนดปัญหา √ √      √ √     √  5* 
2 การคิดและเลือก

หวัขอ้ 
  √ √   √   √ √ √ √   7* 

3 ขั้นก าหนด
จุดมุ่งหมาย 

       √        1 

4 ขั้นวางแผนและ
วิเคราะห์โครงงาน 

 √ √  √   √    √  √ √ 7* 

5 ออกแบบการ
รวบรวมขอ้มูล 

√  √  √    √       4 

6 ปฏิบติัการรวบรวม
ขอ้มูล 

√        √       2 

7 วิเคราะห์ผลและส่ือ
ความหมายขอ้มูล 

        √       1 

8 ขั้นลงมือปฏิบติั
แกปั้ญหา 

   √ √   √  √ √ √  √ √ 8* 

9 ขั้นประเมินผล √ √  √ √  √ √  √ √ √   √ 10* 
10 ขั้นสรุป  รายงาน

และเสนอผลงาน 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  14* 

  
จากตารางสังเคราะห์ขั้นตอนการท าโครงงาน   เพื่อน าไปสู่การพฒันาการเรียนรู้ท่ียึด

โครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบวา่กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็น
ฐานประกอบดว้ย  6 ขั้นตอนไดแ้ก่ขั้นตอนท่ี  1  การก าหนดปัญหา  ขั้นตอนท่ี  2  การคิดและเลือก
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หวัขอ้  ขั้นตอนท่ี  3  วางแผนและวิเคราะห์โครงงาน  ขั้นตอนท่ี   4  ลงมือปฏิบติัแกปั้ญหาขั้นตอน
ท่ี  5  สรุป  รายงาน  และเสนอผลงาน    และขั้นตอนท่ี  6  ประเมินผล  โดยผูว้ิจยัได้ก าหนด
รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนตามทศันะของนกัวชิาการหลายท่านไวด้งัน้ี 

  1)  การก าหนดปัญหา  หมายถึง  การส ารวจความสนใจโดยใช้ปัญหาและกระตุ้นให้
ผูเ้รียนหาวิธีการแกปั้ญหา  สร้างความอยากให้กบัผูเ้รียนท่ีตอ้งการจะศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  และ
การก าหนดปัญหาเพื่อหาค าตอบ 

  2)  การคิดและเลือกหวัขอ้  หมายถึง  การเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดเ้ลือกหวัขอ้อยา่งอิสระ  
ใหรู้้จกัการคน้ควา้  และสร้างสรรคค์วามรู้ดว้ยตนเอง  จากนั้นก าหนดหวัขอ้ท่ีจะท าโครงงาน  ศึกษา
ความเป็นไปได ้ จดัน าเสนอครูท่ีปรึกษาใหข้อ้เสนอแนะ 

  3)  วางแผนและวิเคราะห์โครงงาน  หมายถึง  การวางแผนและวิเคราะห์โครงงานเพื่อให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งเห็นภาระงาน  บทบาท  ระยะเวลาในการด าเนินงาน  จะท าใหส้ามารถปฏิบติัโครงงานได้
ตามแผนงานท่ีวางไว ้ และท่ีส าคญัครูท่ีปรึกษาตอ้งเตรียมค าถามไวถ้ามทีมงาน  เพื่อกระตุน้ให้
คิดถึงบางประเด็นส าคญัท่ีนกัเรียนอาจมองขา้ม  เพื่อให้ขั้นตอนการวางแผนไดอ้อกแบบอยา่งเป็น
ระบบเพื่อผลงานท่ีออกมาจะมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

4)  ลงมือปฏิบติัแก้ปัญหา  หมายถึง  ขั้นตอนท่ีนักเรียนลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้ 
ระดมสมอง  ร่วมกนัท างานเป็นกลุ่ม  ลงมือสร้างโครงงาน  ทดสอบการท าโครงงาน  แก้ปัญหา
โครงงาน  โดยครูท่ีปรึกษาคอยสังเกต  ติดตามด้วยการบูรณาการความรู้ทักษะแลกเปล่ียน
ประสบการณ์  และหาความรู้ใหม่โดยครูท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน าหรือร่วมแก้ปัญหาไปพร้อมกับ
นกัเรียน  คอยแนะน าใหน้กัเรียนบนัทึกผลการท าโครงงานเป็นระยะ  จนส้ินสุดการท าโครงงาน 

5)  สรุป  รายงาน  และเสนอผลงาน    หมายถึง  ขั้นตอนท่ีนกัเรียนน าเสนอผลส าเร็จของ
โครงงานโดยการสรุปรายงานผลจากข้อมูลการท าโครงงานเพื่อให้ผูอ่ื้นได้ทราบแนวคิด  วิธี
ด าเนินงาน  ผลท่ีได้รับตลอดจนขอ้สรุป  ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เก่ียวกับโครงงาน  โดยการเขียน
รายงานหรือน าเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  แผนภูมิ  แบบจ าลอง  การจดันิทรรศการ  การ
แสดงละคร  เพาเวอร์พอยท ์(Power Point)  และวดิีทศัน์ เป็นตน้ 

6)  ประเมินผล หมายถึง การจดัประเมินผลโครงงานอยา่งต่อเน่ืองดว้ยวิธีการและเคร่ืองมือ
ท่ีหลากหลาย  เน้นการประเมินตามสภาพจริง  ทั้ งกระบวนการ  ผลงาน  และพฤติกรรมของ
นักเรียน  พร้อมทั้งให้ค  าชมเชย  หรือข้อเสนอแนะ  เพื่อนักเรียนผูจ้ดัท าโครงงานจะได้น าไป
ปรับปรุงแกไ้ขผลงานต่อไป 
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 2.2.5  การประเมินผลการเรียนรู้แบบโครงงาน 
                              การประเมินผลการท าโครงงาน  เป็นแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ
โครงงานของผูเ้รียน  ผูว้จิยัไดศึ้กษาดงัน้ี 
       พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์ และคณะ (2556)  กล่าวว่า  ในการตดัสินคุณค่าเร่ืองหน่ึง
เร่ืองใดนั้น  การวดัหรือประเมินส่ิงนั้นอย่างดีอย่างรอบคอบเป็นส่ิงจ าเป็น  การประเมินผลเป็น
บทบาทส าคญัของครู  ครูควรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเรียนรู้ (learning)  การเรียนการสอน
(instruction)  การประเมินการเรียนรู้ (assessment)  และการประเมินผล(evaluation)  อย่างชดัเจน  
ซ่ึงค าดงักล่าวขา้งตน้  มีความสัมพนัธ์กนั  ครูมีบทบาทส าคญัในการจดัการเรียนการสอนเพื่อให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ในขณะเดียวกนัการประเมินผลก็ใช้เป็นการตดัสินการเรียนรู้ทั้งเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ  เพื่อเป็นการตดัสินให้ระดบัคะแนน  ดงันั้นค าส าคญัต่อไปน้ีคือ  การเรียนการสอน  
การเรียนรู้  การประเมินการเรียนรู้  และการประเมินผล  จึงมีความสัมพนัธ์ท่ียากต่อการแยกจากกนั
อยา่งเด็ดขาด  ค าส าคญัทั้ง  4  ประการรายละเอียดดงัน้ี 
ตารางท่ี 5 แสดงความส าคญัต่อการประเมินผล 

ค าส าคัญ ความหมาย 
การเรียนการสอน(instruction)   การเกิดการเรียนรู้ดว้ยทั้งกระบวนการเรียนของนกัเรียน  และ

กระบวนการสอนของครูร่วมกนั 
การเรียนรู้ (learning)   การมีความรู้  ความสามารถ  ทกัษะและความประพฤติชอบของ

นกัเรียน  ซ่ึงเป็นการเปล่ียนพฤติกรรมนกัเรียนโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีครูเป็นผูจ้ดัประสบการณ์เรียนรู้ให้ 

การประเมินการเรียนรู้
(assessment)   

การรวบรวมขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณ  และคุณภาพ  จากกระบวนการ
ท างาน  การปฏิบติังาน  และผลผลิตท่ีไดจ้ากกระบวนการเรียนรู้
เพื่อการศึกษา 

การประเมินผล (evaluation)   การตดัสินคุณค่าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณ  และ
คุณภาพท่ีไดจ้ากการวดัส่ิงท่ีตอ้งการประเมิน 

    การประเมินการเรียนรู้ (assessment)  ส่ิงใดส่ิงหน่ึงอาจไม่จ  าเป็นตอ้งตดัสินคุณค่า  
หรือประเมินผล (evaluation)  แต่การประเมินผลหรือตดัสินคุณค่าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจ าเป็นตอ้งมีการ
ประเมินการเรียนรู้  ดงันั้นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินการเรียนรู้นั้นจึงมีความส าคญั  ถา้การประเมิน
การเรียนรู้มีคุณภาพก็ท าใหก้ารประเมินผลมีคุณภาพ  ถา้การประเมินการเรียนรู้ผดิพลาด  การตดัสิน
ผลก็ผดิพลาด  หรืออาจกล่าวา่  การตดัสินผลท่ีมีความเท่ียงตรงนั้นไดม้าจากการประเมินการเรียนรู้
ท่ีมีความถูกตอ้งและสมบูรณ์ 
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  ในการวางแผนด าเนินการ  และจดัการประเมินการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  ผู ้
ประเมินตอ้งมีความรู้และเขา้ใจในประเด็นต่อไปน้ี 
  1. พฤติกรรมหรือการปฏิบติัการของนกัเรียนท่ีตอ้งประเมินมีอะไรบา้ง 
  2. กระบวนการหรือวธีิการประเมินมีอะไรบา้ง 
  3. เป้าหมายของการประเมินการเรียนรู้คืออะไร 
  4. จุดเนน้ท่ีตอ้งการประเมินการเรียนรู้คืออะไร 
  5. ผูมี้หนา้ท่ีประเมินการเรียนรู้มีใครบา้ง 
  ในการประเมินการเรียนรู้  เป็นการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง (authentic 
assessment) มีการประเมินอะไรบา้ง  การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงนั้นเป็นการประเมินใน
เร่ืองต่อไปน้ี 
  1.  ผลการเรียนดา้นวชิาการ  คือ  ความรู้  ความเขา้ใจในสาระ 
  2. การใชเ้หตุผล  คือ  การใชก้ระบวนการแกปั้ญหา  การใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์  
การใชก้ระบวนการสร้างความรู้ 
  3. ทกัษะและสมรรถนะ  เช่น   ทกัษะการน าเสนอ  ทกัษะการเขียน  ทกัษะการ
ท างานเป็นทีม  ทกัษะการวิจยั  ทกัษะการจดัระบบ  และวิเคราะห์ขอ้มูล  ทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ี 
ทกัษะการท างานดว้ยความอดทนและฟันฝ่าอุปสรรค  ทกัษะการแกปั้ญหาความขดัแยง้  เป็นตน้ 
  4. เจตคติ เช่น  การพฒันาเจตคติต่อการเรียน  การรักเรียน  ความเป็นพลเมืองดี  ใฝ่
รู้ใฝ่เรียน  เป็นนกัอ่าน  อตัมโนทศัน์  ความรักธรรมชาติ 
  5. นิสัยการท างาน  เช่น  การท างานไดส้ าเร็จตรงตามเวลา  ใชเ้วลาอยา่งมีค่า  ความ
รับผดิชอบ  ความอดทนเพื่อใหไ้ดง้านท่ีมีคุณภาพ  การท างานอยา่งต่อเน่ือง   

วธีิการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 วธีิท่ีใชป้ระเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงอาจใชว้ธีิต่อไปน้ี 
  1. การอภิปรายตามวตัถุประสงค ์
  2. แบบทดสอบมาตรฐาน 
  3. แบบทดสอบท่ีพฒันาโดยครู 
  4. การเขียนบนัทึกผลการเรียนรู้ 
  5. การน าเสนอดว้ยวาจา 
  6. โครงงาน 
  7. การปฏิบติัทดลอง 
  8. แฟ้มสะสมงาน/ผลงาน (portfolios) 
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  9. การสังเกต 
  10. การบนัทึก 
  11. การสร้างสถานการณ์จ าลอง 
  12. แบบสอบถาม 
  13. แบบสัมภาษณ์ 
  14. บนัทึกการเรียนรู้ หรือการเขียนอนุทิน 
  15. การประเมินโดยตวัผูเ้รียนเอง 
  16. การประเมินโดยเพื่อน 
  17. การประชุมของผูป้กครอง 
 การประเมินผลการเรียนรู้แบบโครงงาน  เป็นแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบติัโครงงานของผูเ้รียน  มหาวิทยาลยัศรีประทุม (2554)  กล่าวถึงกรอบแนวทางการประเมิน  
ประกอบดว้ย  3  แนวทาง  ดงัน้ี 
 การประเมินการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  จะตอ้งมีการประเมินผลการเรียนรู้  
ครูผูส้อนจะเป็นผูก้  าหนดและเลือกประเมินโดยมีแนวทางการประเมิน  3  แนวทาง  ไดแ้ก่  Young  
and  Henquinet (2000  อา้งถึงใน  มหาวทิยาลยัศรีประทุม, 2554) 
 1) การประเมินกระบวนการ  การประเมินกระบวนการ  (evaluate  group   
process) หมายถึง ล าดบัขั้นตอนของการด าเนินกิจกรรมตามโครงงานตั้งแต่เร่ิมโครงงานจนจบ
โครงงาน 
 2) การประเมินผลของโครงงาน  (evaluate  product  group)  หมายถึง  ผล 
ท่ีไดจ้ากการด าเนินการตามกระบวนการ  เช่น   เคา้โครงของโครงงาน  รายงานการเขียน  หรือผล
การน าเสนอ 
 3) การประเมินทั้ งกระบวนการและผลของโครงงาน  การประเมินทั้ ง
กระบวนการและผลของโครงงาน  ตอ้งมีเกณฑ์ช้ีวดัท่ีมุ่งพิจารณาทั้งในแง่คุณภาพ  และแง่ปริมาณ  
ของการมีส่วนร่วมกิจกรรมภายในกลุ่ม  การเตรียมการในการประชุม  การมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและ
กนัภายในกลุ่ม   Johnson (1991)  ไดก้ล่าวว่า  “จุดประสงค์ของกระบวนการกลุ่ม  คือ  การให้
สมาชิกในกลุ่มช่วยกันปรับปรุงตนเองในการท ากิจกรรมใด ๆ ก็ตามให้ดีข้ึน  เพียงเพื่อท าให้
เป้าหมายของกลุ่มบรรลุตามจุดประสงค์ในเร่ืองกระบวนการ  และผลผลิต  ของโครงงานในแง่
ทฤษฎี  และในแง่ของการปฏิบติัมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั  กล่าวคือ  “product  quality is 
affected by process quality”  นัน่คือ  ผลผลิตของการด าเนินโครงงานท่ีดีมีคุณภาพย่อมมาจาก
กระบวนการด าเนินกิจกรรมโครงงานท่ีมีคุณภาพดีเช่นเดียวกนั  



80 
 

การประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการส าคญัของการจดัการเรียนการสอนท่ีคน้หาและ
พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน และยงัเป็นส่ิงกระตุน้ส่งเสริมหรือจูงใจให้เกิดเรียนรู้ ในการเรียนรู้แบบ
ใชโ้ครงงานเป็นฐาน เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ดงันั้นการประเมินผลท่ี
ให้ความส าคัญกับการต้องการความช่วยเหลือ  และการประสบความส าเร็จของนักเรียนเป็น
รายบุคคล  เป็นกระบวนการท่ีครูเฝ้าดูเด็กโดยอาศยัการสังเกต  บนัทึกและรวบรวมขอ้มูลจากงานท่ี
เด็กท า  และวิธีการท่ีเด็กท า  รวมทั้งพฤติกรรมอ่ืน ๆ ในระหวา่งการท าโครงงาน  แลว้เก็บรวบรวม
ขอ้มูลต่าง ๆ ของเด็กไว ้ ดงันั้น  การประเมินผลจึงเป็นกิจกรรมท่ีสอดแทรกอยู่ในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนแบบโครงงานในทุก ๆ วนัของการจัดการเรียนการสอน  ข้อมูลท่ีได้จาก
กระบวนการประเมินผลนอกจากจะเป็นการประเมินผูเ้รียนตามสภาพจริงท่ีเกิดข้ึนแล้ว  ยงัเป็น
ขอ้มูลอนัส าคญัยิง่ในการใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมของครูให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะของเด็ก
แต่ละบุคคล 

 
 2.2.6  ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

     มีผลงานวิจยัเพิ่มมากข้ึนท่ีรับรองวา่การเรียนรู้ดว้ยโครงงานจะท าให้นกัเรียนมี
ส่วนร่วม ลดการขาดเรียนเพิ่มทกัษะในการเรียนรู้แบบร่วมมือและช่วยยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน  (George Lucas Educational Foundation, 2001)  จากงานวิจยัดงักล่าวมีนกัวิชาการไดก้ล่าวถึง
ประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานไวด้งัน้ี   
 1)  บุบผา   เรืองรอง  (2556)  กล่าวว่า  การจดัการสอนแบบโครงงานเป็นท่ี
สนใจของนกัการศึกษาจึงไดน้ าไปใชแ้ละวจิยัสรุปถึงประโยชน์ท่ีมีต่อเด็กดงัน้ี 

-  เด็กจะเห็นคุณค่าของตนเอง เป็นแนวทางใหเ้ด็กพึ่งพาตนเองได ้
 -  ส่งเสริมใหเ้ด็กมีโอกาสท่ีจะประยกุตใ์ชท้กัษะท่ีมีอยู ่

-  เด็กเกิดแรงจูงใจภายในและความสามารถท่ีเกิดจากตวัเด็กเองในงานและ
กิจกรรมท่ีท า 

-  เด็กรู้จกัตดัสินใจว่าควรท าอะไร และผูใ้หญ่ยอมรับในความตอ้งการของ
เด็ก 

-  เด็กสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง อยา่งมีความสุข สนุกสนานเพราะเด็ก 
ไดเ้รียนในส่ิงท่ีตนเองสนใจ รู้จกัประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
 - ส่งเสริมใหเ้ด็กมีวธีิการท างานอยา่งมีแบบแผน 

-  สามารถน ารูปแบบการสืบคน้ความรู้ไปใชไ้ดใ้นชีวติจริง 
-  สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนและครอบครัวเน่ืองจากการ 
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สอนแบบโครงงาน พอ่แม่ผูป้กครองจะตอ้งร่วมมือกบัครูสนบัสนุนการเรียนรู้ของเด็กทุกรูปแบบ 
 2) วุทธิศกัด์ิ โภชนุกูล (2554)  กล่าวถึงประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานวา่ 

 -  โครงงานหรือโครงงานเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกบับริบทจริง
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

-  การให้ผู ้เ รียนท าโครงงาน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู ้เ รียนได้เข้า สู่
กระบวนการสืบสอบ (process of inquiry) ซ่ึงเป็นการใชก้ระบวนการคิดขั้นสูง 

-  การจดัการสอนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐานช่วยให้ผูเ้รียนไดผ้ลิตงานท่ีเป็น
รูปธรรมออกมา 

-  การแสดงผลงานต่อสาธารณชนสามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และ
การท างานใหแ้ก่ผูเ้รียนได ้

-  การใหผู้เ้รียนท าโครงงานสามารถช่วยดึงศกัยภาพต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นตวัของ
ผูเ้รียนออกมาใชป้ระโยชน์ 

  3)  Intel  (2007)  ไดก้ล่าวถึงนกัวชิาการจ านวนมากท่ีอธิบายประโยชน์ท่ีไดจ้าก
การเรียนรู้ดว้ยโครงงานไว ้มีดงัน้ี 

-  เพิ่มอตัราการเขา้เรียนเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง และพฒันา 
ทศันคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้ (Thomas, 2000) 
    - เม่ือเปรียบเทียบกบัการจดัการเรียนรู้แบบอ่ืนแลว้ผลสัมฤทธ์ิมีค่า 
เท่ากบัหรือสูงกวา่ หากผูเ้รียนไดมี้ส่วนรับผดิชอบในการท าโครงงาน (Boaler, 1997; SRI, 2000) 
    - เปิดโอกาสใหมี้การพฒันาทกัษะท่ีซบัซอ้นเช่น ทกัษะการคิดขั้นสูง  
การแกปั้ญหา การท างานแบบร่วมมือและการส่ือสาร (SRI, 2000) 
    - ใหโ้อกาสท่ีเปิดกวา้งต่อการเรียนรู้ในชั้นเรียนมีการปรับใชก้ลวธีิเพื่อ 
รองรับผูเ้รียนท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม (Railsback, 2002) 
 4) มูลนิธิ Autodesk  (2000) ได้อธิบายประโยชน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน ดังน้ี   มีส่วนร่วมและสร้างความสนใจของนักเรียนและความสนใจ  มี
ความหมายและบริบทท่ีแทจ้ริงส าหรับการเรียนรู้  นกัเรียนด่ืมด ่าในความซับซ้อนของปัญหาโลก
แห่งความจริง / การตรวจสอบโดยไม่ตอ้ง เป็นทางออกท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้  อนุญาตให้นกัเรียนท า
ให้การเลือกและการตดัสินใจท่ีส าคญัเช่ือมต่อกบันกัเรียนท่ีมีทรัพยากรของชุมชนและผูเ้ช่ียวชาญ  
ตอ้งการให้นกัเรียนพฒันาและแสดงให้เห็นถึงทกัษะท่ีส าคญัและมีความรู้  วาดในหลายสาขาวิชา
เพื่อแกปั้ญหาและความเขา้ใจลึกซ้ึงยิ่งข้ึน  การสร้างโอกาสในการสะทอ้นและการประเมินตนเอง  
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ส่งผลใหผ้ลิตภณัฑท่ี์มีประโยชน์ท่ีแสดงให้เห็นส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้  และถึงจุดสุดยอดในการจดั
นิทรรศการหรืองานน าเสนอใหก้บัผูช้มจริง 
 
  2.2.7  ข้อจ ากดัของการเรียนรู้แบบโครงงาน 
      การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานมีประโยชน์ต่อผูเ้รียนมาก  แต่อยา่งไรก็
ดีมีนกัวชิาการไดใ้หข้อ้เสนอแนะถึงขอ้จ ากดัการเรียนรู้แบบโครงงานไวห้ลายประการดงัน้ี     
  ทิศนา  แขมมณี  (2551)  ไดก้ล่าวขอ้จ ากดัของการเรียนแบบโครงงานวา่ 
 1. เสียเวลามากและเสียค่าใชจ่้ายสูง 
 2. ประสบการณ์ในชีวิตจริงหลายอย่างไม่สามารถจะวางแผนและท ากิจกรรม
ได ้
 3. ถา้ครูไม่มีความรู้เพียงพอ การสอนจะประสบความลม้เหลว 
 4. อาจท าใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้ท่ีเป็นหลกัวชิาไม่เพียงพอ 
  มหาวิทยาลยัศรีปทุม (2554)  ไดก้ล่าวถึงขอ้จ ากดัของการสอนแบบ  Project-
based Learning   ถึงแมก้ารสอนแบบโครงงาน  เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประโยชน์ต่อ
ผูเ้รียนมาก  อยา่งไรก็ดีส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษาไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะการสอนแบบดงักล่าว
จ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลานาน  โดยระยะเวลาของโครงงานข้ึนกบัความกา้วหนา้ของโครงงาน  ปกติ
ใชเ้วลาหลายสัปดาห์  และในบางโครงงานใชเ้วลาเป็นเดือน 
 

 2.2.8  ข้อแตกต่างของการสอนทัว่ไปกบัการจัดการเรียนรู้ทีย่ดึโครงงานเป็นฐาน 
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของประเทศไทยมีแล้วหลายรูปแบบแต่ละ
รูปแบบมีลกัษณะส าคญัแตกต่างกนัไป  ผูว้จิยัจึงน าเสนอขอ้มูลความแตกต่างของการสอนทัว่ไปกบั
การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานและตวัอย่างของกิจกรรมและทกัษะท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนปกติกบั
หอ้งเรียนท่ีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  ซ่ึงสรุปเปรียบเทียบไดด้งัน้ี 
 

ตารางท่ี 6 ขอ้แตกต่างของการสอนทัว่ไปกบัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 

การสอนปกติ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
1. เพื่อฝึกทกัษะการแสวงหาความรู้ 1. เพื่อฝึกทกัษะการวางแผนเก็บขอ้มูล 
2. กิจกรรมเป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้ 2. กิจกรรมเป็นแบบอิสระมีเสรีภาพ 
3. ครูเป็นผูบ้อกหรือใหน้กัเรียนท ากิจกรรม 3.ครูเป็นผู ้ให้แนวทางแก่นักเรียนในการท า

กิจกรรม 
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4. นกัเรียนเรียนตามขั้นตอนท่ีครูก าหนด 4. นกัเรียนมีอิสระในการเลือกท ากิจกรรมต่างๆ 
5. แรงจูงใจภายนอกมีบทบาทส าคญัในการ
กระตุน้ใหน้กัเรียนเรียนรู้ 

5. แรงจูงใจภายในของนกัเรียนมีบทบาทส าคญั
ท่ีกระตุน้ใหน้กัเรียนร่วมกิจกรรมกบักลุ่ม 

การสอนปกติ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
6. ครูคอยตรวจสอบขอ้บกพร่องของนกัเรียน 6. ครูตระหนกัถึงการพฒันาศกัยภาพของ 

นกัเรียนใหเ้กิดข้ึน 
จากตารางท่ี  5  แสดงให้เห็นข้อแตกต่างของการสอนทัว่ไปกับการจดัการเรียนรู้แบบ

โครงงานในดา้นการฝึกทกัษะ  การจดักิจรรมการเรียนการสอน  ขั้นตอนการด าเนินการ  บทบาท
ของครูและผูเ้รียน 
 
ตารางที่ 7 ตวัอยา่งของกิจกรรมและทกัษะท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนปกติกบัห้องเรียนท่ีจดัการเรียนรู้
แบบโครงงาน 

 การสอนปกติ การสอนด้วยโครงงาน 

ตวัอยา่ง 
กิจกรรม 

ครูก าหนดเวลา 
สร้างกราฟแท่ง 
ออกแบบการทดลอง 

นักเรียนท ากิจกรรมส ารวจเพื่อดูการ
เปล่ียนแปลงของมลภาวะน ้า 

ลกัษณะ 
กิจกรรม 

ก าหนดขั้นตอนจ ากดั เช่ือมโยงกบับริบทสภาพจริงการเลือก
มาจากความพึงพอใจของนกัเรียน 
กิ จ ก ร รม สื บ เ ส า ะ แล ะ เ ป็ น แบบ
ปลายเปิด 

ครู คอยสอน 
คอยสั่ง 
คอยบอก 
กระตุน้ใหน้กัเรียนใชค้วาม 
พยายาม 

ใหแ้นวทาง 
ใหค้  าแนะน าเป็นทางเลือก 
สังเกตฟังตั้งค  าถาม 
กระตุน้ใหน้กัเรียนแสดงความคิด 

นกัเรียน ยงัไม่สามารถท ากิจกรรมตาม 
ล าพงัโดยไม่มีครูคอยประเมิน 

สามารถใชท้กัษะต่างๆ เลือกท า 
กิจกรรมไดอ้ยา่งอิสระและมีการขอ 
ค าป รึกษาและความ ร่วม มือจ าก
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
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 จากตารางท่ี  6 พบวา่การจดักิจกรรมและทกัษะท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนท่ีจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานนั้นเป็นวิธีสอนท่ีสามารถเปล่ียนแปลงการสอนในห้องเรียนแบบเดิมๆ  ได ้ ดงัสอดคลอ้ง
กบัโครงงานพฒันาคุณภาพวิชาชีพครู  Intel (2003) ท่ีไดก้ล่าววา่ห้องเรียนท่ีครูใช้วิธีการจดัการ
เรียนรู้ด้วยโครงงานมีลกัษณะท่ีส าคญัดงัน้ี  มีค  าถามท่ีเกิดข้ึนโดยท่ีไม่มีค  าตอบท่ีถูกตอ้งค าตอบ
เดียวมี บรรยากาศท่ีจะยอมรับขอ้ผิดพลาดและการเปล่ียนแปลงนกัเรียนมีการตดัสินใจโดยมีกรอบ
แนวคิดนกัเรียนไดอ้อกแบบวิธีการท่ีจะแกไ้ขปัญหา นกัเรียนมีโอกาสท่ีจะประเมินกิจกรรมท่ีท า มี
การประเมินเป็นกระบวนการต่อเน่ือง มีผลผลิตในขั้นสุดท้ายและสามารถประเมินคุณภาพได้
ส าหรับนกัเรียนท่ีคุน้เคยกบัวิธีจดัการเรียนการสอนแบบเดิมๆ จะพบว่าไดมี้การเปล่ียนแปลงการ
ท างานจากท าตามสั่งมาเป็นการท างานท่ีก าหนดเป้าหมาย ด้วยตนเอง จากการเน้นความจ าและ
ท างานซ ้ าๆ มาเป็นการคน้ควา้การบูรณาการและการน าเสนอจากการฟัง และการตอบค าถาม มา
เป็นการส่ือสารและมีความรับผิดชอบจากความรู้เชิงข้อเท็จจริง  ด้านเน้ือหามาเป็นความเขา้ใจ
กระบวนการจากการรู้ทฤษฎีมาเป็นการประยุกต์ใช้ จากการตอ้งพึ่งพาครูผูส้อนมาเป็นการพึ่งพา
ตนเอง 
 
 2.3  บทบาทผู้สอนส าหรับการจัดการเรียนรู้ที่ยดึโครงงานเป็นฐาน 

 Blumenfeld (2537  อา้งถึงใน มหาวิทยาลยัศรีประทุม , 2554)  ไดส้รุปบทบาท
ของครูผูส้อนในชั้นเรียนท่ีมีการสอนแบบโครงงานไวด้งัน้ี 
 1. ครูตอ้งเปิดโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นกัเรียน  โดยการสนบัสนุน  แนะน าหรือ
ตระเตรียมส่ิงท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ถึงแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นได ้
  2. ครูควรสนบัสนุนการเรียนรู้ของนกัเรียนโดยจดัโครงสร้างการเรียน  สร้างแบบ
และแนะน าการท างานใหแ้ก่นกัเรียน   
  3 .  กระ ตุ้นนัก เ รี ยนในการ เ รี ยน รู้และใช้กระบวนการ รู้ คิดของตนเอง
(metacognitive) 
  4. ครูควรประเมินผลความกา้วหนา้  วนิิจฉยัปัญหาท่ีเกิดและใหผ้ลยอ้นหลงักลบั
แก่นกัเรียน  รวมถึงการประเมินผลงานรวมทั้งหมดของนกัเรียนดว้ย 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2557)  บทบาทครูและผูเ้รียนในการจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงาน  แสดงตามขั้นตอนการจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี   
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ตารางที่ 8 บทบาทครูและผูเ้รียนในการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน   แสดงตามขั้นตอนการจดัการ
เรียนรู้ 

บทบาทผู้สอน ขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน 

บทบาทผู้เรียน 

1.จดัใหมี้การปฐมนิเทศวธีิการ
เรียนรู้แบบโครงงานเพื่อให้รู้ถึง
หลกัการวตัถุประสงค ์ ประโยชน์ตวั
แปร ปัจจยัส าคญัในการท าโครงงาน 
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อนัอาจ
เกิดข้ึน 

ขั้นน าเสนอ 1. เสนอแนวคิด เลือก และก าหนด 
หวัขอ้โครงงาน 
 

2.ใหค้  าปรึกษาในการด าเนินงาน 
ของผูเ้รียนทุกขั้นตอน 

ขั้นวางแผน 2. เสนอแนวทาง ออกแบบการท า 
โครงงาน 
3. วางแผนร่วมกนัในการเรียนรู้ 
แบบโครงงาน 
4. ศึกษาคน้ควา้เอกสารเพิ่มเติมจาก 
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
5. เสนอเคา้โครงยอ่ของโครงงาน 
ต่อผูส้อน 

3.ติดตาม สอบถามความกา้วหนา้ 
ดูแลการท าโครงงานของผูเ้รียนอยา่ง
ใกลชิ้ด 

ขั้นปฏิบัติ 6. ลงมือปฏิบติัโครงงานตาม 
ขั้นตอนท่ีวางแผนไว ้
7. รวบรมผลการท าโครงงาน 
8. เสนอแนวทางแกไ้ขปรับปรุงผล 
การท าโครงงาน 
9. เขียนรายงานหรือน าเสนอ
ผลงาน 
โครงงานต่อครูผูส้อน 
10. เผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน 
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4. สังเกตและประเมิน                       
การท ากิจกรรมของผูเ้รียน 
5. สรุปการท างานและเสนอแนะการ 
ท างานของผูเ้รียนแต่ละกลุ่มโดยรวม 

ขั้นประเมินผล 11. ประเมินผลการเรียนรู้แบบ 
โครงงานของตนเอง  

 
บทบาทของผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัโครงงาน 

      1.  อาจารย์ผู้สอนวชิาโครงงาน 
(1)  ให้ค  าปรึกษา  แนะน า  กระตุน้ให้ผูเ้รียนคิดหัวขอ้โครงงาน  และวิธีการเขียน

โครงงาน 
(2)  จดังบประมาณ  อุปกรณ์สนบัสนุนแต่ละโครงงาน 
(3)  ติดตามความกา้วหนา้ในการปฏิบติังานของผูเ้รียนแต่ละสัปดาห์ 
(4)  เป็นกรรมการตรวจสอบโครงงาน 
(5)  รวบรวมผลการประเมินเพื่อตดัสินความส าเร็จในวชิาโครงงานของนกัเรียน 
(6)  ประชาสัมพนัธ์หรือจดันิทรรศการเผยแพร่ผลงานโครงงานไปสู่สาธารณชน  

และสถานประกอบการ 
     2. อาจารย์ทีป่รึกษาโครงงาน  

 (1)  ใหค้วามรู้ดา้นทฤษฎี  หลกัการ  กระบวนการ  วธีิการคิด  และยทุธศาสตร์ 
การคิด 

(2)  ใหค้  าแนะน า  ช้ีแนะแหล่งขอ้มูล  แหล่งความรู้  และวธีิการด าเนินงานท่ีถูกตอ้ง 
(3)  ใหค้วามรู้  ทกัษะ  และเทคนิคในการท าโครงงาน 
(4)  เป็นท่ีปรึกษาโครงงาน 
(5)  เป็นกรรมการสอนโครงงานทั้งหมด  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 
(6)  ประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
(7)  ติดตามผลและประเมินผลวชิาโครงงาน 

บทบาทของครูก่อนการจัดการเรียนรู้  
ในการจดัการเรียนรู้แต่ละคร้ัง  ครูจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความพร้อมและมีความแม่นย  าในเน้ือหา

เพื่อให้การจดัการเรียนรู้เป็นไปอย่างราบร่ืน และสามารถอ านวยความสะดวกให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ไดข้ณะปฏิบติักิจกรรม  ซ่ึงการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดงักล่าว มีแนวทางในการจดัการเรียนรู้ 
2 รูปแบบ คือ การจดักิจกรรมตามความสนใจของผูเ้รียน และการจดักิจกรรมตามสาระการเรียนรู้ 

การจัดกจิกรรมตามความสนใจของผู้เรียน เป็นการจดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนเลือกศึกษา 

ครุศาสตร์วิชาการ  ครั้งที่  1                                                                  หน้า 30 
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โครงงานจากส่ิงท่ีสนใจอยากรู้ท่ีมีอยูใ่นชีวติประจ าวนั ส่ิงแวดลอ้มในสังคม หรือจากประสบการณ์
ต่างๆท่ียงัตอ้งการค าตอบ ขอ้สรุป ซ่ึงอาจจะอยูน่อกเหนือจากสาระการเรียนรู้ในบทเรียนของ
หลกัสูตร มีขั้นตอนดงัน้ี 

‟    ตรวจสอบ วเิคราะห์ พิจารณา รวบรวม ความสนใจ ของผูเ้รียน 
‟    ก าหนดประเด็นปัญหา/ หวัขอ้เร่ือง 
‟    ก าหนดวตัถุประสงค ์
‟    ตั้งสมมติฐาน 
‟    ก าหนดวธีิการศึกษาและแหล่งความรู้ 
‟    ก าหนดเคา้โครงของโครงงาน 
‟    ตรวจสอบสมมติฐาน 
‟    สรุปผลการศึกษาและการน าไปใช้ 
‟    เขียนรายงานวิจยัแบบง่ายๆ 
‟    จดัแสดงผลงาน 
การจัดกจิกรรมตามสาระการเรียนรู้ เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยยดึเน้ือหาสารตามท่ี 

หลกัสูตรก าหนด ผูเ้รียนเลือกท าโครงงานตามท่ีสาระการเรียนรู้ จากหน่วยเน้ือหาท่ีเรียนในชั้นเรียน 
น ามาเป็นหวัขอ้โครงงาน มีขั้นตอนท่ีผูส้อนด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
             ‟    ศึกษาเอกสาร หลกัสูตร คู่มือครู 

‟    วเิคราะห์หลกัสูตร 
‟    วเิคราะห์ค าอธิบายรายวชิา เพื่อแยกเน้ือหา จุดประสงคแ์ละจดักิจกรรมใหเ้ด่นชดั 
‟    จดัท าก าหนดการสอน 
‟    เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 
‟    ผลิตส่ือ จดัหาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
‟    จดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยเร่ิมตั้งแต่ แจง้วตัถุประสงค ์กระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนจดั 
กลุ่มผูเ้รียนตามความสนใจ การใชค้  าถามกระตุน้การมีส่วนร่วมของผูเ้รียน ซ่ึงจะกล่าวถึง

รายละเอียดในหวัขอ้ บทบาทของครูในฐานะผูก้ระตุน้การเรียนรู้ 
              ‟    จดัแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม 
              ‟    บนัทึกผลการจดัการเรียนรู้ 

ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี    ผูว้ิจยัสรุปจากแนวคิดของนกัวิชาการไดว้่า  ครูแห่งศตวรรษท่ี 
21 มีความแตกต่างจากครูในศตวรรษท่ีผ่านมา  คือครูแห่งศตวรรษท่ี 21 ไม่ใช่ผูถ่้ายทอดเน้ือหา
ให้แก่นักเรียนอีกต่อไปแล้ว  และทกัษะท่ีครูควรมีคือความสามารถในการจดัการเก่ียวกบัแหล่ง
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เรียนรู้ซ่ึงตอ้งอาศยัเทคโนโลยีสมยัใหม่เป็นเคร่ืองมือ  และบทบาทของครูในการจดัการเรียนรู้ท่ียึด
โครงงานเป็นฐาน  มีความส าคญัต่อการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  โดยมีองคป์ระกอบ  4  ดา้น
คือ  มีความรู้  อ านวยความสะดวก  จดับริบทการเรียนรู้  และประเมิน  มีรายละเอี ยดดงัแสดงใน
ภาพ ดงัน้ี  

 
 

บทบาทครูในการจัดการเรียนรู้ที่ยดึโครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  9  บทบาทครูในการจดัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) 
 

 2.4  กระบวนการจัดการเรียนรู้ทีย่ดึโครงงานเป็นฐาน 
               การจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นผูล้ง

มือปฏิบติั  โดยมีการสืบคน้ขอ้มูลร่วมกนั  การจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานต่างจากการ
สอนแบบสืบเสาะ  กล่าวคือเนน้ท่ีการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ส่วนการสอนแบบสืบเสาะเป็นการเรียน
อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ไดแ้ต่ไม่เนน้ท่ีช้ินงานเหมือนกบัการเรียนโดยใชโ้ครงงานท่ีผูเ้รียน
สร้างช้ินงานอนัเป็นผลจากการเรียนรู้ นกัเรียนท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การตอบค าถามหรือ
ปัญหาไดแ้ก่ การตั้งค  าถามการแสดงความคิดเห็นท่ีขดัแยง้ มีการท านาย ออกแบบการทดลองหรือ
วางแผนเก็บขอ้มูล ลงขอ้สรุป  ส่ือสารความคิดกบัคนอ่ืน ๆ ถึงผลท่ีได ้และการสร้างช้ินงาน 

Know 
มีความรู้ 

Facilitator 
อ านวยความสะดวก 

Context 
จดับริบทการเรียนรู้ 

Assessment 
ประเมิน 

ทดสอบความรู้เดิม 

ขอ้มูลพื้นฐาน 

ขอ้มูลเสริม 

สอนเน้ือหา
เพิ่มเติม 

โคช้ 

คอยแนะน า 

เคร่ืองมือการเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู้ 
 

สถานท่ี 
 

หลากหลายวธีิ 

ตามสภาพจริง 

ความกา้วหนา้
ของนกัเรียน 
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ภาพท่ี 10 การจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานกบัทกัษะส าหรับศตวรรษท่ี 21 

ท่ีมา : www.bie.org/about/what_is_pbl 
จากภาพท่ี 10 อธิบายไดว้า่การจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงงานเป็นวิธีสอนท่ีมีความหลากหลาย

มีความหมายและมีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้โดยในการเรียนรู้ด้วยโครงงานประกอบด้วยส่ิง
ต่อไปน้ี 

 1. เน้ือหาท่ีสอนเป็นสาระส าคญัและมีความหมายต่อผูเ้รียน (Significant content)
เป้าหมายการเรียนรู้มาจากเป้าหมายในหลกัสูตรและเลือกเน้ือหาท่ีเป็นสาระส าคญั (key concepts)  

 2. ในการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานตอ้งใชท้กัษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแกปั้ญหา
ความร่วมมือและการส่ือสารในการตอบปัญหาของโครงงานและไดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงจาก
การท าโครงงาน นกัเรียนตอ้งท ากิจกรรมต่างๆมากมายไม่ใช่แค่จดจ าเน้ือหา นกัเรียนตอ้งใชท้กัษะ
การคิดขั้นสูงและฝึกการท างานกลุ่ม ตอ้งรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัเพื่อท าให้ความคิดของ
ตนเองชัดเจนข้ึน ตอ้งอ่านขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เขียนและน าเสนอทกัษะต่างๆ ท่ีกล่าวมาน้ีคือ
ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เพื่อเป็นการเตรียมตวัให้ประสบความส าเร็จในโลกของการท างานใน
ศตวรรษท่ี 21  

 3. ตอ้งใชก้ารสืบเสาะ (Inquiry) เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้และตอ้งสร้าง
ช้ินงานใหม่ นกัเรียนตอ้งตั้งค  าถามสืบเสาะเพื่อหาค าตอบและลงขอ้สรุปเป็นการสร้างส่ิงใหม่อาจ
เป็นแนวคิดหรือช้ินงาน 

 4. ตอ้งมุ่งท่ีจะตอบค าถามแบบปลายเปิด (Open ended question) นกัเรียนไดเ้รียนรู้จาก
การก าหนดขอบข่ายหวัขอ้ส าคญัมีการถกเถียงมีปัญหาท่ีทา้ทาย 
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 5. เป็นการสร้างคุณลกัษณะนิสัยท่ีกระหายใคร่รู้และฝึกทกัษะท่ีจ าเป็น (Need to know 
and skills) การท าโครงงานเร่ิมจากการกระตุน้ให้นกัเรียนมีโอกาสใช้ความรู้ท่ีมีอยู่ในการตอบ
ค าถามท่ีอยากรู้ สุดทา้ยของการท าโครงงานคือไดผ้ลงานช้ินงานเกิดข้ึนเป็นการจดัส่ิงแวดลอ้มการ
เรียนรู้ท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้ตามสภาพจริงใชเ้หตุผลและเกิดความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียน 

 6. การจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานท าให้นกัเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมี
โอกาสเลือก (Student voice and choice) นกัเรียนไดท้  ากิจกรรมอย่างอิสระและมีทางเลือก
หลากหลายและเป็นเจา้ของในงานท่ีท า 

 7. การจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานมีการใชข้อ้มูลและการปรับปรุงขอ้มูลตลอดเวลา
(Revision and reflection) นกัเรียนไดข้อ้มูลยอ้นกลบัจากครูเพื่อปรับปรุงงานใหดี้ข้ึน 

 8. การจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเก่ียวขอ้งกบัการรับฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น (Public 
Audience) เม่ือนักเรียนน าเสนองานในชั้นเรียนหรือในอินเทอร์เน็ตนักเรียนมีโอกาสได้ฟังข้อ
วจิารณ์จากผูอ่ื้น 

 
 2.5  ความเข้าใจเกีย่วกบัการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
              การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานอาจมีช่ือเรียกแตกต่างกนัออกไปบา้งตามท่ี

ระบุในต าราแต่ละเล่มเช่นการเรียนรู้ท่ีใชโ้ครงงานเป็นฐาน การใชปั้ญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ การ
เรียนรู้แบบใชฐ้านของปัญหาเป็นตน้ แต่ค าท่ีใชด้งักล่าวมีฐานมาจากค าวา่ Project-Based Learning 
เอกสารต าราหลายเล่มจะใชค้  ายอ่วา่  PBL ซ่ึงจะไปสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหา
เป็นฐาน Problem-Based Learning ซ่ึงโดยแทจ้ริงแลว้ Project-Based Learning กบั Problem-Based  
Learning นั้นมีกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัและมีวตัถุประสงคใ์นการน าไปใชท่ี้แตกต่าง
กนัดงันั้นในหวัขอ้น้ีผูว้ิจยัจึงพยายามท่ีจะอธิบายความหมายท่ีแทจ้ริงของ Project-Based Learning
วา่มีความแตกต่างจาก Problem Based Learning อยา่งไรโดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 

1.  พิมพนัธ์  เดชะคุปต ์และพเยาว ์ ยนิดีสุข  (2551)  ไดอ้ธิบายความส าคญัของการ
เรียนรู้ท่ีใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning (PBL)  และการเรียนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็น
ฐาน (Project  based learning)  ไวด้งัน้ี 

     1)  การเรียนรู้ท่ีใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning (PBL) “การเรียน
ท่ีใชปั้ญหาเป็นฐานหมายถึงรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางโดยใช้สถานการณ์
ปัญหาเป็นตวักระตุน้ใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู้เพื่อน ามาแกปั้ญหานั้น”  

     2) การเรียนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project  based learning)  การเรียนรู้
แบบใชโ้ครงงานเป็นฐานจะมีความแตกต่างกบัโครงงาน (project) โดยทัว่ไปตรงท่ีการเรียนรู้แบบ
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ใช้โครงงานเป็นฐานจะน าหลกัการท่ีส าคญัของโครงงานมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างการเรียนรู้และ
คุณลกัษณะของผูเ้รียนโดยจะเนน้เพิ่มเติมในเร่ืองของกระบวนการเรียนรู้และคุณลกัษณะท่ีชดัเจน
มากข้ึนอีกทั้งยงัเอาหลกัการดงักล่าวไปประยุกต์ใชก้บัการเรียนการสอนในรายวิชาปกติ โดยมีค่า
เท่ากบัรูปแบบการเรียนรู้วิธีหน่ึง การเรียนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็นฐานจะมองว่าโครงงานเป็นเพียง
เคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ (learning tools) ส่วนโครงงานเป็นการศึกษาเพื่อคน้พบ
ขอ้มูลความรู้ใหม่ส่ิงประดิษฐใ์หม่ๆรวมทั้งวธีิการใหม่ดว้ยตวัของนกัเรียนเอง  โดยใชก้ระบวนทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผูส้อนจะท าหน้าท่ีเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษาผูเ้รียนและครูไม่เคยรู้หรือมี
ประสบการณ์มาก่อน 

2.  ศูนยก์ลางความรู้แห่งชาติ (2553)  ไดอ้ธิบายความส าคญัของการเรียนรู้ท่ีใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning (PBL)  และการเรียนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project  
based Learning)  ไวด้งัน้ี 

 สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ท่ีจะตอ้งเจอในศตวรรษท่ี 21 ปัจจุบนัมีอยู่ 2 
รูปแบบท่ีมีการน ามาใช้อยา่งเป็นรูปธรรมและประสบผลส าเร็จแลว้คือ 1) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem - Based Learning, PBL) และ 2) การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project 
Based Learning, PBL) โดยการเรียนรู้รูปแบบทั้งสองแบบน้ี นกัเรียนในศตวรรษท่ี  21 จ าเป็นตอ้ง
ท าความเขา้ใจและเตรียมพร้อมส าหรับการเรียนรู้ โดยทั้งน้ีแต่ละรูปแบบ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 1.การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning, PBL)การสอน
แบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้น ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์ของผูเ้รียนโดยตรงตอ้งมา
ก่อน โดยปัญหาจะเป็นตวักระตุ้นหรือน าทางให้ผูเ้รียนต้องไปแสวงหาความรู้ ความเข้าใจด้วย
ตนเอง ส่งเสริมใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง เพื่อให้เกิดทกัษะในการคิดวิเคราะห์และแกปั้ญหา 
ก่อใหเ้กิดปัญญา โดยมีครูเป็นผูเ้พียงช้ีแนะและแนะน าเท่านั้น เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีสร้างความรู้
ท่ีเกิดจากความเขา้ใจของตนเอง และเป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากข้ึนกว่าเดิม
มาก ก่อให้เกิดการเรียนรู้อยา่งย ัง่ยืน โดยขั้นตอนหลกัๆของการสอนในลกัษณะแบบใชปั้ญหาเป็น
ฐาน อาจเป็นดงัน้ี 

 1. แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย กลุ่มละ 3-5 คน 
 2. น าเสนอปัญหา หรือ กรณีตวัอยา่ง โดยให้มีความสัมพนัธ์กบัผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวงัของบทเรียน และเหมาะกบัสภาพนกัเรียน 
 3. ผูเ้รียนซักถาม ท าความเขา้ใจ แยกแยะประเด็นปัญหา ก าหนดขอบเขตของ

การเรียนรู้โดยมีครูเป็นเพียงผูช้ี้แนะ และใหค้  าปรึกษา 
 4. นกัเรียนร่วมกนัตั้งสมมติฐานการเรียนรู้จากประเด็นปัญหา 
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 5. นกัเรียนร่วมก าหนดวตัถุประสงค ์เพื่อพิสูจน์สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 6. แยกกนัคน้ควา้ขอ้มูลตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 7. รวมกลุ่มกนัอีกคร้ัง เพื่อร่วมกนัอภิปราย ความรู้ท่ีไดจ้ากการคน้ควา้เพื่อสรุป

ขอ้มูลและพิสูจน์สมมติฐานท่ีวางไว ้แลว้น ามาสรุปเป็นองคค์วามรู้ท่ีได ้
 8. น าเสนอผลงานของกลุ่ม ในรูปแบบต่างๆ 
 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานถือว่าเป็นรูปแบบท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียนท่ีดีท่ีสุดวิธีหน่ึง อีกทั้งสอดคล้องกับแนวการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในการคิดวเิคราะห์  คิดแกปั้ญหา  และคิดอยา่งสร้างสรรค ์
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียน และลงมือปฏิบติัมากข้ึน  นอกจากน้ียงัมีโอกาสออกไปแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งทรัพยากรเรียนรู้อ่ืนๆ  
 2. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based Learning, PBL)เป็นการ
เรียนรู้โดยการน าเอาโครงงานมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน จริงๆ แลว้ถือไดว้า่ไม่ใช่ส่ิงใหม่ใน
การจดัการศึกษาปัจจุบนัเพียงแต่มีการใชเ้พียงไม่ก่ีประเทศแต่ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ 
อย่างไรก็ตามในทศวรรษท่ีผ่านมาไดมี้การน ามาใช้ โดยไดค้่อยๆ พฒันาจนไดรั้บการยอมรับเป็น
กลวิธีการสอนอย่างเป็นทางการ  การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานได้เขา้มามีส่วนส าคญัใน
หอ้งเรียน  เม่ือมีงานวิจยัมาสนบัสนุนส่ิงท่ีครูไดเ้ช่ือมัน่มายาวนานก่อนหนา้น้ีวา่นกัเรียนจะเกิดการ
เรียนรู้ไดดี้ยิ่งข้ึนเม่ือมีโอกาสไดค้น้ควา้ในส่ิงท่ีซบัซ้อน  ทา้ทายหรือในบางคร้ังเป็นประเด็นปัญหา
ยุง่ยากท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริงไดก้ารเรียนรู้ดว้ยโครงงานจะเป็นไปตามความสนใจของนกัเรียน  การ
ออกแบบโครงงานท่ีดีจะกระตุน้ให้เกิดการคน้ควา้อย่างกระตือรือร้นและใช้ทกัษะการคิดขั้นสูง 
(Thomas, 1998)  

 ความแตกต่างระหวา่ง “การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน” และ “การเรียนรู้โดย
ใชโ้ครงงานเป็นฐาน” สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 “การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน” จะเร่ิมตน้ท่ีปัญหา ปลายทางการเรียนรู้อยูท่ี่
ไดแ้กปั้ญหาไดแ้ละไม่จ  าเป็นตอ้งไดผ้ลิตผลการเรียนรู้เป็นโครงงานก็ได ้แต่ถา้หากเป็น “การเรียนรู้
โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน”  นอกจากผูเ้รียนมีปลายทางท่ีการแกไ้ขปัญหาเสร็จส้ินแลว้ จะไดผ้ลลพัธ์
การเรียนรู้อีกดว้ย คือ “ตวัโครงงาน” เพราะฉะนั้น ความแตกต่างจึงอยูท่ี่จุดเร่ิมตน้กบัปลายทางการ
เรียนรู้ การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานจะเน้นให้ผูเ้รียนตอ้งสร้าง หรือท าอะไรให้ออกมาเป็น
รูปธรรม จบัตอ้งได ้(productive) และอาจกล่าวไดว้่าการเรียนรู้เราอาจท าอะไรเพื่อมุ่งแกปั้ญหาท่ี
เป็นอยูเ่ป็นหลกั น่ีเป็น “การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน”  แต่ถา้เราเรียนรู้ท่ีจะท างานอะไรข้ึนมา
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สักอย่าง ซ่ึงงานช้ินนั้นมนัอาจเป็นปัญหาอยู่ หรืออาจไม่ใช่ปัญหาก็ได ้อนัน้ีน่าจะใช้ “การเรียนรู้
โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน” (สมาคมหลกัสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย, 2553) 

 3.  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี (2555) กล่าววา่  การจดัการเรียนรู้
ดว้ยโครงงาน  (Project-based Learning)  มีความแตกต่างกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยปัญหา (Problem-
Based  Learning)  และมีวตัถุประสงคท่ี์น าไปใชแ้ตกต่างกนัดงัน้ี   
  1)  การเรียนรู้ท่ีใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning (PBL) 
“การเรียนท่ีใช้ปัญหาเป็นฐานหมายถึงรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางโดยใช้
สถานการณ์ปัญหาเป็นตวักระตุน้ให้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้เพื่อนามาแกปั้ญหานั้น” (มนฑิรา  ธรรม
บุตร, 2545  อา้งถึงใน  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, 2555) การเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐานจะมีความแตกต่างกบัโครงงาน (project) โดยทัว่ไปตรงท่ีการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐานจะน าหลักการท่ีส าคญัของโครงงานมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างการเรียนรู้และ
คุณลกัษณะของผูเ้รียนโดยจะเนน้เพิ่มเติมในเร่ืองของกระบวนการเรียนรู้และคุณลกัษณะท่ีชดัเจน
มากข้ึนอีกทั้งยงัเอาหลกัการดงักล่าวไปประยุกต์ใช้กบัการเรียนการสอนในรายวิชาปกติโดยมีค่า
เท่ากบัรูปแบบการเรียนรู้วิธีหน่ึงการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานจะมองว่าโครงงานเป็นเพียง
เคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ (learning tools) ส่วนโครงงานเป็นการศึกษาเพื่อคน้พบ
ขอ้มูลความรู้ใหม่ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆรวมทั้งวิธีการใหม่ดว้ยตวัของนกัเรียนเองโดยใชก้ระบวนทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผูส้อนจะทาหน้าท่ีเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษาผูเ้รียนและครูไม่เคยรู้หรือมี
ประสบการณ์มาก่อน (unknown by all) การท าโครงงานปรากฏดงัผงัมโนทศัน์ของโครงงาน
ต่อไปน้ี (พิมพนัธ์ เดชะคุปต,์ พเยาว ์ยนิดีสุข, 2547 อา้งถึงใน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุรี, 2555)  จะใหค้วามส าคญักบัผลงานท่ีเกิดจากการจดัการเรียนรู้เป็นส าคญั 
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ภาพท่ี 11  ผงัมโนทศัน์ของกระบวนการเรียนรู้แบบใชโ้ครงงาน 
ภาพท่ี  9 แสดงใหเ้ห็นถึงองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน

ท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างความรู้ใหม่ส่ิงประดิษฐ์ใหม่และวิธีการใหม่ซ่ึงให้ความส าคญัท่ีผลของ
ส่ิงประดิษฐ์หรือช้ีวิธีการท่ีใช้เป็นขั้นตอนด าเนินการท าโครงงานเพื่อหาค าตอบของส่ิงท่ีตอ้งการ
คน้หา ประกอบดว้ยขั้นตอนต่อไปน้ี โดยมีครูอาจารยแ์ละผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษาวิธีการท่ีใช้
เป็นช้ินงานการจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงงานสามารถแสดงล าดบัขั้นตอนแบบกวา้งๆพร้อมทั้งแนว
ทางการจดัการเรียนรู้ดงัตารางท่ี 7 
ตารางท่ี  9 ทกัษะการคิดยอ่ยๆ ในแต่ละขั้นตอนของการท าโครงงาน 

ขั้นตอน ทกัษะ 
1.ระบุปัญหา สัง เกต  สรุปอ้าง อิง  แยกแยะ เปรียบเ ทียบ

วิ เคราะห์ ส่ือสารและก าหนดปัญหาเพื่อหา
ค าตอบ 

2. ออกแบบการรวบรวมขอ้มูล ตั้งสมมติฐานคิดเชิงเหตุผลการพิสูจน์สมมติฐาน
การระบุตัวแปรการนิยามเชิงปฏิบัติการการ
วางแผนเพื่อวิธีการเก็บขอ้มูลการสร้างเคร่ืองมือ
และวางแผนวเิคราะห์ขอ้มูล 

3. ปฏิบติัการรวบรวมขอ้มูล 
 

การสังเกตการสัมภาษณ์การสอบถามการวดัการ
ใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือการใชต้วัเลขการบนัทึก
ผล 

4. วเิคราะห์ผลและส่ือความหมายขอ้มูล การสังเกตการแยกแยะการจดักลุ่มการจ าแนก 
ประเภทการเรียงลาดับการจัดระบบการใช้
ตัวเลขรวมทั้ งการส่ือความหมายข้อมูลแบบ
ต่างๆ เช่นตารางกราฟภาพเป็นตน้ 

5. สรุปผล การแปลผลข้อมูล การอุปนัย การนิรนัยการ
น าเสนอการสรุปจากขอ้มูล 

 
 2) ความแตกต่างระหวา่ง Project-Based Learning กบั Problem-Based Learning 

การเรียนรู้ใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง โดยใชส้ถานการณ์ปัญหาเป็นตวักระตุน้ให้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้เพื่อน ามาแกปั้ญหานั้น” 
(มนฑิรา ธรรมบุตร, 2545 อา้งถึงใน  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, 2555) ดงันั้นจึงมี
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ความแตกต่างกบัการเรียนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็นฐานซ่ึงใชช้ิ้นงานหรือส่ิงประดิษฐ์เป็นตวักระตุน้การ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดความเขา้ใจมากข้ึน  ตารางท่ี  6  อธิบายความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ใช้ปัญหา
เป็นฐานกบัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน ดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี  10 ความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ใช้ปัญหาเป็นฐานกบัการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 
 

รายการ 
ความเหมือนและความแตกต่าง 

Problem-Based  Learning Project-Based Learning 

กระบวนการ เป็นวธีิการทางวทิยาศาสตร์ 
เนน้สืบคน้หา 

เป็นวธีิการทางวทิยาศาสตร์ 
เนน้กระบวนการวจิยั 

แนวคิดของวธีิสอน 
 
 

เนน้การสร้างความรู้ดว้ยตวั 
ผูเ้รียนเองเป็นการเรียนรู้เนน้ 
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

เนน้การสร้างความรู้ดว้ยตวั 
ผูเ้รียนเองเป็นการเรียนรู้เนน้ 
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียนรู้ ปัญหาหรือกรณีศึกษา ช้ินงาน/ส่ิงประดิษฐ ์
บทบาทครู ผูอ้  านวยความสะดวก ท่ีปรึกษา 
บทบาทผูเ้รียน สืบคน้หาและสร้างความรู้ใหม่ ผูแ้กปั้ญหาและสร้างความรู้ 

ใหม่และผลผลิตช้ินงานใหม่ 
ความรู้ท่ีคน้พบ - ปัญหาใหม่ 

- วธีิการแกปั้ญหาใหม่ 
- ความรู้ใหม่ท่ีผูเ้รียนไม่เคยรู้
มาก่อนส่วนครูเคยรู้มาแลว้ 
(unknown by some) 

- ความรู้ใหม่ 
- วธีิการใหม ่
- ผลผลิต/ช้ินงานใหม่ 
ทั้ งผู ้เ รียนและครูไม่ เคย รู้มา
ก่อน (unknown by all) 

 
 4. ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2555)  กล่าวว่า  การจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน  
(Project-Based Learning)  มีความคล้ายคลึงกับการจดัการเรียนรู้ด้วยปัญหา (Problem-Based  
Learning)  แต่มีตวัตั้งเป็นจุดต่างท่ีส าคญั  คือ  การจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงงานใช้ช้ินงานเป็นตวัตั้ง  
และการจดัการเรียนรู้ดว้ยปัญหาใชปั้ญหาเป็นตวัตั้ง ดงัแสดงในตารางท่ี  8  เปรียบเทียบการเรียนรู้
ดว้ยโครงงานและการเรียนรู้ดว้ยปัญหา 
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ตารางท่ี  11  เปรียบเทียบการเรียนรู้ดว้ยโครงงานและการเรียนรู้ดว้ยปัญหา 
ลกัษณะเฉพาะของการเรียนรู้

ด้วยปัญหา 
ลกัษณะเฉพาะของการเรียนรู้

ด้วยโครงงาน 
ลกัษณะทีค่ล้ายคลงึกัน 

1. เร่ิมตน้ดว้ยปัญหาส าหรับให้
ผูเ้รียนแก้หรือให้ผูเ้รียนเรียนรู้
เก่ียวกบัส่ิงนั้น 

1 .  เ ร่ิ มต้นด้วยผ ลิตผลหรือ
ช้ินงานท่ีอยูใ่นใจ 

1. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในสภาพ
จริงและท างานเหมือนในชีวิต
จริง 

2. ปัญหาอาจอยูใ่นรูปแบบของ
เร่ืองราวหรือเป็นกรณีศึกษา 

2. การผลิตช้ินงานท าให้เกิด
ปัญหาต่าง ๆ  ท่ีตอ้งแกปั้ญหา 

2 .  โครงงานแบบเ ปิดห รือ
ปั ญ ห า มี วิ ธี ก า ร แ ล ะ วิ ธี
แกปั้ญหามากกวา่ 1 วธีิ 

3. ปัญหาสะทอ้นถึงชีวิตจริงท่ี
ซบัซอ้น 

3 .  ใ ช้ โม เ ด ล และส ะท้อน
กิจกรรมการผลิตเหมือนท่ีเกิด
จริงในชีวติ 

3 . โครง ง านและ ปัญหา มุ่ ง
จ าลองสถานการณ์ท่ีเป็นจริง 

4. ใชโ้มเดล Inquiry 4. ผู ้เรียนใช้หรือน าเสนอ
ช้ินงานท่ีผูเ้รียนสร้างข้ึน 

4.  ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางครูเป็น
ผูค้อยช่วยเหลือ 

5. ผูเ้รียนน าเสนอขอ้สรุปของ
กระบวนการแก้ปัญหา และ
ผลผลิตไม่จ  า เ ป็นต้องมีการ
สร้างช้ินงาน 

5 .ความ รู้ เ น้ือหาและทักษะ
ได้มาในระหว่างกระบวนการ
ผ ลิ ต ซ่ึ งนับ เ ป็ นหั ว ใ จขอ ง
ความส าเร็จ 

5. ผู ้เ รียนท างานร่วมกันเป็น
กลุ่มในช่วงระยะเวลาหน่ึง 

6 . ปัญหา ท่ีก าหนด เ ป็นแรง
ขบัเคล่ือน 

6. ช้ินงานเป็นแรงขบัเคล่ือน 6. ผูเ้รียนได้รับการส่งเสริมใช้
ขอ้มูลจากหลายแหล่ง 
7. เน้นการประเมินตามสภาพ
จริงและประเมินการปฏิบติั 
8.โดยหลักการทั้ งสองวิธีให้
เวลาผู ้เ รียนเพียงพอในการ
ไ ต ร่ ต ร อ ง  แ ล ะ ใ ห้ มี ก า ร
ประเมินตนเอง 
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จากตารางท่ี  9  เปรียบเทียบการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน (Project-Based Learning)   และการ
เรียนรู้ด้วยปัญหา (Problem-Based  Learning)  มีความคล้ายคลึง  และความแตกต่างในหลาย
ประเด็นดงัน้ี 

 ความคลา้ยคลึง : การเรียนรู้ดว้ยโครงงานและปัญหา  ต่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการท างานท่ีเป็นสภาพจริง  โครงงานท่ีให้ผูเ้รียนท าหรือปัญหาท่ี
ผูเ้รียนจะตอ้งแก ้ จะมีวิธีการและค าตอบมากกว่าหน่ึงค าตอบ  เพื่อจ าลองสถานการณ์ท่ีเป็นจริง  
วิธีการทั้งสองเป็นวิธีท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง  ครูมีบทบาทเป็นผูค้อยดูแลให้ค  าแนะน าและ
ช่วยเหลือ  ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการท างานเป็นกลุ่มในช่วงของระยะเวลาหน่ึง  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
คน้หาแหล่งสารสนเทศจากหลายแหล่งเนน้การประเมินตามสภาพจริง  และความสามารถในการ
ปฏิบติั 

 ความแตกต่าง : ในทางปฏิบติั  เส้นแบ่งการเรียนรู้ดว้ยโครงงานและการเรียนรู้ดว้ย
ปัญหามกัจะไม่ชดัเจน  ในบางกรณีก็มีการใชว้ธีิการทั้งสองไปดว้ยกนั  ซ่ึงวิธีการทั้งสองก็มีบทบาท
เสริมกนั  โดยพื้นฐานแลว้การเรียนรู้ทั้งสองวิธีมีทิศทางเดียวกนั  คือต่างเนน้ความเป็นจริง  และใช้
วิธีการเรียนรู้ของนกั  Constructivist   เหมือนกนั  ความแตกต่างระหวา่งสองวิธีจึงมีเพียงเล็กนอ้ย
กล่าวได ้ 2  ประการ  คือ 
 ประการแรก  คือ  การเรียนรู้ดว้ยโครงงาน  มีช้ินงานขบัเคล่ือนการวางแผน  การผลิต  
และการประเมิน  เน้นช้ินงานเป็นศูนย์กลางของโครงงาน  วิธีน้ีช้ินงานมีความซับซ้อนและมี
อิทธิพลต่อกระบวนการผลิต  เช่น  การสร้างแอนนิเมชัน่ซ่ึงตอ้งอาศยัการวางแผน  และท างานอยา่ง
รอบคอบ  ส่วนการเรียนรู้ด้วยปัญหา  กระบวนการเรียนรู้หลกัจะเน้นท่ีการสืบสอบและศึกษา
ทดลองมากกว่าช้ินงาน  หากมีช้ินงานก็จะเป็นช้ินงานท่ีไม่ซบัซ้อน  เช่น  การรายงานผลการศึกษา
ของกลุ่ม 
 ประการท่ีสอง  การเรียนรู้ดว้ยโครงงาน  เป็นวิธีท่ียอมรับกนัอย่างเป็นนยั ๆ วา่  จะมี
ปัญหาต่าง ๆ เกิดข้ึนในระหว่างการสร้างช้ินงานนั้นเสร็จ  วิธีน้ีจึงใช้ปัญหาเป็นศูนยก์ลางการจดั
ระเบียบของเน้ือหา  ส่วนการเรียนรู้ดว้ยปัญหา  เร่ิมจากการก าหนดตวัปัญหา  และตอ้งการขอ้สรุป
หรือค าตอบท่ีตอบสนองโดยตรง  ท าให้สถานการณ์ของปัญหาเป็นศูนยก์ลางการจดัระเบียบของ
เน้ือหาเช่นเดียวกนั 

 จากการใหค้วามหมายการจดัการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานกบัการจดัการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานขา้งตน้ของ  พิมพนัธ์  เดชะคุปตแ์ละพเยาว ์ ยินดีสุข (2551), ศูนยก์ลางความรู้
แห่งชาติ (2553),  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี (2555)  และส านกังานเลขาธิการสภา



98 
 

การศึกษา (2555)  สรุปไดว้า่  การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานและโครงงานเป็นฐานมีความ
เหมือนกนัและมีความแตกต่างกนัในบางประเด็นดงัน้ี 

 ความเหมือนกนัของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและโครงงานเป็นฐาน 
 1. เป็นวธีิสอนท่ีผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 2. ครูท าหนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกหรือเป็นคลา้ยโคช้ 
 3. มีการท างานเป็นกลุ่มในช่วงระยะเวลาหน่ึง 

4. ใชแ้หล่งขอ้มูลจากหลายๆ แหล่ง 
5. เนน้เน้ือหาตามสภาพจริงและประเมินพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน 

ข้อแตกต่างของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและโครงงานเป็นฐาน 
1. การจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานมีความเหมาะสมสอดคลอ้งโดยตรงกบั

การสอนในบริบทโรงเรียนส่วนการใชปั้ญหาเป็นฐานตอ้งมีการน ามาปรับใช ้
2. การจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเร่ิมตน้จากการมีวตัถุประสงค์ท่ีมุ่งท่ี

ผลลพัธ์สุดทา้ยหรือช้ินงานและในการสร้างผลงานนั้นตอ้งใช้ความรู้เฉพาะอย่างและทกัษะท่ีมา
สนบัสนุน  ส่วนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเร่ิมตน้ดว้ยปัญหามาก่อน  ปัญหามกัมาใน
รูปของสถานการณ์ (scenario) หรือกรณีศึกษา (case study) ปัญหาเป็นปัญหาท่ีคลุมเครือและมี
ขอบข่ายเน้ือหาซบัซอ้นกวา่การใชโ้ครงงานเป็นฐาน 

 แต่การจดัการเรียนการสอนก็ยงัมีความสับสนเพราะทั้งการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐานและโครงงานเป็นฐานเน้นท่ีสภาพจริงและยึดแนวคิดของคอนสตรัคติวิสต์เหมือนกนัขอ้
แตกต่างท่ีชดัเจนจึงอยูท่ี่ผลลพัธ์สุดทา้ยคือ 

 1. เป้าหมายของของโครงงานคือมุ่งท่ีผลลพัธ์สุดทา้ยเช่นผลลพัธ์ของการท าโครงงาน
อาจไดเ้ป็นคอมพิวเตอร์แอนิเมชนัซ่ึงอาศยัการวางแผนผลิตใหไ้ดช้ิ้นงานออกมในขณะท่ีผลงานของ
การใชปั้ญหาเป็นฐานคือการสืบเสาะ (inquiry) และการคน้ควา้ (research)  

 2. ในการท าโครงงานอาจตอ้งมีการตอบปัญหาบางอย่างแต่ไม่ไดเ้น้นท่ีกระบวนการ
ของการตอบปัญหาเน้นท่ีผลผลิตหรือช้ินงานในขณะท่ีการใช้ปัญหาเป็นฐานเน้นท่ีการระบุตวั
ปัญหาใหช้ดัเจนและตอ้งน าสู่การลงขอ้สรุปเพื่อตอบปัญหานั้นใหไ้ดก้ารจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐานโครงงานเป็นฐานและการสืบเสาะ 

การเรียนแบบโครงงาน (Project-Based Learning) หรือเรียกกวา่ PjBL มีความคลา้ยคลึงกบั
การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) หรือเรียกกวา่ PBL โดยทั้งสองวธีิใช ้
แนวคิดการเรียนรู้แบบสืบเสาะดว้ยตนเองผา่นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกนั  แต่มีขอ้
ต่างกนัเล็กน้อย คือ การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานจะเน้นท่ีกระบวนการแกไ้ขปัญหาส่วนการ
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เรียนรู้แบบโครงงานจะเนน้ไปท่ีการลงมือปฏิบติั  การเรียนแบบโครงงานเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
เนน้การปฏิบติัตามความสนใจของนกัเรียนเอง  เพื่อคน้พบส่ิงใหม่หรือความรู้ใหม่ผา่นกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์   
 

ตอนที ่ 5  บริบทปัจจุบันของโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 
 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองเป็นโรงเรียนรัฐบาล  ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นโรงเรียนดี
ใกลบ้า้น  โรงเรียนในฝัน  ในปีการศึกษา  2558  โรงเรียนบา้นนากา้นเหลืองได้บริหารเวลาเรียน
โดยการน ากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้มาเป็นกรอบวิสัยทศัน์ดา้นการศึกษาเพื่อเตรียมนกัเรียน
ให้พร้อมเขา้สู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของไทยนั้นสอดคลอ้งกบัของหลายประเทศท่ีเป็นผูน้ า
ดา้นการศึกษาของโลกท่ีเห็นพอ้งกนักบัแนวคิดส าคญัในศตวรรษท่ี 21 เร่ืองของจิตส านึกต่อโลก
ความรู้พื้นฐานการประกอบสัมมาอาชีพความรู้พื้นฐานด้านพลเมืองสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มและ
ทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 อนัไดแ้ก่ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมทกัษะดา้นสารสนเทศส่ือ
และเทคโนโลยีทกัษะการท างานทกัษะชีวิตท่ีใช้ได้จริง  (กบัครอบครัวโรงเรียนชุมชนรัฐและ
ประเทศชาติ)โลกก าลงัเปล่ียนแปลงคนท่ีมีความรู้และทกัษะในการรับมือกบัความเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองและสามารถปรับตวัเองให้เขา้กับสถานการณ์ใหม่ๆได้เท่านั้นท่ีจะประสบ
ความส าเร็จทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และปรับตวัต่อการ
เปล่ียนแปลงได ้ ตลอดเวลานอกจากนั้นจากผลการสังเคราะห์เอกสารงานวิจยัเก่ียวกบัหลกัสูตรและ
ผลการใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  ตลอดจนผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาต่างๆพบวา่ 

- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของนกัเรียนต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนดทั้งผลการทดสอบ 
ระดบัชาติ (O-NET) ผลการสอบ PISA ทั้งๆท่ีโรงเรียนใชเ้วลาจดัการเรียนการสอนมากข้ึนเป็นเวลา
7 หรือ  8 ชัว่โมงต่อวนั 

- เด็กคิดไม่เป็น  วิเคราะห์ไม่ได ้ ขาดทกัษะชีวิต  อดัแน่นเน้ือหาวิชาการมากกวา่ให้เรียนรู้
ดว้ยตนเอง 

- เด็กนกัเรียนมีภาระงานการบา้นมากเกินไปหรือตอ้งน าการบา้นไปท าท่ีบา้น 
- เด็กเครียดและตอ้งเรียนพิเศษมาก 
จากท่ีกล่าวขา้งตน้โรงเรียนบา้นนากา้นเหลืองไดน้ าการบริหารจดัการเวลาเรียน “ลดเวลา

เรียนเพิ่มเวลารู้” มาสู่การปฏิบติัในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมครูผูส้อนมีการปรับเปล่ียนรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติัและเรียนรู้ดว้ยตนเองมากข้ึน  นกัเรียนไดรั้บการพฒันา
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ให้มีคุณภาพและมีความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริงผูว้ิจยัขอน าเสนอข้อมูลโรงเรียนบ้านนา
กา้นเหลืองท่ีส าคญัเก่ียวกบั  ดา้นภูมิศาสตร์  ดา้นสังคม  ดา้นเศรษฐกิจ  ดา้นการเรียนการสอน  และ
ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา  ดงัน้ี  
  5.1 ด้านภูมิศาสตร์โรงเรียนบา้นนากา้นเหลืองท่ี  ตั้งเลขท่ี 265   หมู่ท่ี 3  ถนน ภู
เวยีง – กุดฉิมต าบลภูเวยีง   อ าเภอ  ภูเวียง   จงัหวดั  ขอนแก่น  สังกดั  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5    เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่   ตั้งอยูใ่นเขตเทศบาลต าบลภูเวียง  มีพื้นท่ี
จ านวน  18  ไร่  มีนายธงชยั  สุขสม   เป็นผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการโรงเรียน จ านวน 2
คน บุคลากรครูประจ าการ  50 คน พนกังานราชการ  3 คน  ครูธุรการ 1  ครูพี่เล้ียงเด็กพิการ(Sp2) 1 
คน นกัการภารโรงจ านวน 2 คน   แม่บา้นจ านวน  1  คน  นกัเรียนจ านวน  1140 คน  แนวโน้ม
จ านวนนกัเรียนท่ีเขา้มาเรียนในโรงเรียนบา้นนากา้นเหลืองเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ   
  5.2  ด้านสังคม  มีนกัเรียนนอกเขตบริการท่ีเขา้มาเรียนเฉล่ียแลว้มีระยะทาง  30- 
50  กิโลเมตร  จากสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท าให้โรงเรียนพบปัญหาหลายอย่าง  ไดแ้ก่  ความ
แตกต่างทางวิถีในการด าเนินชีวิต   ความแออดัของพื้นท่ี  แหล่งเรียนรู้ท่ีใช้ในการศึกษาคน้ควา้  
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ท่ีเป็นปัจจยัส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา  
โรงเรียนตั้งอยู่ในถ่ินชนบท   ผูป้กครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม    มีความผูกพนัใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบดั้งเดิม  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกัษณะเป็นชุมชนเมือง  มี
ประชากรประมาณ  2,500 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ โรงพยาบาลภูเวียง  
ห้องสมุดประชาชน  ท่ีว่าการอ าเภอภูเวียง  วดัศรีภูเวียง  อาชีพหลกัของชุมชน คือ คา้ขาย  รับจา้ง  
เกษตรกร รับราชการ และอ่ืน ๆ ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินท่ีเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป คือ  “ฮีตสิบสองคองสิบส่ี”  

5.3  ด้านเศรษฐกิจ  ผูป้กครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดบัท่ีต ่ากว่าปริญญาตรี  
อาชีพหลกั คือ คา้ขาย  รับจา้ง  เกษตรกร รับราชการ และอ่ืน ๆ ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนา
พุทธ    ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี  30,001 – 40,000 บาท  จ านวนคน
เฉล่ียต่อครอบครัว  3 – 5 คน 

5.4 ด้านการเรียนการสอน 
     5.4.1  ด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง  ได้เปิดท าการ

เรียนการสอน 2 ระดบั คือระดบัก่อนประถมศึกษา   มี 4  ห้องเรียน   ไดแ้ก่อนุบาล 1  จ านวน  2  
ห้อง  อนุบาล  2  จ  านวน  2  ห้องระดบัประถมศึกษา  เปิดสอนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  -  6   ชั้น
ละ 4  ห้อง  ห้องเรียน Mini  English Program 1-5  รวม  33  ห้องเรียน   ในปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองมุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนมีคุณลักษณะ  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
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การศึกษา  เน้นคุณธรรมน าความรู้ เป็นอยู่อย่างพอเพียง บุคลากรมีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวทัน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีระบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ชุมชนมีส่วนร่วม พึ่งพาภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน บริเวณสะอาด บรรยากาศร่มร่ืนน่าอยู ่ผูเ้รียนสืบสานวฒันธรรม 

      5.4.2  ด้านการจัดการเรียนรู้ที่ยึดโครงงานเป็นฐาน  การจดัการเรียนรู้ด้วย
ปัญหาในปีการศึกษา  2558  นั้นเดิมครูผูส้อนทัว่ไปในโรงเรียนใชก้ารจดักิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใหผู้เ้รียนท าโครงงานในรูปแบบการท าโครงงานวทิยาศาสตร์  โครงงานคณิตศาสตร์  โครงงาน
สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  โครงงานภาษาไทย  โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา  โครงงาน
ศิลปะ  โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลย ี และโครงงานภาษาต่างประเทศ โดยใชก้ระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์  แต่ค่อนขา้งท่ีจะท าไดก้บัเน้ือหาท่ีจ ากดั  ส่วนการจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงงานท่ีใช้
ช้ินงานเป็นตวัตั้งไดรั้บความนิยมเพิ่มมากข้ึนในโรงเรียนบา้นนากา้นเหลือง  เพราะสามารถสร้าง
ช้ินงานได้หลากหลายรูปแบบ  มีความยืดหยุ่นและอิสระในเน้ือหาและเวลาในการศึกษาทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียนซ่ึงบุคคลากรในโรงเรียนได้รับการพฒันาด้วยโปรแกรมพฒันาการ
เรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดงัภาพท่ี  10 

 

 
ภาพท่ี  12  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน 

 5.5  ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร  หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง  
พุทธศกัราช  2558  ไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  
เป็นกรอบและแนวทางในการจดัท า   โดยน ากรอบหลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและจุดเนน้ลด
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เวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ตามนโยบายของรัฐบาลเพิ่มเขา้ไปเพื่อให้ไดห้ลกัสูตรท่ีสมบูรณ์  ในการจดัท า
หลกัสูตรในคร้ังน้ี  โรงเรียนบา้นนากา้นเหลืองไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช  2552   ซ่ึงมีสาระส าคญั   คือ  มุ่งเนน้
ใหมี้การปฏิรูประบบบริหารและจดัการศึกษา  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยให้มีเอกภาพ
ในเชิงนโยบาย  และมีความหลากหลายในการปฏิบติั   มีการกระจายอ านาจสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา  
สถานศึกษา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมทุกขั้นตอน  ใหมี้ความอิสระในการบริหารจดัการ  ภายใตก้ารก ากบัดูแลของรัฐ    
 “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”  อาจจะไม่ใช่เร่ืองใหม่ส าหรับการจดัการเรียนรู้ในปัจจุบนั
เพราะโรงเรียนได้ด าเนินการอยู่แล้ว  แต่อย่างไรก็ตามยงัมีผูเ้ก่ียวข้องทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษา
ครูผูส้อนนกัเรียนผูป้กครองมีความกงัวลสงสัยวา่ท าไมตอ้งลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในประเด็นน้ีถา้
เราพิจารณาแลว้จะพบวา่ในปัจจุบนัน้ีการเรียนรู้ของเด็กนกัเรียนไดเ้ปล่ียนแปลงไปอนัเน่ืองมาจากมี
แหล่งเรียนรู้ส่ือและเทคโนโลยีเช่น Internet, Computer, Tablet หรือ Smart Phone และอ่ืนๆ  อีก
มากมายท่ีนกัเรียนสามารถใชใ้นการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองและการเรียนรู้ดงักล่าวไม่จ  าเป็นตอ้งจ ากดั
เฉพาะในหอ้งเรียนตามเวลาท่ีครูก าหนด  นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดทุ้กแห่งทุกเวลาทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียนตามความพร้อมความสามารถของนักเรียน  ครูผูส้อนตอ้งปรับวิธีการจดัการ
เรียนรู้และนกัเรียนตอ้งเปล่ียนวิธีการเรียนรู้ของตนเองจดัการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัดว้ย
วิธีการท่ีหลากหลาย  อาทิเช่นการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม (Group Process) การ
จดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (Project-Base  Learning) เรียนรู้จากกิจกรรมการปฏิบติัจริงจาก
ประสบการณ์ตรงใชค้  าถามเพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนคิดวเิคราะห์และสืบคน้ขอ้มูล  นกัเรียนมีทกัษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถน าไปใชใ้นชีวิตจริง  ไดมี้การจดักิจกรรมโดยให้นกัเรียนทุกคนไดเ้รียนรู้
ร่วมกนัครูจะเปล่ียนบทบาทจากผูส้อนมาเป็นผูอ้  านวยความสะดวกเป็นท่ีปรึกษาช้ีแนะช่วยเหลือ
นกัเรียนให้ประสบผลส าเร็จและนกัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเองเรียนรู้  เป็นทีมหรือจากกลุ่มเพื่อนมาก
ข้ึน  ซ่ึงการเรียนรู้ลกัษณะน้ีท าใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุขภายใตแ้นวคิดดงัน้ี 

1. กิจกรรมเป็นทางเลือกสนองตอบความสนใจความถนดัของผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย 
2. เรียนรู้หลกัการสร้างความรู้ผา่นกระบวนการและกิจกรรม (Process and Content) 
3. ลงมือปฏิบติัและสร้างความรู้ในบรรยากาศท่ีอบอุ่นอิสระและปลอดภยั 
4. ปรับบทบาทครูจากการเป็นผูส้อนเป็นผูใ้หค้  าปรึกษาช้ีแนะ (Coach & Mentor) 
5. ครูผูส้อนควรใช้วิธีการประเมินผลท่ีหลากหลายและเป็นการประเมินตามสภาพจริง

วเิคราะห์คุณภาพและพฒันาการของนกัเรียนมากกวา่การประเมินนกัเรียนจากการสอบเท่านั้น 
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โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 
ตารางท่ี  12  โครงสร้างเวลาเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6โรงเรียนบา้นนากา้นเหลือง 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 
รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

รายวชิาพื้นฐาน  
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วทิยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
-ประวติัศาสตร์ 
-ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
-หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติ
ในสงัคม  
-เศรษฐศาสตร์ 
-ภูมิศาสตร์ 

120 120 120 120 120 120 
40 40 40 40 40 40 

80 80 80 80 80 80 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 80 80 80 
ภาษาองักฤษ 40 40 40 80 80 80 
รวมเวลาเรียน  (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 

รายวชิา/กจิกรรมเพิม่เตมิ  
โครงงาน (บูรณาการการงานฯ) - - - - 40 - 
อาเซียนศึกษา (ป.1-3บูรณาการประวติัฯ) 40 40 40 40 40 40 
หนา้ท่ีพลเมือง (บูรณาการสงัคมฯ) 40 40 40 40 40 40 
คอมพิวเตอร์  40 40 40 - - - 
รวมเวลาเรียน  (เพิม่เตมิ) 40 40 40 40 40 40 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  
กจิกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” 
1.กิจกรรมแนะแนว 
2.กิจกรรมนกัเรียน 
    2.1 กิจกรรมลูกเสือ 
    2.2 กิจกรรมชุมนุม 

 
40 
 

40 
30 

 
40 
 

40 
30 

 
40 
 

40 
30 

 
40 
 

40 
30 

 
40 
 

40 
30 

 
40 
 

40 
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3. กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน ์ 10 10 10 10 10 10 

รวมเวลากจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

หมายเหตุ   
 1. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนจดัเป็นกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  บงัคบัตามหลกัสูตร
ประกอบดว้ย กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนกัเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 2. วชิาหนา้ท่ีพลเมือง จดัเป็นรายวชิาเพิ่มเติม แต่จดัการเรียนการสอนใหบู้รณาการกบัสาระ
การเรียนรู้พื้นฐาน 8 สาระ และ กิจกรรมหนา้เสาธง  กิจกรรมกีฬาสี  กิจกรรมตามประเพณี  
กิจกรรมลูกเสือ โดยไม่เพิ่มชัว่โมงเรียน  
 3. วชิาโครงงาน   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  จดัเป็นรายวชิาเพิ่มเติม แต่จดัการเรียนการสอน
ใหบู้รณาการกบัวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี โดยไม่เพิ่มชัว่โมงเรียน 
 4. วชิาอาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3  จดัเป็นรายวชิาเพิ่มเติม แต่จดัการเรียนการ
สอนใหบู้รณาการกบัสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 8 สาระ โดยไม่เพิ่มชัว่โมงเรียน 
 

ตอนที ่ 6  บทสังเคราะห์เพ่ือก าหนดกรอบแนวคดิในการวจิัย 
   6.1  กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎใีนการวจัิยด้านเน้ือหา 

              จากท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ไดด้ าเนินการทบทวนวรรณกรรมท่ีเ ก่ียวขอ้งในหัวขอ้
ต่าง ๆ ผูว้ิจยัไดน้ ามาประมวลสังเคราะห์เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั  ภายใตก้ารเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 มีลกัษณะท่ีเป็นการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างครูกบันกัเรียน และนกัเรียนกบันกัเรียน
ดว้ยกนั โดยประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีท่ีมีอยูม่าช่วยในการเรียนการสอน ดงันั้นครูผูส้อนจึงจ าเป็นตอ้ง
มีทกัษะดา้น ICT เพื่อพฒันาส่ือการเรียนรู้ จดัการทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้กบัผูเ้รียนใน
รูปแบบดิจิตัล  นอกจากน้ีครูควรสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ในยุคสมยัใหม่ เพื่อพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ให้กบั
นกัเรียน การจดัการเรียนการสอนโดยอาศยัโครงงานเป็นฐานเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีช่วยพฒันา
ผูเ้รียนให้มีทกัษะท่ีจะใช้ชีวิตในศตวรรษท่ี  21  การจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานมี
ประโยชน์ในการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสร้างสรรคนิ์ยม (Constructivism)  เป็นการส่งเสริม
ให้นักเรียน  เรียนรู้กระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  เรียนรู้และพฒันาการท างานร่วมกนั  
จากท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ไดด้ าเนินการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในหวัขอ้ต่าง ๆ ผูศึ้กษาได้
น ามาประมวลสังเคราะห์เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั  ในการเป็นประเด็นหัวขอ้ในการ
เขียนคู่มือดงัต่อไปน้ี   
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1)  การศึกษาในศตวรรษท่ี  21   มี  2  ตอนคือ  ตอนท่ี  1  การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี  
21   ตอนท่ี  2  การศึกษาในศตวรรษท่ี  21  มีเน้ือหา  2  ส่วนคือ  ส่วนท่ี 1  ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
และส่วนท่ี  2 ระบบสนบัสนุนการจดัการศึกษา   

2)  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  มี  2  ตอนคือ  ตอนท่ี  1  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  และ
ตอนท่ี  2  ความแตกต่างการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  20  และ21    

3) การเรียนรู้ที่ยึดโครงงานเป็นฐานมี  5  ตอน  คือ  ตอนที่  1   แนวคิดและทฤษฎี
เก่ียวกบัการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน ตอนที่  2  การเรียนรู้ที่ยึดโครงงานเป็นฐาน ตอนที่  3  
ประเภทของโครงงาน  ตอนที่  4  การประเมินผลการเรียนรู้แบบโครงงาน  ตอนที่  5  ขอ้
แตกต่างของการสอนทัว่ไปกบัการจดัการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน  

4) การประเมินผลการเรียนรู้ที่ยึดโครงงานเป็นฐาน   มีเน้ือหาเก่ียวกบั  ความหมายและ
ความสัมพนัธ์ของการวดัและการประเมินผล  วิธีวดัผลการเรียน   และเคร่ืองมือที่ใช้ประเมินผล
ผลิต   

5)  บทบาท ของผูส้อนส าหรับการจดัการเรียนรู้ที่ยึดโครงงานเป็นฐาน  มี  2  ตอนคือ  
ตอนที่  1 ครูในศตวรรษที่  21  และตอนที่  2  บทบาทผูส้อนส าหรับการจดัการเรียนรู้ที่ยึด
โครงงานเป็นฐาน 

นอกจากนั้นจากผลการศึกษาหลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องในการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐานของนกัวิชาการไทยและต่างประเทศเช่น  Stix and Frank (2006), Harun  (2006), 
Baron (2010), KM CHIL  (2015), William (2012),  ดุษฎี  โยเหลา  และคณะ  (2557),  ปรัชญนนัท ์ 
นิลสุข  (2558),  ประสาท  เนืองเฉลิม  (2558),  พิมพนัธ์  เดชะคุป  และคณะ  (2556), ไพฑูรย ์ นนั
ตะสุคนธ์  และวลัลภา  อยูท่อง(2557),  มหาวิทยาลยัศรีประทุม  (2554),   ลดัดา  ภู่เกียรติ  (2552),  
วชัรินทร์  โพธ์ิเงิน  และคณะ (2557), วจิารณ์ พาณิช (2555)  และส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2550)   สามารถน าเอาหลกัการและวธีิการต่างๆ โดยผูว้จิยัไดก้  าหนดรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน
ตามทศันะของนกัวชิาการหลายท่านไวด้งัน้ี 

ขั้นตอนที่  1  การก าหนดปัญหา  เป็นการส ารวจความสนใจโดยใช้ปัญหาและกระตุน้ให้
ผูเ้รียนหาวิธีการแกปั้ญหา  สร้างความอยากให้กบัผูเ้รียนท่ีตอ้งการจะศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  และ
การก าหนดปัญหาเพื่อหาค าตอบ 

ขั้นตอนที่  2  การคิดและเลือกหัวข้อ  เป็นการเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้เลือกหัวขอ้อย่าง
อิสระ  ใหรู้้จกัการคน้ควา้  และสร้างสรรคค์วามรู้ดว้ยตนเอง  จากนั้นก าหนดหวัขอ้ท่ีจะท าโครงงาน  
ศึกษาความเป็นไปได ้ จดัน าเสนอครูท่ีปรึกษาใหข้อ้เสนอแนะ 
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ขั้นตอนที่  3  วางแผนและวิเคราะห์โครงงาน   การวางแผนและวิเคราะห์โครงงานเพื่อให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งเห็นภาระงาน  บทบาท  ระยะเวลาในการด าเนินงาน  จะท าใหส้ามารถปฏิบติัโครงงานได้
ตามแผนงานท่ีวางไว ้ และท่ีส าคญัครูท่ีปรึกษาตอ้งเตรียมค าถามไวถ้ามทีมงาน  เพื่อกระตุน้ให้
คิดถึงบางประเด็นส าคญัท่ีนกัเรียนอาจมองขา้ม  เพื่อให้ขั้นตอนการวางแผนไดอ้อกแบบอยา่งเป็น
ระบบเพื่อผลงานท่ีออกมาจะมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

ขั้นตอนที่   4  ลงมือปฏิบัติแก้ปัญหา  นกัเรียนลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้ ระดมสมอง  
ร่วมกนัท างานเป็นกลุ่ม  ลงมือสร้างโครงงาน  ทดสอบการท าโครงงาน  แกปั้ญหาโครงงาน  โดยครู
ท่ีปรึกษาคอยสังเกต  ติดตามด้วยการบูรณาการความรู้ทกัษะแลกเปล่ียนประสบการณ์   และหา
ความรู้ใหม่โดยครูท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน าหรือร่วมแกปั้ญหาไปพร้อมกบันกัเรียน  คอยแนะน าให้
นกัเรียนบนัทึกผลการท าโครงงานเป็นระยะ จนส้ินสุดการท าโครงงาน 

ข้ันตอนที่  5  สรุป  รายงาน  และเสนอผลงาน    นกัเรียนน าเสนอผลส าเร็จของโครงงาน
โดยการสรุปรายงานผลจากขอ้มูลการท าโครงงานเพื่อให้ผูอ่ื้นไดท้ราบแนวคิด  วิธีด าเนินงาน  ผลท่ี
ไดรั้บตลอดจนขอ้สรุป  ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เก่ียวกบัโครงงาน  โดยการเขียนรายงานหรือน าเสนอ
ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  แผนภูมิ  แบบจ าลอง  การจดันิทรรศการ  การแสดงละคร  เพาเวอร์
พอยท ์ (Power Point)  และวดิีทศัน์ เป็นตน้ 

ขั้นตอนที ่ 6  ประเมินผล  จดัประเมินผลโครงงานอยา่งต่อเน่ืองดว้ยวิธีการและเคร่ืองมือท่ี
หลากหลาย  เนน้การประเมินตามสภาพจริง  ทั้งกระบวนการ  ผลงาน  และพฤติกรรมของนกัเรียน  
พร้อมทั้งให้ค  าชมเชย  หรือขอ้เสนอแนะ  เพื่อนกัเรียนผูจ้ดัท าโครงงานจะไดน้ าไปปรับปรุงแกไ้ข
ผลงานต่อไป แสดงภาพประกอบไดด้งัภาพท่ี  13 
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ภาพท่ี  13  แสดงกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีในการวจิยัดา้นเน้ือหา 
 
 
 
 

การศึกษาใน
ศตวรรษท่ี  21 

การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี  21 

บทบาทครูผูส้อน หลกัสูตร 
สถานศึกษา  2551 

การก าหนด
ปัญหา 

การคิดและ
เลือกหวัขอ้ 

วางแผนและ
วเิคราะห์
โครงงาน 

ลงมือปฏิบติั
แกปั้ญหา 

สรุป  
รายงาน  และ
เสนอผลงาน 

ประเมินผล 
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6.2  กรอบแนวคิดในการวจัิยด้านกระบวนการวจัิยและพฒันา 
       กระบวนการท่ีส าคญัของการวิจยัและพฒันา  ประกอบดว้ยการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งกบันวตักรรม  สร้างตน้ฉบบันวตักรรมตรวจสอบประสิทธิผลและปรับปรุงตน้ฉบบัหลาย 
ๆ คร้ัง  การทดลองใช้ในกลุ่มตวัอย่างขั้นตอนสุดทา้ย  การสรุปและการเผยแพร่ ในการทดลอง
ด าเนินการในรูปกิจกรรมของโครงงาน  เพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้ก่ียวขอ้ง  และโครงงานการ
ทดลองใชน้วตักรรม  เพื่อเกิดการพฒันาคน  ให้คนมีความรู้  และทกัษะเพียงพอ  ท่ีจะน านวตักรรม
ไปพฒันางานและหน่วยงาน  แล้วประเมินผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้งในคน  ในงาน  และ
หน่วยงาน  โดยผูว้ิจยัสามารถปรับปรุงกระบวนการให้มีความสอดคล้อง   และเหมาะสมกับ
นวตักรรมท่ีจะผลิต 
       ในการวิจยัในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัน าแนวคิดหลกัการมาประยุกต์ใชก้บักระบวนการวิจยัและ
พฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดใหญ่  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบด้วย โครงงาน 2 
โครงงาน คือ  1)โครงงานพฒันาความรู้ใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมาย  มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาความรู้  5 ดา้น  
คือ 1)  การศึกษาในศตวรรษท่ี  21  2)  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  3) การเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็น
ฐาน  4)  การประเมินผลการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน  5)  บทบาทของผูส้อนส าหรับการจดัการ
เรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน  และ 2)  โครงงานน าความรู้สู่การปฏิบติั  โดยแต่ละโครงงานจะมีการ
ประเมินผลการปฏิบติัโครงงานดว้ย  เช่น โครงงานพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย (โครงงานท่ี 
1)  มีการประเมินผลดงัน้ี  1)  ประเมินปฏิกิริยาต่อโครงงานพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  2)  
ประเมินความรู้ของกลุ่มเป้าหมายหลงัการพฒันาตามโครงงานพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย  3)  
ถอดบทเรียนหลงัการพฒันาตามโครงงานพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย  และโครงงานน าความรู้
สู่การปฏิบติั (โครงงานท่ี 2)   มีการประเมินผลดงัน้ี  1)  แบบประเมินปฏิกิริยาต่อโครงงานน า
ความรู้สู่การปฏิบติั  2)  แบบถอดบทเรียนหลงัการพฒันาตามโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบติั  

ในกรณีการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมหลงัการทดลองซ่ึงมีการประเมิน  2  ดา้น  คือ   
(1) การประเมินบรรยากาศการเรียนการสอน (2) การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน  ซ่ึง
จะท าการประเมินทั้งระยะก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง  ดงัแสดงภาพประกอบ 
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ภาพท่ี 14  กรอบแนวคิดการวิจยัและกระบวนการพฒันาโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงาน

เป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21 

ปฏิบัติการ - โครงงานน าความรู้สู่การปฏิบัติ 
กลุ่มเป้าหมายน าความรู้ท่ีไดรั้บไปสู่การปฏิบติัหนา้ท่ี 

ในดา้นการพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี   21  

ปฏิบัติการ - โครงงานพฒันาความรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมายในการทดลอง 
เพื่อพฒันาใน 5 ดา้น คือ  1)  การศึกษาในศตวรรษท่ี  21  2)  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   3) การเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน  
4)  การประเมินผลการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน  5) บทบาท ของผูส้อนส าหรับการจดัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน   

 

แนวคดิพืน้ฐานที่น ามาออกแบบโปรแกรม 
ศึกษาเอกสารเพ่ือวิเคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัและพฒันา   การเรียนรู้ท่ียดึโครงงาน
เป็นฐาน  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  การศึกษาในศตวรรษท่ี  21  บทบาทครูผูส้อนแบบโครงงาน 

ประเมินปฏิกริิยาหลงัการด าเนินงานตามโครงงานพฒันาความรู้ 
 

ประเมินความรู้ของกลุ่มเป้าหมายในการทดลองตามโครงงานพัฒนาความรู้ 
โดยใชก้ารประเมินความรู้ของกลุ่มเป้าหมายการทดลองในการประเมินความรู้ท่ีเกิดจากการพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึโครงงาน          
เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี   21  

สรุปผลการวิจยั เพ่ือน าเสนอโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี   21             
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

ประเมินความมีประสิทธิผลของโปรแกรมหลงัการทดลอง ประกอบด้วย 
 (1) การประเมินบรรยากาศการเรียนการสอน  

(2) การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน 
 

ถอดบทเรียนหลงัการด าเนินงานตามโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบัติ 

ถอดบทเรียนหลงัการด าเนินงานตามโครงงานพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
 

ประเมินปฏิกริิยาหลงัการด าเนินงานตามโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบัติ 
 

ประเมินความมีประสิทธิผลของโปรแกรมก่อนการทดลอง ประกอบด้วย 
 (1) การประเมินบรรยากาศการเรียนการสอน  

(2) การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน 
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บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
การวจิยัเร่ือง “โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษ

ท่ี   21  ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 
ในคร้ังน้ี ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัและพฒันา (research and development) ตามทศันะของวิโรจน์ สาร
รัตนะ (2558) ท่ีเห็นว่า นวตักรรมท่ีพฒันาข้ึนโดยกระบวนการวิจยัและพฒันามีจุดมุ่งหมายเพื่อ
น าไปใชพ้ฒันาบุคลากรสู่การพฒันาคุณภาพของงานท่ีมีปรากฎการณ์หรือขอ้มูลเชิงประจกัษแ์สดง
ใหเ้ห็นวา่มีความจ าเป็น (need)  เกิดข้ึน  เช่น เป็นผลสืบเน่ืองจากการก าหนดความคาดหวงัใหม่ท่ีทา้
ทายของหน่วยงาน หรือการเปล่ียนแปลงในกระบวนทศัน์การท างานจากเก่าสู่ใหม่ท่ีบุคลากรขาด
ความรู้ความเขา้ใจและทกัษะในกระบวนทศัน์ใหม่  และเห็นดว้ยวา่ ในปัจจุบนัมีหลกัการ แนวคิด 
ทฤษฎีท่ีถือเป็นนวตักรรมใหม่ทางการบริหารการศึกษาเกิดข้ึนมากมาย ท่ีคาดหวงัว่าหากบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ (knowledge) แลว้กระตุน้ให้พวกเขาน าความรู้เหล่าน้ีสู่การปฏิบติั (action) ก็
จะก่อให้เกิดพลงั (power) ให้การปฏิบติังานในหนา้ท่ีเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งข้ึน ตามแนวคิด “Knowledge + Action = Power”  หรือตามค ากล่าวท่ีวา่ “Make Them Know 
What To Do, Then Encourage Them Do What They Know”หรือ “Link To On-The-Job 
Application” และดว้ยแนวคิดท่ีว่าการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ี
ส าคญัของการวจิยัและพฒันา เพราะจะท าใหไ้ด ้“โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน
ส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี   21  ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผลจากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
ในบทท่ี 2 ผูว้ิจยัได้ก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อการวิจยั ได้โครงการ 2 โครงการ คือ  1) โครงการ
พฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย   และ 2) โครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั   โดยแต่ละโครงการมี
รายละเอียดของโครงการ เช่น วตัถุประสงค ์เป้าหมาย กิจกรรม การด าเนินงาน ระยะเวลา ทรัพยากร
ท่ีใช ้และผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั เป็นตน้ 

ดังนั้น วิธีด าเนินการวิจยัในบทท่ี 3 จึงจะเร่ิมต้นด้วยการน าเอาโครงการในโปรแกรม
พฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงการเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดใหญ่สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีถือเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจยั
นั้นเป็นตวัตั้งตน้ ตามดว้ยขั้นตอนการวจิยัอ่ืนๆ ดงัภาพประกอบ 
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 โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี   21  ใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ขั้นตอนท่ี 1 การตรวจสอบกรอบแนวคิดเพ่ือการวจิยัและการปรับปรุงแกไ้ข 

ขั้นตอนท่ี 2 การจดัท าคู่มือประกอบโปรแกรม ใน  2 โครงการ คือ 
 คู่มือประกอบโครงการพฒันาความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมายในการทดลอง 
 คู่มือประกอบโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 

ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบคุณภาพคู่มือประกอบโปรแกรมและการปรับปรุงแกไ้ข 
 การตรวจสอบภาคสนามเบ้ืองตน้และการปรับปรุงแกไ้ข 
 การตรวจสอบภาคสนามคร้ังส าคญัและการปรับปรุงแกไ้ข 

ขั้นตอนท่ี 4 การสร้างเคร่ืองมือเพื่อการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม 2 โครงการ คือ 
 เคร่ืองมือประกอบโครงการพฒันาความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมายในการทดลอง 
 เคร่ืองมือประกอบโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 

ขั้นตอนท่ี 5 การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม 
 โครงการพฒันาความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมายในการทดลอง 
 โครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 

สรุปผลการทดลอง และปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมในโครงการทั้งสอง 
ขั้นตอนท่ี 6 การเขียนรายงานการวจิยั 

การเผยแพร่ผลการวจิยั 

 
รายละเอยีดของการด าเนินงานวจัิยในแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอนที ่1 การตรวจสอบกรอบแนวคิดเพ่ือการวจัิยและการปรับปรุงแก้ไข 

ในขั้นตอนน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวิจยัคือ โปรแกรมพฒันาการ
เรียนรู้ท่ียึดโครงการเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้เกณฑ์ความสอดคล้อง (congruency) 
ของโปรแกรมกบัปัญหาหรือความตอ้งการจ าเป็นและบริบทของสถานศึกษาใน 2 กิจกรรม ดงัน้ี 

1. การตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวจัิย 
เป็นการตรวจสอบโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงการเป็นฐานส าหรับห้องเรียน

ศตวรรษท่ี   21  ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีผูว้จิยัไดพ้ฒันาจากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(in-depth interview) ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  9 ราย  จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการเรียนรู้จ านวน  
3  ราย  ผูเ้ช่ียวชาญระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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จ านวน  2  ราย  และครูผูส้อนในระดบัอุดมศึกษา  และระดบัสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวม 3 ราย  
และผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีทางการศึกษา  จ านวน  1  ราย (ดูในภาคผนวก  ก)  โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (semi-structure interview) โดยใช้เกณฑ์โปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนมีความ
สอดคลอ้ง (congruency) กบัปัญหาหรือความตอ้งการจ าเป็นและบริบทของโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดใหญ่สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือไม่ ควรปรับปรุงแกไ้ขอะไรอีก 

2. การปรับปรุงแกไ้ขกรอบแนวคิดในการวจิยั 
ผลจากการการตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวิจยัคือ โปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนโดย

วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interviewผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 9 รายดงักล่าว ผูว้ิจยัได้น าผลมา
สังเคราะห์เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้มีความสอดคล้องกับปัญหาหรือความต้องการจ าเป็นและ
บริบทของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขั้นตอนที ่ 2  การจัดท าคู่มือประกอบโปรแกรม 

        เป็นการจดัท าเอกสารคู่มือประกอบโครงการในแต่ละโครงการ  อนัเป็นผลสืบเน่ือง
จากผลการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 และผลจากการการตรวจสอบกรอบแนวคิดใน
การวจิยัดงักล่าวในขั้นตอนท่ี 1 ดงัน้ี  

1. คู่มือประกอบโครงการพฒันาความรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมายในการทดลอง เพื่อใชใ้นการ
ฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดว้ยตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม การมอบหมายงานให้ท า หรืออ่ืนๆ 
ในเบ้ืองตน้น้ีมีจ  านวน  5  หน่วยการเรียนรู้ คือ 

1)  การศึกษาในศตวรรษท่ี  21   
2)  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
3) การเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน   
4)  การประเมินผลการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน   
5)  บทบาทของผูส้อนส าหรับการจดัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน 

 2. คู่มือประกอบโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัของกลุ่มเป้าหมายในการทดลองมี  1  

หน่วยคือ  การเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน : น าความรู้สู่การปฏิบติั  กรณีโรงเรียนบ้านนา

ก้านเหลือง  เป็นคู่มือท่ีแสดงให้เห็นถึงการวางแผนเพื่อการปฏิบัติไวล่้วงหน้า มีการก าหนด

จุดมุ่งหมาย มีกิจกรรมด าเนินงาน มีการก าหนดระยะเวลาและขอบเขตของเวลา มีการบริหารจดัการ 

และมีการติดตามและประเมินผลมีคู่มือของโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัเพื่อเป็นแนวทางในการ

ด าเนินงานตามโครงการ 
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ขั้นตอนที ่ 3  การตรวจสอบคุณภาพคู่มือประกอบโปรแกรมและการปรับปรุงแก้ไข 

      การตรวจสอบคุณภาพคู่มือประกอบโปรแกรมและการปรับปรุงแก้ไขจะท าเป็น 2 

ระยะ ดงัน้ี 

1. การตรวจสอบภาคสนามเบ้ืองตน้และการปรับปรุงแกไ้ข (preliminary field checking  

and revision) โดยการอภิปรายกลุ่มเป้าหมาย (focus group discussion) ประกอบดว้ย ครูผูส้อน

ระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  1-6 และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  

วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  ศิลปะ  สุขศึกษาและพลศึกษา  การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี  และภาษาองักฤษ รวมทั้งส้ิน 10  คน ในโรงเรียนอนุบาลภูเวียง  ส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5 (ดูรายช่ือในภาคผนวก  ค)โดยใช้เกณฑ์ความถูกต้อง 

(accuracy) และความเป็นประโยชน์ (utility) ต่อการน าไปใช ้  โดยผูว้ิจยัน าเสนอความเป็นมาของ

การวจิยัและผลการด าเนินงานท่ีไดจ้ากการวจิยัในขั้นตอนท่ี 1-2 ใหก้ลุ่มร่วมกนัอภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น เพื่อใหไ้ดข้อ้เสนอแนะท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแกไ้ข 

2. การตรวจสอบภาคสนามคร้ังส าคญัและการปรับปรุงแกไ้ข (main field checking and  

revision)  หลงัจากปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะในระยะท่ี 1 แลว้ผูว้ิจยัน าไปตรวจสอบโดย

วิธีการอภิปรายกลุ่มเป้าหมาย (focus group discussion) ในโรงเรียนแห่งใหม่และจ านวนท่ีมากกวา่

ระยะท่ี 1 ประกอบดว้ย ครูผูส้อนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1-6 และหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  ศิลปะ  สุขศึกษาและพล

ศึกษา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาองักฤษ รวมทั้งส้ิน   20  คน ในโรงเรียนนาหม่อ

โนนลานประชาสรรค์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5 (ดูรายช่ือใน

ภาคผนวก ง )โดยใช้เกณฑ์ความถูกต้อง (accuracy) และความเป็นประโยชน์ (utility) ต่อการ

น าไปใช้ โดยผูว้ิจยัน าเสนอความเป็นมาของการวิจยัและผลการด าเนินงานท่ีได้จากการวิจยัใน

ขั้นตอนท่ี 1-2 และผลการตรวจสอบภาคสนามเบ้ืองตน้และการปรับปรุงแกไ้ขในระยะท่ี 1ให้กลุ่ม

ร่วมกนัอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อใหไ้ดข้อ้เสนอแนะท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง

แกไ้ข  
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ขั้นตอนที ่4 การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม 

     การสร้างเคร่ืองมือเพื่อการทดลองโปรแกรมในภาคสนามในการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัย
ก าหนด เคร่ืองมือ  6 ประเภท  ดงัน้ี 

1) เคร่ืองมือในโครงการท่ี  1  ประกอบดว้ย   
1.1  แบบประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  
1.2 แบบประเมินความรู้  
1.3 แบบถอดบทเรียน  

2) เคร่ืองมือในโครงการท่ี  2  ประกอบดว้ย   
2.1 แบบประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั   
2.2 แบบถอดบทเรียนหลงัการทดลอง   

3) แบบประเมินความมีประสิทธิผลของโปรแกรม  เพื่อเปรียบเทียบผลการทดลอง
โปรแกรม 

ก่อนและหลงัการทดลอง (pretest – posttest ) ประกอบดว้ย   
3.1 แบบประเมินบรรยากาศการเรียนการสอน   
3.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน  

ขั้นตอนที ่5 การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม (trial) 

     การทดลองโปรแกรมในภาคสนามใช้การทดลองตามแผนการวิจยัขั้นพื้นฐาน (Pre 
Experimental  Research) มีกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (one group 
pretest - posttest design)  กลุ่มเป้าหมายในการทดลอง ไดแ้ก่ ครูสอนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1-
6 และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม  ศิลปะ  สุขศึกษาและพลศึกษา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาองักฤษ  
โรงเรียนบา้นนากา้นเหลือง  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5  จ  านวน  24  
คน โดยมีนกัเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทดลองน้ีดว้ยจ านวน  567  คน  ด าเนินการทดลองในภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศึกษา  2558  ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน2558 – เมษายน 2559  รวมเวลา  6  เดือน 

การสรุปผลการทดลอง และปรังปรุงแกไ้ขโปรแกรม  โดยการสรุปผลนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

ดูว่าโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนนั้นมีคุณภาพส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนตามเกณฑ์ท่ีผูว้ิจยัก าหนด

ในมิติต่างๆ ตามเคร่ืองมือการประเมินท่ีสร้างข้ึนในขั้นตอนท่ี 5  หรือไม่   ในกรณีการปรับปรุง

แกไ้ขนั้น เป็นการปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมโดยพิจารณาขอ้มูลจากการน าไปปฏิบติัจริง การสังเกต 



115 
 

 

การบนัทึก การสัมภาษณ์ การถอดบทเรียน และอ่ืนๆ ท่ีผูว้ิจยัใช้ในทุกระยะของการด าเนินการ

ทดลอง  

ขั้นตอนที ่6  การเขียนรายงานการวจัิยและการเผยแพร่ผลงานวจัิย  

 เขียนและน าเสนอรายงานผลการวิจยัในรูปแบบอิงแนวคิดเชิงวิพากษ์ (critical approach) 

แสดงหลักฐานประกอบทั้ งข้อมูล สถิติ ภาพถ่าย เอกสาร หรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีผูร่้วมโปรแกรมและ

ผูเ้ก่ียวขอ้งได้ร่วมกนัปฏิบติั ใช้วิธีการสกดัความรู้และประสบการณ์ท่ีฝังลึกจากการสะทอ้นผล 

พร้อมทั้งบนัทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบติังาน ผลการปฏิบติังาน และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน

ระหว่างการปฏิบติังานทั้งท่ีส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ เพื่อเป็นขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงโปรแกรม

เพื่อให้การปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้ นการน าเสนอผลการวิจยัจึงมีลักษณะเป็นไปใน

ลกัษณะเป็นการพรรณนาหรือบรรยายเชิงวิพากษ์ โดยในขั้นตอนท่ี 1 ถึงขั้นตอนท่ี 3 เป็นการ

น าเสนอผลการวิจยัประกอบขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก การจดัท ารายละเอียดโปรแกรม 

จากการอภิปรายกลุ่มและจากการหาประสิทธิภาพโปรแกรม ขั้นตอนท่ี 4 น าเสนอรายละเอียดการ

สร้างเคร่ืองมือเพื่อการทดลองโปรแกรมภาคสนามทั้ง 6 ประเภท และขั้นตอนท่ี 5 การทดลองใช้

โปรแกรมภาคสนาม น าเสนอเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะการเล่าเร่ือง (story telling) ตามความ

เป็นจริงและเป็นกลาง (factual and neutral manner) ประกอบขอ้มูลเชิงปริมาณจากแบบประเมิน

ปฏิกิริยา (reaction) แบบประเมินความรู้ (knowledge) แบบถอดบทเรียน  แบบประเมินบรรยากาศ

การเรียนการสอน(teaching climate) และแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน (learning 

behavior)  

 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิจยั ผูว้ิจยัด าเนินการโดยการน าเสนอผลงานวิจยัในการสัมมนา

วิชาการ การตีพิมพ์ในวารสาร และการจดัพิมพ์คู่มือประกอบโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึด

โครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่สังกัด

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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บทที ่4 
ผลการด าเนินการวจิยัในขั้นตอนก่อนการทดลองใช้ในภาคสนาม 

 
การวิจัยและพฒันาโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียน

ศตวรรษท่ี  21  ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ผูว้จิยัขอน าเสนอผลการวจิยัและพฒันาตามล าดบัดงัน้ี คือ  

1. ผลการตรวจสอบกรอบแนวคิดเพื่อการวจิยัและการปรับปรุงแกไ้ข  
2. ผลการจดัท าคู่มือประกอบโปรแกรมใน  2 โครงงาน  
3. ผลการตรวจสอบคุณภาพคู่มือประกอบโปรแกรมและการปรับปรุงแกไ้ข  
4. ผลการสร้างเคร่ืองมือเพื่อการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม  
5. ผลการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม 

1.  ผลการตรวจสอบกรอบแนวคิดเพ่ือการวจัิยและการปรับปรุงแก้ไข 
ผลการตรวจสอบกรอบแนวคิดเพื่อการวิจยัมีผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  9  รายคือดา้นหลกัสูตรและ

การเรียนรู้จ านวน  3  ราย ผูเ้ช่ียวชาญระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ านวน  2 ราย และครูผูส้อนในระดบัอุดมศึกษา  และระดบัสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  รวม 3 รายและผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีทางการศึกษาจ านวน 1 ราย    ดงัภาพประกอบ
ขา้งล่าง (ดูรายช่ือในภาคผนวก ก)  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี  15  ภาพการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเพือ่การตรวจสอบกรอบแนวคิดเพื่อการวจิยั 
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ผลการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญมีข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขกรอบ
แนวคิดการวจิยั ต่อการน ามาปรับปรุงและแกไ้ขกรอบแนวคิดเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในบริบทท่ีเป็นจริง รวมทั้ งเป็นแนวในการพัฒนาทฤษฎี  
องค์ประกอบของคู่มือดา้นเน้ือหา  ดา้นกระบวนการวิจยัและพฒันา  และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ สรุปได้
ดงัน้ี 

1.1 ผลการตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวจัิยด้านเน้ือหา 
       กรอบแนวคิดด้านเน้ือหาท่ีน ามาสร้างและออกแบบโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึด

โครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21  ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผูท้รงคุณวุฒิเห็นดว้ยกบัองคก์ระกอบของเน้ือหาทั้ง  5  
ดา้นของคู่มือ  ท่ีประกอบดว้ย 1)  การศึกษาในศตวรรษท่ี  21  2)  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  3) การ
เรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน  4)  การประเมินผลการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน  5)  บทบาทของ
ผูส้อนส าหรับการจดัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน   นบัวา่มีความเหมาะสมโดยเห็นสอดคลอ้งกนั
ว่า   เอกสารประกอบโครงงานมีเน้ือหาครอบคลุมในการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน
ส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21  เน้ือหาในรูปเล่มมีความสมบูรณ์  กระชบั  มีภาพประกอบน่าสนใจ
ต่อการศึกษา  มีการออกแบบรูปเล่มและวิธีการน าเสนอท่ีน่าสนใจ  เอกสารประกอบโครงงานมี
เน้ือหาครอบคลุมในการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21  มี
แบบฝึกใหผู้รั้บการพฒันาเกิดการเรียนรู้และทกัษะ   

ทั้งน้ีมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมดงัน้ี  ผูว้ิจยัสร้างกรอบแนวคิดดา้นเน้ือหายงัไม่ส่ือความหมาย  
การวางตวักรอบแนวคิด  เส้น  ลูกศร  แต่ละอนัตอ้งมีความหมายสามารถเช่ือมโยงและมองภาพรวม
ได้ชัดเจน  ในการใช้ค  าในคู่มือควรให้เป็นค าเดียวกนัตลอดทั้งเล่ม  ให้มีความเหมาะสมเป็นเร่ือง
เดียวกนั  เพิ่มช่องทางการศึกษาท่ีหลากหลายในรูปแบบซีดี  การรวบรวมแหล่งความรู้  หรือรูปแบบ
อ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม   

1.2 ผลการตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวจัิยด้านกระบวนการวจัิยและพฒันา 
      กรอบแนวคิดด้านกระบวนการวิจัยและพฒันาท่ีน ามาสร้างและออกแบบโปรแกรม

พฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21  ในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดใหญ่ สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผูท้รงคุณวุฒิเห็นดว้ยกบัโครงงานทั้ง  
2  โครงงานในการพฒันาโปรแกรมในคร้ังน้ีคือ  1)โครงงานพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  2)  
โครงงานน าความรู้สู่การปฏิบติั  โดยมีความคิดเห็นสอดคล้องกนัว่าโครงสร้างความสัมพนัธ์ของ
โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้มีความเหมาะสมดีแล้ว เพราะสามารถมองเห็นภาพได้ตลอดทั้งแนว 
สามารถด าเนินกิจกรรมไดง่้าย  และสะดวกต่อการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามโครงงาน 
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เน่ืองจากในรายละเอียดของกรอบแนวคิดก าหนดแนวทางในการประเมินผลโดยพิจารณาจาก
กระบวนการวจิยัในแต่ละโครงงาน  ตลอดจนมีการน าเสนอแหล่งขอ้มูลและวิธีการตรวจสอบไวด้ว้ย  
แต่มีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมดังน้ี   ในการเขียนรายละเอียดแต่ละขั้นตอนควรให้มีความสอดคล้อง
สัมพนัธ์กนัส่ือความหมายกบัหัวขอ้ของแต่ละกรอบแนวคิดอย่างชัดเจน  การจดัวางขั้นตอนแต่ละ
ขั้นตอนในกรอบแนวคิดควรค านึงถึงล าดบัความส าคญัของกระบวนการท่ีตอ้งด าเนินก่อนหลงัให้
ถูกตอ้ง  การสร้างรายละเอียดในแต่ขั้นตอนไม่ควรเขียนเน้ือหาท่ียืดยาวมากเกินไปไม่ใชค้  าฟุ่มเฟือย
ควรเขียนเน้ือหาท่ีกระชบัและส่ือความหมายชดัเจน  ควรค านึงการวางต าแหน่งของลูกศร  การจดัวาง
กรอบแนวคิดใหส้อดคลอ้งสัมพนัธ์กนั 
    
2. ผลการจัดท าคู่มือประกอบโปรแกรมใน 2  โครงงาน 
    2.1  คู่มือประกอบโครงงานท่ี  1  ประกอบดว้ยหน่วยการเรียนรู้จ านวน 5  หน่วย  โดยแต่ละหน่วยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

1)  หลกัการคือ  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการศึกษารายละเอียดของงานจากเอกสารท่ีตอ้งการสร้าง 
คู่มือ   สังเกตการณ์  ปฏิบติังานจริง  จดัท ารายละเอียดแต่ละขั้นตอน  ใหผู้เ้ช่ียวชาญ   ผูป้ฏิบติังานอ่าน  
และรวบรวมขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงคู่มือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด   

2) องคป์ระกอบของคู่มือแต่ละหน่วยมีดงัน้ี  ปก แนวคิด  วตัถุประสงค ์ กิจกรรมการเรียน 
การสอน  ส่ือการสอน  แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  เน้ือหา  แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน  
เฉลยค าตอบแบบประเมินผลตนเอง  และบรรณานุกรม 

2.2  คู่มือประกอบโครงงานท่ี  2  ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้จ านวน 1  หน่วย  โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

1) หลกัการคือ  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการศึกษารายละเอียดของงานจากเอกสารท่ีตอ้งการสร้าง 
คู่มือ   สังเกตการณ์ปฏิบติังานจริง  จดัท ารายละเอียดแต่ละขั้นตอน  ให้ผูเ้ช่ียวชาญ   ผูป้ฏิบติังานอ่าน  
รวบรวมขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงคู่มือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด   

2) องคป์ระกอบของคู่มือคือ ปก  แนวคิด  วตัถุประสงค ์ บทน า  บทบาทครูในการจดัการ 

เรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน  แนวทางการด าเนินงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ข้อเสนอแนะ  
ภาคผนวก และบรรณานุกรม 

คู่มือประกอบโปรแกรมใน  2  โครงงานน้ีมาจากการศึกษาการจดัรูปแบบตามเอกสารชุด 
วิชาของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  คู่มือการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 ของส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คู่มือการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ขา้ราชการ(ก.พ.ร.)  และค าแนะน าจากผูท้รงคุณวฒิุ  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการศึกษาและไดก้ าหนดหลกัการ
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ในการจัดท าคู่มือ   โดยมีรูปแบบ  องค์ประกอบของคู่มือประกอบโครงงานพัฒนาความรู้ให้
กลุ่มเป้าหมาย  มีองคป์ระกอบดงัน้ี  แนวคิด  วตัถุประสงค์  กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน  
แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  เน้ือหา  แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน  เฉลยค าตอบแบบ
ประเมินผลตนเอง  และบรรณานุกรม  คู่มือประกอบโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบติัมีองคป์ระกอบ
ดงัน้ี  แนวคิด  วตัถุประสงค์  บทน า  บทบาทครูในการจดัการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน  แนว
ทางการด าเนินงาน  ขั้นตอนการปฏิบติังาน  ขอ้เสนอแนะ  ภาคผนวก และบรรณานุกรม  ผลการจดัท า
คู่มือประกอบโครงงานทั้งสองโครงงาน มีหัวขอ้ของเน้ือหาและลกัษณะรูปเล่ม ดงัสรุปในตารางท่ี  
11 

ตารางท่ี  13  เอกสารประกอบโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับ
ห้องเรียนศตวรรษท่ี 21   ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ช่ือโครงงาน/ช่ือเอกสารและรายละเอยีด รูปเล่มเอกสาร 
โปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับ
ห้องเรียนศตวรรษท่ี 21ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โครงงานพฒันาความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายในการทดลอง 

 

 

หน่วย
1 

ตอนท่ี  1  การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี  21 
                - การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี  21  
ตอนท่ี  2  การศึกษาในศตวรรษท่ี  21  (21st CENTURY  
EDUCATION) 
               -  ส่วนท่ี 1  ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน   
               -  ส่วนท่ี  2 ระบบสนบัสนุนการจดัการศึกษา 

หน่วย
2 

ตอนท่ี  1  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21                          
(21st CENTURY  LEARNING) 
ตอนท่ี  2  ความแตกต่างการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  20  
และ21 
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ตารางท่ี  13  เอกสารประกอบโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียน
ศตวรรษท่ี 21   ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน(ต่อ) 

ช่ือโครงงาน/ช่ือเอกสารและรายละเอยีด รูปเล่มเอกสาร 
หน่วย
3 

ตอนท่ี  1   แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการเรียนรู้ท่ียึด
โครงงานเป็นฐาน (Project -based  learning) 
ตอนท่ี  2  การเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน  
ตอนท่ี  3  ประเภทของโครงงาน 
ตอนท่ี  4  การประเมินผลการเรียนรู้แบบโครงงาน 
ตอนท่ี  5  ข้อแตกต่างของการสอนทั่วไปกับการ
จดัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน 
 
 

 

หน่วย 
4 

ตอนท่ี  1  การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ท่ียดึ
โครงงานเป็นฐาน 
                 -  ความหมายและความสัมพนัธ์ของการ
วดัและการประเมินผล 
                 -  วธีิวดัผลการเรียน 
                 -  เคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินผลผลิต 
 
 
  

หน่วย 
5 

ตอนท่ี  1  ครูในศตวรรษท่ี  21 
ตอนท่ี  2  บทบาทผูส้อนส าหรับการจดัการเรียนรู้ท่ี
ยดึโครงงานเป็นฐาน 
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ช่ือโครงงาน/ช่ือเอกสารและรายละเอยีด รูปเล่มเอกสาร 

โครงงานน าความรู้สู่การปฏบิัต ิ

 

หน่วย 
6 

ตอนท่ี 1  บทน า   
ตอนท่ี  2  บทบาทครูในการจดัการ 

เรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน   
ตอนท่ี  3  แนวทางการด าเนินงาน   
ตอนท่ี  4  ขั้นตอนการปฏิบติังาน   
ตอนท่ี  5  ขอ้เสนอแนะ   

3.  ผลการตรวจสอบคุณภาพคู่มือประกอบโปรแกรมและการปรับปรุงแก้ไข 

     การตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม  มีเป้าหมายเพื่อให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรง  คือ  
บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดต้รวจสอบหาขอ้บกพร่องและแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษต่์อ
โปรแกรมในประเด็นส าคญัคือ  ความเหมาะสมและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงงาน  
และความสมบูรณ์ของเอกสารเสริมความรู้ท่ีจะส่งผลต่อการพฒันาการเรียนรู้ของผูร่้วมโปรแกรมให้
สามารถท่ีจะเอาชนะอุปสรรคเพื่อให้บรรลุจุดหมายโครงงานทั้ งสองโครงงาน  การตรวจสอบ
โปรแกรมมีการด าเนินการ  2  ระยะ  คือ  ระยะท่ี  1   เป็นการตรวจสอบเพื่อการปรับปรุงแก้ไข
เบ้ืองตน้  ระยะท่ี  2  เป็นการตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขคร้ังส าคญั  ผลการด าเนินการแต่ละระยะ
ตามล าดบัดงัน้ี 

3.1  ผลการตรวจสอบเบื้องต้นและการปรับปรุงแก้ไข 
                  เป็นผลจากการตรวจสอบของคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเวียง  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5 จ  านวน 10 คน เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม  พ.ศ. 2558  โดยวิธีการ
อภิปรายกลุ่มเป้าหมาย (fogus group discussion)  ดงัภาพท่ี  16   

  
ภาพท่ี  16  การตรวจสอบเบ้ืองตน้และการปรับปรุงแกไ้ข 

ผลจากการตรวจสอบ มีขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไ้ข ดงัน้ี 
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ตารางท่ี  14  แสดงขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขจากการตรวจสอบเบ้ืองตน้ 
ประเด็นจากการอภิปรายกลุ่ม ผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

คู่มือประกอบโปรแกรม 

ด้านหลกัการ 
1. เขียนวิธีการปฏิบติัขั้นตอนสั้ น สาระส าคญั
บางขั้นตอนขาดหายไป   ควรเพิ่มรายละเอียด 
2.จดัท ารายละเอียดแต่ละขั้นตอนโดยเรียงล าดบั
ความส าคญัตามการปฏิบติัจริง 

ด้านหลกัการ 
1. เพิ่มวธีิการปฏิบติัในทุกหน่วยใหมี้
รายละเอียดมากข้ึนเพื่อจะไดอ้ านวยความ
สะดวกแก่ผูป้ฏิบติัในการศึกษาดว้ยตนเอง 
2. ไดเ้พิ่มรายละเอียดแต่ละขั้นตอนโดย
เรียงล าดบัความส าคญัของทุกขั้นตอนจากการ
ปฏิบติัจริง 

ด้านองค์ประกอบ 
1. ควรมีเฉลยของแบบประเมินตนเองตอนทา้ย
หน่วยเพื่อใหผู้ใ้ชคู้่มือสามารถตรวจค าตอบ 
ไดด้ว้ยตนเอง 
2. ปรับขนาดตวัหนงัสือหนา้ปกให้ใหญ่ข้ึน  ให้
มีรูปแบบท่ีน่าสนใจ 

ด้านองค์ประกอบ 
1. จดัท าเฉลยแบบประเมินตนเองทา้ยหน่วยการ
เรียนรู้ทุกหน่วย 
2. ปรับรูปแบบหนา้ปกใหมี้เน้ือหากระชบั  
ขอ้ความสั้นไดใ้จความ  มีสีสันสวยงาม  เพิ่ม
ตวัหนงัสือขนาดใหญ่ข้ึนตามรูปแบบของ
หนา้ปก 

ด้านเน้ือหา 
1. การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  เป็นเร่ืองท่ีใหม่
และน่าสนใจ เพิ่มเน้ือหาใหล้ะเอียดสามารถอ่าน 
และเขา้ใจไดง่้ายและควรเปรียบเทียบความ
แตกต่างของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 20 และ  21 
2. เขียนข้อดีข้อเสียในกระบวนการสอนใน
รูปแบบท่ีแตกต่างกนัของการสอนรูปแบบ            
ทัว่ไปกบัการสอนแบบโครงงานในศตวรรษท่ี  
21 
3. เพิ่มรูปภาพการปฏิบติังานจริงใน 6 ขั้นตอน
ของการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 

ด้านเน้ือหา 
1.เพิ่มเน้ือหาการเปรียบเทียบการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี  20 และ  21  ลงในคู่มือหน่วยท่ี  2  
2. เพิ่มเน้ือหาขอ้ดี  ขอ้เสียของการจดัการเรียนรู้
ท่ียดึโครงงานเป็นฐานกบัการสอนแบบทัว่ไปลง
คู่มือหน่วยท่ี 3 
3. เพิ่มรูปภาพประกอบการด าเนินการปฏิบติัใน  
6  ขั้นตอนของการเรียนรู้แบบโครงงานลงใน
คู่มือหน่วยท่ี  3 
4. เพิ่มเน้ือหาขอ้ดีและขอ้เสียของการจดัการ
เรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานลงในคู่มือหน่วยท่ี 
3 
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ตารางท่ี  14  แสดงขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขจากการตรวจสอบเบ้ืองตน้(ต่อ) 
ประเด็นจากการอภิปรายกลุ่ม ผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

คู่มือประกอบโปรแกรม 

ด้านเน้ือหา 
4. บอกขอ้ดีและขอ้เสียของการจดัการเรียนรู้โดย
ยดึโครงงานเป็นฐาน 
5.  น า เสนอขั้ นตอนการจัดการเ รียนรู้แบบ
โครงงานอยา่งละเอียดเพื่อผูศึ้กษาจะไดส้ามารถ 
น าไปปฏิบติัไดจ้ริง 
 

ด้านเน้ือหา 
5. ไดจ้ดัแสดงขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ท่ียดึ
โครงงานเป็นฐานทั้ง  6  ขั้นตอนดว้ย
กระบวนการอธิบายโดยละเอียดพร้อม
ภาพประกอบค าอธิบาย 

อ่ืน ๆ  
1. ครูในยคุปัจจุบนันอกจากจะท าหนา้ท่ีสอน
แลว้ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญใน 
การหาส่ือ  ควรหาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายมา
ช่วยสนบัสนุนการสอนเสมอ 
 

อ่ืน ๆ  
1. เพิ่มช่องทางแนะน าการคน้หาส่ือเพื่อมาใชใ้น
การพฒันาตนเองลงในขั้นตอนส่ือการสอนทั้ง
ในรูปแบบของ  หนงัสือและบทความเพิ่มเติม 
 ส่ือโสตทศัน์  และส่ืออ่ืนๆ  สืบคน้ขอ้มูลทาง
อินเทอร์เน็ต 
 

กระบวนการวจัิยและพฒันา 
1. ควรแยกเน้ือหาของการศึกษาในศตวรรษท่ี  
21  และการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ออกจากกนั
และอธิบายใหเ้ห็นความหมายท่ีแทจ้ริงของทั้ง
สองประเด็น 
2.  ควรน าเสนอการสังเคราะห์ขั้นตอนการ
จดัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานในรูปแบบ
ของตาราง 
3. ควรเพิ่มเน้ือหาในประเด็นการวดัและ
ประเมินผลในการจดัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงาน
เป็นฐาน 

1. ไดแ้ยกประเด็นการน าเสนอเน้ือหาออกเป็น  2  
ประเด็นอยา่งชดัเจนในเน้ือหาท่ีเก่ียวกบั 
การศึกษาในศตวรรษท่ี  21  และการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี  21 
2.  สร้างตารางสังเคราะห์ขั้นตอนการจดัการ
เรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานตามทศันะของ
นกัวชิาการท่ีท าการศึกษาทั้งหมดและน ามา
สรุปผลจากการศึกษาในคร้ังน้ี 
3.ไดเ้พิ่มเน้ือหาการวดัและประเมินในการ
จดัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานตามทศันะ
ของนกัการศึกษาต่าง ๆ ลง 
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ตารางท่ี  14  แสดงขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขจากการตรวจสอบเบ้ืองตน้(ต่อ) 
ประเด็นจากการอภิปรายกลุ่ม ผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

กระบวนการวจัิยและพฒันา 
1.เรียงล าดบัขั้นตอนของกรอบแนวคิดการวจิยั
และพฒันาตามล าดบัความส าคญัของการ
ด าเนินการกระบวนการวจิยั 
2. ควรน ากรอบการถอดบทเรียนไปไวด้า้นหลงั
การประเมินสุดทา้ยของแต่ละโครงงาน 
3.ควรน ากรอบประเมินความมีประสิทธิผลของ
โปรแกรมก่อนและหลงัการทดลองแยกออก
จากกนั 

1.ไดจ้ดักรอบแนวคิดใหม่โดยเรียงล าดบัจากล่าง
ข้ึนบน  ในขั้นตอนการปฏิบติัของโครงงาน
พฒันาความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมายจดัเรียงไวด้า้น
ล่างสุด  และโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบติั
จดัเรียงไวด้า้นบน  จนถึงส่วนบนสุดของกรอบ
แนวคิดไดจ้ดัวางสรุปผลการวจิยั 
2.ไดน้ ากรอบถอดบทเรียนคร้ังท่ี  1  วางไวต่้อ
จากการประเมินความรู้ของโครงงานพฒันา
ความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมาย  และน าการถอด
บทเรียนคร้ังท่ี  2  ไปวางต่อจากการประเมิน
ปฏิกิริยาหลงัการด าเนินงานโครงงานน าความรู้
สู่การปฏิบติั 
3.น ากรอบประเมินความมีประสิทธิภาพของ
โปรแกรมก่อนการทดลองวางไวถ้ดัจากแนวคิด
พื้นฐานท่ีน ามาออกแบบโปรแกรม  และน า
กรอบประเมินความมีประสิทธิภาพของ
โปรแกรมหลงัการทดลองไวถ้ดัจาก  การถอด
บทเรียนหลงัการด าเนินโครงงานน าความรู้สู่
การปฏิบติั 

 
 จากตารางท่ี  14  ผลจากการตรวจสอบเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขเบ้ืองตน้  ผูว้ิจยัได้น า
ขอ้เสนอแนะท่ีไดไ้ปด าเนินการปรับปรุงทั้ง  3  ด้านคือ ด้านคู่มือประกอบโปรแกรม  ด้านเน้ือหา  
และด้านกระบวนการวิจัยและพฒันา โดยได้เพิ่มเติมเน้ือหารายละเอียดของเอกสารประกอบ
โปรแกรมแต่ละเล่มเพื่อให้มีความสมบูรณ์  มีเน้ือหาสาระท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้ขา้ร่วม
โปรแกรม  ก่อนน าไปตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขคร้ังส าคญัต่อไป 
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3.2  ผลการตรวจสอบคร้ังส าคัญและการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม 
                เป็นผลจากการตรวจสอบของคณะครูโรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค ์ ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5 จ  านวน  20  คน  ใช้วิธีการอภิปรายกลุ่มเป้าหมาย 
(fogus group discussion) เม่ือวนัท่ี  14  มกราคม พ.ศ. 2559  ดงัภาพท่ี  17   

 
ภาพท่ี  17  การตรวจสอบและการปรับปรุงแกไ้ขคร้ังส าคญั 

ผลจากการตรวจสอบคร้ังส าคญั มีขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไ้ข ดงัน้ี 
ตารางท่ี  15  แสดงขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขจากการตรวจสอบคร้ังส าคญั 

ประเด็นจากการอภิปรายกลุ่ม ผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

คู่มือประกอบโปรแกรม 

ด้านองค์ประกอบ 
1.เพิ่มรายละเอียดในองคป์ระกอบหน่วยท่ี  6 ใน
โครงงานน าความรู้สู่การปฏิบติัให้ชัดเจนมาก
ข้ึน 

ด้านองค์ประกอบ 
1.ไดเ้รียงล าดบัขั้นตอนตามความส าคญัของแต่
ละองคป์ระกอบในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 ใหม่
ดงัน้ี  1)บทน า  2)บทบาทครูในการจดัการเรียนรู้ 
 ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน  3)แนวทางกาด าเนินงาน  
4)ขั้นตอนการปฏิบติังาน 5)ขอ้เสนอแนะ 

ด้านเน้ือหา 
1.เอกสารประกอบโปรแกรมบางหน่วยยงัมี
รายละเอียดเน้ือหามากจนเกินไป  ควรสรุปเป็น
ประเด็นส าคญั ๆ ก็พอ 
 

ด้านเน้ือหา 
1.ปรับปรุงเน้ือหาในคู่มือให้กระชบัข้ึนดว้ยการ
ใชรู้ปภาพ  แผนภูมิ  หรือตารางอธิบายแทน  
และสรุปในส่วนท่ีมีเน้ือหาเดียวกนัใหอ้ยูใ่น
หวัขอ้เดียวกนับนัทึกลงในรูปแบบซีดี  PDF 
ไฟลแ์ลว้เผยแพร่ในกลุ่มไลน์โรงเรียนเพื่อ
สะดวกแก่การศึกษาเพิ่มเติม 
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ตารางท่ี  15  แสดงขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขจากการตรวจสอบคร้ังส าคญั(ต่อ) 
ประเด็นจากการอภิปรายกลุ่ม ผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

อ่ืน ๆ  
1. รูปเล่มแต่ละหน่วยการเรียนรู้ควรมีลกัษณะ
กะทดัรัดน่าอ่าน  น่าศึกษา 
 

อ่ืน ๆ  
1. จดัแสดงรูปเล่มให้ทนัสมยั  มีสีสันสวยงาม
น่าสนใจ  ขนาดกะทดัรัด  สะดวกแก่การติดตวั
ไปศึกษาไดทุ้กสถานท่ี   
 

จากขอ้เสนอแนะท่ีเป็นผลจากการอภิปรายกลุ่มเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขจากการตรวจสอบคร้ัง
ส าคญั  ผูว้ิจยัไดน้ ามาใช้ในการปรับปรุงโปรแกรมก่อนท่ีท าการทดลองใช ้ ในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี  
ดา้นคู่มือประกอบโปรแกรมมีขอ้เสนอแนะปรับปรุงแกไ้ขเอกสารเฉพาะหน่วยท่ี  6  การเรียนรู้ท่ียึด
โครงงานเป็นฐาน : น าความรู้สู่การปฏิบติั  กรณีโรงเรียนบา้นนากา้นเหลือง  ในดา้นเน้ือหาเสนอแนะ
เร่ืองความกระชบัของเน้ือหา  ดา้นอ่ืน ๆ เสนอแนะการจดัรูปแบบของรูปเล่ม  ดา้นกระบวนการวิจยั
ด้านเน้ือหาไม่มีข้อเสนอแนะ  ด้านกระบวนการวิจยัและพฒันาไม่มีข้อเสนอแนะ  นอกนั้นไม่มี
ขอ้เสนอแนะแต่อยา่งใด  จึงสรุปไดว้า่โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานในศตวรรษท่ี  
21  โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มี
รายละเอียดครอบคลุมประเด็นส าคญัและมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใช้ประกอบโปรแกรมใน
ภาคสนามกบักลุ่มเป้าหมาย  ผูว้ิจยัจึงไดน้ าเอกสารดงักล่าวไปจดัท าเป็นรูปเล่มท่ีสมบูรณ์  ส าหรับ
น าไปใชป้ระกอบโปรแกรมแต่ละระยะต่อไป 
 

4.  ผลการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม   
ผลจากการสร้างเคร่ืองมือ เพื่อน าไปใช้ในการทดลองในภาคสนามจริง  ในการสร้างเคร่ืองมือ

ประเมินโปรแกรม  ประกอบดว้ย  4  ประเด็นคือ  (1)  ลกัษณะของเคร่ืองมือ  (2)  การน าไปทดสอบ
คุณภาพกบัใคร  (3)  เก็บขอ้มูลจากท่ีไหน  รวบรวมขอ้มูลอย่างไร  (4)  ผลการทดสอบคุณภาพเป็น
อย่างไร  ผลการวิเคราะห์ท าให้ได้ข้อสรุปแนวทางการสร้างเคร่ืองมือประเมินในประเด็นต่าง ๆ  
ประกอบดว้ย 

4.1  โครงงานพฒันาความรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมาย(โครงงานที ่1) 
   4.1.1)  แบบประเมินปฏิกิริยาต่อโครงงานพัฒนาความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย   ผูว้ิจยัสร้างข้ึน

เพื่อใช้สอบถามความเห็นของกลุ่มทดลองเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อโครงงานพฒันาความรู้  ใน 2 
ด้าน คือ (1) การด าเนินงาน และ(2) การพฒันาความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย  หลังการส้ินสุดการ
ด าเนินการวิจยัตามโครงงานท่ี 1  มีลกัษณะเป็นแบบประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด  
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มาก  ปานกลาง  นอ้ย  และนอ้ยท่ีสุด  ไดด้ าเนินการเพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ดงัน้ี  
 (1)  ตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคใ์นการวดั (Index of Item - 
Objective congruence: IOC) เพื่อให้ทราบว่าค าถามท่ีตั้งครอบคลุมเน้ือหาตรงตามวตัถุประสงค์
เก่ียวกบัความพึงพอใจต่อโครงงานพฒันาความรู้หรือไม่ โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ราย (ดูรายช่ือใน
ภาคผนวก  ข) โดยใหท้ าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง +1  หรือ  0  หรือ -1 โดย + 1  หมายถึง ขอ้ค าถาม
มีความสอดคล้อง 0 หมายถึง ไม่แน่ใจในความสอดคล้อง และ -1  หมายถึง ขอ้ค าถามไม่มีความ
สอดคล้อง ผลท่ีได้รับจากการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญ น ามาวิเคราะห์หาค่า IOC จากสูตร 

N
RIOC 

 โดยก าหนดเกณฑ์ค่า IOC ท่ีระดบัเท่ากบัหรือมากกวา่ 0.50 จึงจะถือว่าขอ้ค าถามนั้นมี

ความสอดคล้องกับว ัตถุประสงค์ในการว ัด จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ข้อค าถามใน
แบบสอบถามมีค่า IOC ต ่าสุด คือ .60  ซ่ึงมีค่าสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด ขณะเดียวกนั ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้
ตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของส านวนภาษาและรูปแบบของแบบสอบถามดว้ย ซ่ึงมีขอ้แนะน า
เพื่อการปรับปรุงแกไ้ขเล็กนอ้ย 
 (2)  การทดลองใช้ (try-out) แบบสอบถามปฏิกิริยาของกลุ่มทดลองต่อโครงงานพฒันา
ความรู้   เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) โดยผูว้ิจยัไดน้ าเอาแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคใ์นการวดั  และมีการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้แนะน าแลว้ 
ไปทดลองใชก้บัครูผูส้อนท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลองในการวจิยั  จ  านวน 30 คน จากโรงเรียนนาหม่อโนนลาน
ประชาสรรค ์ แลว้น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดไ้ปวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมัน่ 
(alpha coefficient of reliability) โดยใชว้ิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยก าหนดเกณฑ์เท่ากบัหรือ
สูงกว่า 0.70 (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2546)ซ่ึงผลจากการทดลองใช้ (try-out) แบบสอบถามใน
งานวจิยัน้ี พบค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมัน่โดยรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น ดงัตารางท่ี  16  
(ดูแบบสอบถามในภาคผนวก ช) 
 
ตารางท่ี  16   ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามประเมิน
ปฏิกิริยาต่อโครงงานพฒันาความรู้ใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมายโดยรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น 

ประเด็นในแบบสอบถาม ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของความเช่ือมั่น 
1.  การด าเนินงาน 0.84 
2.  การพฒันาความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมาย 0.88 

โดยรวม 0.86 



128 
 

4.1.2) แบบประเมินความรู้ของกลุ่มเป้าหมายต่อโครงงานพัฒนาความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย   
ผูว้ิจยัสร้างข้ึน เป็นแบบทดสอบความรู้ใน 2  ดา้น คือ (1) การจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(2) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  มีลกัษณะเป็นแบบปรนยั มีตวัเลือก 4 ตวัเลือก จ านวนรวมทั้งส้ิน 40 
ขอ้ ไดน้ าไปทดลองใชก้บัครูผูส้อนในโรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค ์ จ  านวน 30 ราย ผลการ
ทดลองใชแ้บบประเมินความรู้ดงักล่าว พบวา่ จากขอ้สอบจ านวน  40  ขอ้ มีค่า  p ท่ีผา่นเกณฑ์จ านวน  
36  ขอ้  มีค่า p อยูร่ะหวา่ง  0.25-0.79  และค่า  r อยูร่ะหวา่ง  0.20- 0.71  และค่าความเช่ือมัน่()  =  
0.86  และเน่ืองจากมีข้อสอบเกิน  30  ข้อ  ผูว้ิจ ัยจึงคัดเลือกข้อสอบโดยให้มีข้อสอบในแต่ละ
จุดประสงค์กระจายให้ครบทุกจุดประสงค์  คดัเลือกขอ้สอบตามวตัถุประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละ
หน่วย  โดยคัดเลือกหน่วยละ  6  ข้อ  รวมทั้ งหมดได้ข้อสอบจ านวน  30  ข้อ น าไปใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย 

4.1.3)  บันทกึการถอดบทเรียนต่อโครงงานพฒันาความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย  ผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open – Ended Questionnaire) เพื่อให้กลุ่มทดลองร่วมกนั
อภิปราย เพื่อระบุขอ้ดี ขอ้บกพร่อง และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินงานวิจยัตามโครงงานท่ี 1 ใน
ประเด็นต่างๆ ดงัน้ี  (1) การใชป้ระโยชน์ (2) ความเป็นไปได ้(3) ความเหมาะสม  (4)  ความถูกตอ้ง  
(5)  อ่ืนๆ ซ่ึงแบบถอดบทเรียนน้ี ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบคุณภาพ โดยน าไปทดลองใชก้บัครูผูส้อนใน
โรงเรียนอนุบาลภูเวยีง  จ  านวน 5 ราย  (ดูรายช่ือในภาคผนวก ค)  พบวา่ ครูผูส้อนทั้ง 5 ราย ต่างเขา้ใจ
ความหมายในขอ้ค าถามแบบปลายเปิดนั้นตรงกนั สามารถใชเ้ป็นขอ้ค าถามเพื่อการอภิปรายร่วมกนั
ได ้
 
4.2  โครงงานน าความรู้สู่การปฏิบัติ (โครงงานที ่2) 

  4.2.1)  แบบประเมินปฏิกิริยาต่อโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบัติ  ผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อใช้สอบถาม
ความเห็นของกลุ่มทดลองเก่ียวกบัการปฏิบติัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนโดยยึดโครงงานเป็นฐาน
ส าหรับห้องเรียนในศตวรรษท่ี  21 ใน 3  ดา้น คือ (1) กิจกรรมการวางแผนโครงงานน าความรู้สู่การ
ปฏิบติั (2) การปฏิบติัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน (3) การนิเทศติดตามโครงงานน า
ความรู้สู่การปฏิบติั หลงัการส้ินสุดการด าเนินการวิจยัตามโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบติั (โครงงาน
ท่ี 2)  มีลกัษณะเป็นแบบประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  และ
นอ้ยท่ีสุด  ไดด้ าเนินการเพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ดงัน้ี  
 (1)  ตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคใ์นการวดั (Index of Item - 
Objective congruence: IOC) เพื่อให้ทราบว่าค าถามท่ีตั้งครอบคลุมเน้ือหาตรงตามวตัถุประสงค์
เก่ียวกบัความพึงพอใจต่อโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบติัหรือไม่โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ราย (ชุด
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เดิมกบัการตรวจสอบแบบสอบถามปฏิกิริยาต่อโครงงานท่ี 1)โดยให้ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง +1  
หรือ  0  หรือ -1 โดย + 1  หมายถึง ข้อค าถามมีความสอดคล้อง 0 หมายถึง ไม่แน่ใจในความ
สอดคล้อง และ -1  หมายถึง ข้อค าถามไม่มีความสอดคล้อง ผลท่ีได้รับจากการตรวจสอบของ
ผูเ้ช่ียวชาญ น ามาวเิคราะห์หาค่า IOC จากสูตร 

N
RIOC 

 โดยก าหนดเกณฑ์ค่า IOC ท่ีระดบัเท่ากบั

หรือมากกว่า 0.50 จึงจะถือว่าขอ้ค าถามนั้นมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ในการวดั จากผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ขอ้ค าถามในแบบสอบถามมีค่า IOC ต ่าสุด คือ 0.8 ซ่ึงมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนด ขณะเดียวกัน ผูเ้ช่ียวชาญได้ให้ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของส านวนภาษาและ
รูปแบบของแบบสอบถามดว้ย ซ่ึงมีขอ้แนะน าเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขเล็กนอ้ย 
 (2)  การทดลองใช ้(try-out) แบบสอบถามปฏิกิริยาของกลุ่มทดลองต่อโครงงานน าความรู้
สู่การปฏิบติั   เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) โดยผูว้ิจ ัยได้น าเอาแบบสอบถามท่ีผ่านการ
ตรวจสอบความสอดคล้องของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ในการวดั และมีการปรับปรุงแกไ้ขตาม
ขอ้แนะน าแลว้ ไปทดลองใช้กบัครูผูส้อนท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลองในการวิจยั จ  านวน 30 คน จากครูผูส้อน
โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค ์ แลว้น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดไ้ปวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของความเช่ือมัน่ (alpha coefficient of reliability) โดยใชว้ิธีของครอนบาค (Cronbach) โดย
ก าหนดเกณฑ์เท่ากบัหรือสูงกวา่ 0.70 (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2546) ซ่ึงผลจากการทดลองใช้ (try-
out) แบบสอบถามในงานวิจยัน้ี พบค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมัน่โดยรวมและจ าแนกเป็น
รายดา้น ดงัตารางท่ี 17 (ดูแบบสอบถามในภาคผนวก ช) 
ตารางท่ี 17  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามปฏิกิริยาของ
กลุ่มทดลองต่อโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบติัโดยรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น 

ประเด็นในแบบสอบถาม ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของความเช่ือมั่น 
1.  กิจกรรมการวางแผนโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบติั 0.96 
2.  การปฏิบติัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็น
ฐาน 

0.88 

3.  การนิเทศติดตามโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบติั 0.92 
โดยรวม 0.92 

 
 4.2.2)  บันทกึการถอดบทเรียนหลงัการพฒันาตามโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบัติ 
     ผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open – Ended Questionnaire) 
เพื่อให้กลุ่มทดลองร่วมกนัอภิปราย เพื่อระบุขอ้ดี ขอ้บกพร่อง และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนิน
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งานวิจยัตามโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบติัในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี  (1)  การก าหนดปัญหา  (2)  การ
คิดและเลือกหัวข้อ  (3)  วางแผนและวิเคราะห์โครงงาน  (4)  ลงมือปฏิบติัแก้ปัญหา  (5)  สรุป  
รายงาน  และเสนอผลงาน  และ(6)  ประเมินผล    (5)  อ่ืนๆ ซ่ึงแบบถอดบทเรียนน้ี ผูว้ิจยัได้
ตรวจสอบคุณภาพ โดยน าไปทดลองใชก้บัครูผูส้อนโรงเรียนอนุบาลภูเวียง    จ  านวน 5 ราย (ชุดเดิม
กับการตรวจสอบแบบถอดบทเรียนตามโครงงานท่ี 1)  พบว่า ครูผู ้สอนทั้ ง 5 ราย ต่างเข้าใจ
ความหมายในขอ้ค าถามแบบปลายเปิดนั้นตรงกนั สามารถใชเ้ป็นขอ้ค าถามเพื่อการอภิปรายร่วมกนั
ได ้
4.3  เคร่ืองมือประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม 
    แบบประเมินความมีประสิทธิผลของโปรแกรม เพื่อเปรียบเทียบผลการทดลองโปรแกรมก่อน
และหลงัการทดลอง (pretest – posttest )ประกอบดว้ย 

4.3.1)  แบบประเมินบรรยากาศการเรียนการสอน  ผูว้จิยัสร้างข้ึนเพื่อใชส้อบถามความเห็นของ
กลุ่มทดลองเก่ียวกบับรรยากาศการเรียนการสอน  ใน 3 ดา้น คือ (1) ดา้นสภาพแวดลอ้ม               (2) 
ดา้นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน (3) ดา้นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียน ในระยะก่อน
การทดลองและหลงัการทดลอง เพื่อศึกษาความมีประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนในศตวรรษท่ี  21 มีลกัษณะเป็นแบบประมาณค่า (rating scale) 5 
ระดบั คือ มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  และนอ้ยท่ีสุด   ไดด้ าเนินการเพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถาม ดงัน้ี  

(1)  ตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคใ์นการวดั (Index of Item - 
Objective congruence: IOC) เพื่อให้ทราบว่าค าถามท่ีตั้งครอบคลุมเน้ือหาตรงตามวตัถุประสงค์
เก่ียวกบับรรยากาศการเรียนการสอนหรือไม่ โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ราย (ชุดเดิมกบัการตรวจสอบ
แบบสอบถามปฏิกิริยาต่อโครงงานท่ี 1) โดยใหท้ าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง +1  หรือ  0  หรือ -1 โดย 
+ 1  หมายถึง ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้ง 0 หมายถึง ไม่แน่ใจในความสอดคลอ้ง และ -1  หมายถึง 
ขอ้ค าถามไม่มีความสอดคลอ้ง ผลท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญ น ามาวิเคราะห์หาค่า IOC 
จากสูตร 

N
RIOC 

 โดยก าหนดเกณฑ์ค่า IOC ท่ีระดบัเท่ากบัหรือมากกว่า 0.50 จึงจะถือว่าขอ้

ค าถามนั้นมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการวดั จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ขอ้ค าถามใน
แบบสอบถามมีค่า IOC ต ่าสุด คือ 0.8 ซ่ึงมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ขณะเดียวกนั ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้
ตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของส านวนภาษาและรูปแบบของแบบสอบถามดว้ย ซ่ึงมีขอ้แนะน า
เพื่อการปรับปรุงแกไ้ขเล็กนอ้ย 
 (2)  การทดลองใช ้(try-out) แบบสอบถามบรรยากาศการเรียนการสอน เพื่อหาค่าความ
เช่ือมัน่ (reliability) โดยผูว้ิจยัได้น าเอาแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้



131 
 

ค าถามกับวตัถุประสงค์ในการวดั และมีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะน าแล้ว ไปทดลองใช้กับ
ครูผูส้อนท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลองในการวิจยั จ  านวน 30 คน จากนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเวียง   แลว้น า
ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดไ้ปวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมัน่ (alpha coefficient of 
reliability) โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยก าหนดเกณฑ์เท่ากบัหรือสูงกว่า 0.70 (สุชาติ 
ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2546)ซ่ึงผลจากการทดลองใช้ (try-out) แบบสอบถามในงานวิจยัน้ี พบค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมัน่โดยรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น ดงัตาราง 18 (ดูแบบสอบถาม
ในภาคผนวก ช) 
 
ตารางท่ี 18   ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยรวม 
และจ าแนกเป็นรายดา้น 

ประเด็นในแบบสอบถาม ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของความเช่ือมั่น 
1.ดา้นสภาพแวดลอ้ม 0.82 
2.ดา้นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน 0.92 
3.ดา้นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียน 0.88 

โดยรวม 0.87 
 

4.3.2)   การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนมีขั้นตอนดงัน้ี  ผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อใช้
สอบถามความเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนใน 2 ดา้น คือ (1) ความรู้
ความเขา้ใจ  (2) ดา้นพฤติกรรมการเรียนรู้   ในระยะก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง เพื่อศึกษา
ความมีประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานในศตวรรษท่ี  21  มีลกัษณะ
เป็นแบบประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  และนอ้ยท่ีสุด   ได้
ด าเนินการเพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ดงัน้ี  
 (1)  ตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคใ์นการวดั (Index of Item - 
Objective congruence: IOC) เพื่อให้ทราบว่าค าถามท่ีตั้งครอบคลุมเน้ือหาตรงตามวตัถุประสงค์
เก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน (หรือนกัศึกษา)  หรือไม่ โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ราย (ชุด
เดิมกบัการตรวจสอบแบบสอบถามปฏิกิริยาต่อโครงงานท่ี 1) โดยให้ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง +1  
หรือ  0  หรือ -1 โดย + 1  หมายถึง ข้อค าถามมีความสอดคล้อง 0 หมายถึง ไม่แน่ใจในความ
สอดคล้อง และ -1  หมายถึง ข้อค าถามไม่มีความสอดคล้อง ผลท่ีได้รับจากการตรวจสอบของ
ผูเ้ช่ียวชาญ น ามาวเิคราะห์หาค่า IOC จากสูตร 

N
RIOC 

 โดยก าหนดเกณฑ์ค่า IOC ท่ีระดบัเท่ากบั

หรือมากกวา่ 0.50 จึงจะถือวา่ขอ้ค าถามนั้นมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการวดั                จาก
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ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ขอ้ค าถามในแบบสอบถามมีค่า IOC ต ่าสุด คือ 0.8 ซ่ึงมีค่าสูงกวา่เกณฑ์ท่ี
ก าหนด ขณะเดียวกัน ผูเ้ช่ียวชาญได้ให้ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของส านวนภาษาและ
รูปแบบของแบบสอบถามดว้ย ซ่ึงมีขอ้แนะน าเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขเล็กนอ้ย 
 (2)  การทดลองใช้ (try-out) แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน  เพื่อหาค่า
ความเช่ือมัน่ (reliability) โดยผูว้ิจยัไดน้ าเอาแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบความสอดคลอ้งของ
ขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ในการวดั และมีการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้แนะน าแลว้ ไปทดลองใช้กบั
นกัเรียน  ท่ีไม่เก่ียวขอ้งในการวจิยั จ  านวน 30 คน จาก นกัเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเวียง  แลว้น าขอ้มูลท่ี
เก็บรวบรวมได้ไปวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมัน่ (alpha coefficient of 
reliability) โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยก าหนดเกณฑ์เท่ากบัหรือสูงกว่า 0.70 (สุชาติ 
ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2546)ซ่ึงผลจากการทดลองใช้ (try-out) แบบสอบถามในงานวิจยัน้ี พบค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมัน่โดยรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น ดงัตาราง 19 (ดูแบบสอบถาม
ในภาคผนวก ช) 
 
ตารางท่ี 19  ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยรวม 
และจ าแนกเป็นรายดา้น 

ประเด็นในแบบสอบถาม ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของความเช่ือมั่น 
1.ความรู้ความเขา้ใจ 0.82 
2.พฤติกรรมการเรียนรู้ 0.84 

โดยรวม 0.83 

 
5. ผลการทดลองใช้โปรแกรมในภาคสนาม 

ด าเนินการทดลองใช้โปรแกรมในภาคสนามท่ีโรงเรียนบา้นนากา้นเหลือง  สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5  ประกอบดว้ย  ครูโรงเรียนบา้นนากา้นเหลือง  จ านวน  
24  คน ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2558 – เมษายน  2559  โดยมีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี  

5.1  ผลการด าเนินงานตามโครงงานพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย (โครงงานที ่ 1) 
5.1.1  การด าเนินงาน 
           การประชุมช้ีแจง วางแผนปฏิบัติ และการศึกษาสภาพการณ์เบื้องต้น 

                        ในขั้นตอนน้ี  การด าเนินการมีวตัถุประสงค์เพื่อช้ีแจงท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยั  
และวางแผนด าเนินการ  การศึกษาสภาพการณ์เบ้ืองตน้  ด าเนินการ  2  ระยะ  คือ  คร้ังท่ี  1  ผูว้ิจยัได้
ช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการวิจยัและส่ิงท่ีโรงเรียนจะไดรั้บจากการเขา้ร่วมวิจยั  โดยช้ีแจงวา่โครงงาน
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พฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมายน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจและพฒันาการเรียนรู้ท่ี
ยึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี   21 ไม่ไดเ้พิ่มภาระเกินความจ าเป็นให้กบัผูป้ฏิบติั  
เป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันท่ีโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองมีส่ือ
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  ใชเ้วลาปฏิบติัในกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  สามารถจดัการเรียนรู้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียนและใชท้รัพยากรท่ีมีอยา่งคุม้ค่า  ในองคป์ระกอบดา้นความรู้พื้นฐาน  ดา้น
บทบาท  และดา้นทกัษะ ตามกรอบเน้ือหารวม 5 ดา้นประกอบดว้ย 1)การศึกษา  ในศตวรรษท่ี  21  2)  
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  3) การเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน  4)  การประเมินผลการเรียนรู้ท่ียึด
โครงงานเป็นฐาน  5)  บทบาทของผูส้อนส าหรับการจดัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน   

  คร้ังท่ี  2  ไดด้ าเนินการพฒันาตามโครงงานน้ีเป็นการด าเนินการระหวา่งเดือน พฤศจิกายน   
– ธันวาคม 2559  ในประเด็น  1)ด าเนินการปฐมนิเทศกลุ่มเป้าหมาย  2)  การเตรียมความพร้อม  3)  
การศึกษาดว้ยตนเอง  4) การศึกษาเป็นกลุ่ม  5)  การสืบคน้  และ  6)  การศึกษาดูงาน  รายละเอียดแต่
ละรายการไดแ้สดงตามตารางดงัน้ี 
ตารางท่ี 20  กิจกรรมและก าหนดการตามโครงงานพฒันาความรู้ใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมาย 

วนั  เดือน  ปี กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ 
9 พฤศจิกายน 2558 การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 นายธงชยั  สุขสม 
14  ธนัวาคม 2558 การเรียนรู้แบบโครงงาน ดร.วศิน  สอนโพธ์ิ   
9 พฤศจิกายน  
– 31  ธนัวาคม  2558 

การศึกษาเป็นกลุ่ม นางเสาวลกัษณ์  วรครบุรี 

14-31 ธนัวาคม 2558 การศึกษาดว้ยตนเอง นางเสาวลกัษณ์  วรครบุรี 
1-12 ธนัวาคม  2558 การสืบคน้ดว้ย ICT นางเสาวลกัษณ์  วรครบุรี 
3 ธนัวาคม  2558 ศึกษาดูงาน หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 จากตารางท่ี  20  แสดงขั้นตอนการท ากิจกรรมแต่ละรายการตามโครงงานพฒันาความรู้
ใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมายโดยมีรายละเอียดในการด าเนินกิจกรรมดงัน้ี 

1. การปฐมนิเทศกลุ่มเป้าหมาย   
      ในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 ผูว้ิจยัขออนุญาตต่อผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นนากา้นเหลือง  

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5  เพื่อเชิญกลุ่มเป้าหมายจ านวน  24  
คนเขา้รับการปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค์และแนวทางการด าเนินการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึด
โครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี   21 ในองคป์ระกอบดา้นความรู้พื้นฐาน  ดา้นบทบาท  
และดา้นทกัษะ  ตามโปรแกรมท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนและเพื่อเป็นการสร้างความตระหนกัให้กลุ่มเป้าหมาย
ท่ีเขา้รับการพฒันาตามโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี   
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21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เห็น
ความส าคญัและจ าเป็นในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ การพฒันาทกัษะสถานท่ีในการด าเนินการคือ
ห้องประชุมอนุสรณ์  90  ปี  โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5   

โดยผู ้วิจ ัยเป็นผู ้ด าเนินการปฐมนิเทศกลุ่มเป้าหมายด้วยตนเองพร้อมกันน้ีย ังได้เชิญ                 
นายธงชัย  สุขสม  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง  สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5  ท่ีเป็นประธานในการจดัปฐมนิเทศพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและ
กล่าวถึงความส าคญัในการเขา้ร่วมโปรแกรมในคร้ังน้ีโดยขอให้ผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้
ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี   21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  สังกดั
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ได้ตระหนักและให้ความส าคัญในการเข้าร่วม
โปรแกรมเพราะถือเป็นโอกาสดีท่ีจะไดพ้ฒันาตนเองและพฒันาวิชาชีพครู  ดงัค ากล่าวตอนหน่ึงท่ีวา่  
“ผมเห็นว่าโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี   21 ใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีไดม้าจาก
การวิจยัและพฒันาและน ามาทดลองในภาคสนามครูผูส้อนในโรงเรียนบา้นนากา้นเหลือง  สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5ในคร้ังน้ีถือเป็นส่ิงท่ีดีมากเพราะเป็น
โอกาสดีของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครูผูส้อน  เพราะนอกจากผูเ้ขา้รับการพฒันาตามโปรแกรมจะได้
พฒันาตนเองในดา้นการจดัการเรียนรู้  ดา้นทกัษะแลว้หากครูผูส้อนไดน้ าความรู้ทกัษะท่ีไดรั้บจาก
การพฒันาตามโปรแกรมไปสู่การปฏิบติัในภาระงานก็จะส่งผลให้ผลการปฏิบติังานในห้องเรียน  ใน
สถานศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนดงันั้นจึงขอให้ทุกคนท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมให้ความส าคญัและ
ตระหนกัในการมุ่งมัน่พฒันาตามโปรแกรมดว้ย”  

ต่อจากนั้นผูว้จิยัไดด้ าเนินการปฐมนิเทศสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้
ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี   21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขั้นตอนการทดลองโปรแกรมในภาคสนามกิจกรรม
และรูปแบบการพฒันาดา้นพื้นฐานความรู้  บทบาท  และทกัษะ การประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม
ในภาคสนามและระยะเวลาการทดลองโปรแกรมในภาคสนามดว้ยวิธีการบรรยายช้ีแจงและมีเอกสาร
ประกอบ  ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการซักถามในประเด็นท่ีไม่เขา้ใจจนกลุ่มเป้าหมายมีความเขา้ใจ
เป็นอย่างดีเม่ือทุกคนมีความเข้าใจในการเข้าร่วมโปรแกรมแล้ว  บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยเป็นกนัเองจนถึงเวลา 11.30 น.  

เม่ือส้ินสุดการปฐมนิเทศผูว้ิจยัไดม้อบเอกสารชุดการเรียนรู้เก่ียวกบัโครงงานพฒันาความรู้
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  จ านวน 5  เล่มท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนเป็นเอกสารประกอบโปรแกรมเพื่อให้
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กลุ่มเป้าหมายน าไปศึกษาตามรูปแบบการพฒันาการศึกษาดว้ยตนเองต่อไป ผลจากการด าเนินการท า
ใหก้ลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเขา้ใจในแนวทางการเขา้ร่วมการทดลองโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ี
ยึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี   21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอยา่งดีรวมทั้งมีความกระตือรือร้นท่ีจะร่วมกิจกรรม
และให้ความร่วมมือในการด าเนินการในคร้ังน้ีเป็นอยา่งดีโดยทุกคนให้เหตุผลวา่เป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะ
ไดพ้ฒันาดา้นพื้นฐานความรู้  บทบาท  และทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังานส่งผลใหผู้ว้จิยัมีก าลงัใจท่ี
จะด าเนินการทดลองโปรแกรมในขั้นตอนต่อไป 

  
ภาพท่ี  18  การปฐมนิเทศกบักลุ่มเป้าหมายในการวจิยั  เม่ือวนัท่ี  1  พฤศจิกายน  2559 

 
2)  การเตรียมความพร้อม     
     ต่อมาภายหลงัจากการใหก้ลุ่มเป้าหมายไดศึ้กษาเอกสารชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองแลว้ใน 

ระหวา่งวนัท่ี 9 พฤศจิกายน  2558   และ14  ธนัวาคม  2558  ไดด้ าเนินการเตรียมความพร้อม โดยได้
เชิญ ดร.วศิน  สอนโพธ์ิ  มาเป็นวทิยากรบรรยายใหค้วามรู้สร้างความตระหนกัถึงการจดัการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  กบัครูกลุ่มเป้าหมาย  หลงัจากนั้นผูว้ิจยัไดใ้ห้ความรู้และสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
เรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน  เพื่อให้ครูผูส้อนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายได้ฝึกทกัษะตามการพฒันาการ
เรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี   21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการเตรียมความพร้อมแต่ละดา้น  ดงัน้ี  1)  
การศึกษาในศตวรรษท่ี  21  2)  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  3) การเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน  4)  
การประเมินผลการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน  5)  บทบาทของผูส้อนส าหรับการจดัการเรียนรู้ท่ียึด
โครงงานเป็นฐาน  การด าเนินการเตรียมความพร้อมผูว้ิจยัไดบู้รณาการรูปแบบการพฒันาวิชาชีพมา
บูรณาการดว้ยการน ารูปแบบการพฒันาโดยการสืบคน้และการศึกษาเป็นกลุ่มมาผสมผสานในการ
ด าเนินการ  โดยมีรายละเอียดดงัน้ีวนัท่ี  9  พฤศจิกายน  2558  เวลา15.00 – 17.00 น. ณ  ห้องประชุม
อนุสรณ์ 90  ปี โรงเรียนบา้นนากา้นเหลือง  ผูว้ิจยัและคณะช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการเตรียมความ
พร้อมตามโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21 ใน
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โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้ผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรมเขม้ไดท้ราบถึงวตัถุประสงคแ์นวปฏิบติัในระหวา่งการฝึกอบรมเขม้บรรยายในหวัขอ้
เร่ือง  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  และแนวคิดและกระบวนการเรียนรู้และน าฝึกปฏิบติักิจกรรม
จนถึงเวลาท่ีก าหนดหลงัจากนั้นผูว้ิจยัไดแ้สดงความขอบคุณผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นนากา้นเหลือง  
และนดัหมายวนั  เวลากบัผูเ้ขา้รับการเตรียมความพร้อมวนัท่ี 14  ธนัวาคม  2558  เวลา 15.30 – 17.00 
น. ผูว้จิยัและคณะทกัทายพูดคุยกบัผูเ้ขา้อบรมดว้ยความเป็นกนัเองและเตรียมความพร้อมก่อนถึงเวลา
ด าเนินการตามตารางดว้ยการจดักิจกรรมการให้ผูเ้ขา้อบรมมาเล่าเก่ียวกบัความรู้ประสบการณ์ท่ีได้
จากการพฒันาในวนัท่ีผ่านมาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั แต่ละคนก็ให้ความร่วมมือดว้ยดี
จนถึงเวลาเวลา 15.45น. ก็ไดเ้ร่ิมด าเนินการพฒันาพื้นฐานความรู้  ทกัษะโดยการฟังบรรยายเพื่อให้มี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน  แนวปฏิบติัในระหวา่งการ
เตรียมความพร้อมในคร้ังน้ีบรรยายในหัวข้อเร่ือง   การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  และการ
ออกแบบหลกัสูตร  ผูว้จิยัใหแ้นวคิดเทคนิค  รูปแบบกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปใชใ้น
กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ดว้ย  เพราะการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเป็นรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้หน่ึงท่ีมีความเหมาะสมในการใชก้ารจดักิจกรรมในลกัษณะท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติั  มี
ทกัษะการเรียนรู้  และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  พร้อมทั้งให้ผูเ้ขา้อบรมได้ฝึกปฏิบติัและซักถามใน
ประเด็นท่ีสงสัยบรรยากาศเป็นไปดว้ยความเป็นกนัเอง 

ผลจากการด าเนินการพฒันากลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้รับการเตรียมความพร้อมในคร้ังน้ีปรากฏวา่ผู ้
เขา้รับการเตรียมความพร้อมไดรั้บการพฒันาพื้นฐานความรู้การเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับ
ห้องเรียนศตวรรษท่ี  21 พฒันาทกัษะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน  อีกทั้งมีกิจกรรมและ
รูปแบบการพฒันาท่ีหลากหลายอาทิการฝึกปฏิบติัการศึกษาเป็นกลุ่มและการสืบคน้เพิ่มเติมจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ เป็นตน้ในการทดลองโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียน
ศตวรรษท่ี   21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ระยะท่ี 1 ซ่ึงเป็นการพฒันาพื้นฐานความรู้ภาคทฤษฎีโดยมีกิจกรรมการพฒันาท่ีด าเนินการ
ในระยะน้ีดงัน้ีคือ  การปฐมนิเทศการศึกษาดว้ยตนเอง  การเตรียมความพร้อม  การศึกษาเป็นกลุ่มการ
สืบคน้  และการศึกษาดูงาน  ท่ีผูว้จิยัไดรั้บจากการด าเนินการตามโครงงานน้ีคือความมุ่งมัน่ตั้งใจของ
ผูเ้ข้าร่วมโปรแกรมท่ีจะเข้ารับการพฒันาตามโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน
ส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี   21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนโดยเห็นได้จากความกระตือรือร้น ความตระหนักและเห็น
ความส าคญัของการพฒันาการปฏิบติัตามรูปแบบการพฒันาในแต่ละรูปแบบและการปฏิบติักิจกรรม
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นอยา่งดีซ่ึงถือเป็นส่ิงท่ีดีเพราะปัญหาของการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงาน
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เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี   21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในดา้นผูเ้ขา้รับการพฒันาตามผลการวิจยัของ วชัรินทร์  โพธ์ิเงิน  
และคณะ(2559)  คือ  เสียค่าใชจ่้ายมากบูรณาการให้เขา้กบัหลกัสูตรในปัจจุบนัไดย้ากเพราะเวลาการ
เรียนจะตอ้งยดืหยุน่ไดผู้ส้อนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาของการท าโครงงานอยา่งลึกซ้ึง ผูส้อน
ตอ้งเสียเวลาในการคิดหาโครงงานให้เหมาะสมกบัเน้ือหาวิชานานกวา่เดิม  ผลการวิจยัจะไดผ้ลอยา่ง
ต่อเน่ืองตอ้งเกิดจากความพร้อมดา้นผูส้อนเป็นส าคญัในการจดัการเรียนรู้ดงัท่ีพิชญสิ์นี ชมพูค  า  และ
วีระศกัด์ิ  ชมพูค  า(2554)  กล่าวคือ  ในการพฒันาครูบางสาระการเรียนรู้มีปัญหาเน่ืองจากการยา้ย
สถานท่ีท างานท าให้ผูว้ิจยัจ  าเป็นตอ้งมีการเตรียมผูส้นใจเขา้ร่วมส ารอง และในการด าเนินการสอน
แบบโครงงานใหส้ าเร็จในเวลา 1 ภาคเรียนนั้นบางสาระการเรียนรู้ไม่สามารถท าไดส้ าเร็จตอ้งใชเ้วลา
ถึง 2 ภาคเรียน    

ในการน้ีผูเ้ขา้ร่วมโครงงานพฒันาความรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมายการทดลอง  ให้ความร่วมมือ
ดว้ยดีโดยให้เหตุผลว่าเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะได้พฒันาตนเองเก่ียวกบัทกัษะการปฏิบติัหน้าท่ี  ความรู้
พื้นฐานการจดัการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนในศตวรรษท่ี  21  เพราะการ
พฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานนบัว่ามีความส าคญัทั้งต่อตนเองและสถานศึกษาโดย
เช่ือว่าการพฒันาในคร้ังน้ีนอกจากจะไดรั้บความรู้ทกัษะแลว้ยงัเป็นการพฒันาวิชาชีพบุคลากรทาง
การศึกษาเพื่อรองรับการประเมินวิทยฐานะตามเกณฑ์ท่ี  ก.ค.ศ. ก าหนดอันจะส่งผลให้เกิด
ความก้าวหน้าในวิชาชีพและมีโอกาสน าความรู้ทกัษะท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานใน
สถานศึกษาใหมี้คุณภาพอีกดว้ยดงัค ากล่าวความรู้สึกของผูร่้วมโครงงานท่านหน่ึงกล่าววา่ “รู้สึกดีใจท่ี
ไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมเพราะเป็นโปรแกรมท่ีดีมากอยากใหโ้รงเรียนหรือหน่วยงานตน้สังกดัจดัให้มีการ
พฒันาแบบน้ีบ่อยๆ” (สกุลรัตน์  นามน้อย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) “โครงงานมี
กิจกรรมการพฒันาท่ีหลากหลายน่าสนใจอยากให้ขยายผลไปยงักลุ่มครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ียงัไม่ได้เขา้ร่วมโปรแกรมในคร้ังน้ี” (วนัวิสาข์  ศรีวิไล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์) “รูปแบบหรือกิจกรรมท่ีน ามาใช้การพฒันาตามโปรแกรมในระยะน้ีน่าสนใจเพราะมี
การศึกษาเอกสารดว้ยตนเองการเตรียมความพร้อมมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผูท้รงคุณวุฒิและ
ผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมดว้ยกนั” (สมชาย  นาคเสน  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
เป็นตน้  นอกจากน้ีผูเ้ขา้ร่วมโครงงานยงัไดส้ะทอ้นผลท่ีไดรั้บตามท่ีคาดหวงัของการเขา้ร่วมโครงงาน
น้ีก็คือการได้รับการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี   21 ใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดว้ยรูปแบบ
การพฒันาท่ีหลากหลายและมีกระบวนการพฒันาท่ีต่อเน่ืองตลอดจนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและ
กนักบัเพื่อนร่วมวชิาชีพครูยงัใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัส่วนขอ้มูลสะทอ้นกลบัท่ีผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมให้
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ขอ้เสนอแนะคือเอกสารประกอบโปรแกรมแต่ละเล่มไม่ควรมีรายละเอียดเน้ือหามากจนเกินไปควร
สรุปเป็นประเด็นส าคญัๆ (concept) ก็พอและรูปเล่มควรมีลกัษณะกะทดัรัดน่าอ่านน่าศึกษา  ซ่ึงผูว้ิจยั
จะไดน้ าไปปรับปรุงแกไ้ขต่อไปส่วนขอ้ควรพึงระวงัส าหรับการทดลองโปรแกรมตามโครงงานน้ีก็
คือเน่ืองจากรูปแบบการพฒันามีหลากหลายบางกิจกรรมตอ้งใชง้บประมาณในการด าเนินการจ านวน
ค่อนขา้งมากดงันั้นควรจดัเตรียมงบประมาณให้เพียงพอส าหรับบรรยากาศการด าเนินการการทดลอง
โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี   21 ในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดใหญ่  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคสนามตาม
โครงงานพฒันาความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายการทดลองในระยะท่ี  1 ดงักล่าวมาขา้งตน้มีบรรยากาศการ
ด าเนินการเป็นดงัภาพท่ี 19 

 
ภาพท่ี 19 การทดลองโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี   
21 ในโครงงานท่ี  1 
 

3.  ด าเนินการพฒันาความรู้ให้กบักลุ่มทดลอง 
3.1  รูปแบบการศึกษาด้วยตนเอง   

                      ไดด้ าเนินการพฒันากลุ่มเป้าหมายดว้ยรูปแบบการศึกษาด้วยตนเองจากชุดการเรียนรู้
เก่ียวกบัการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี   21 ในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดใหญ่  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อนัประกอบดว้ยองค์
ความรู้ท่ีผูว้ิจยัได้วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดนกัวิชาการผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละดา้นมาจดัท าเป็น
รูปเล่มอยูใ่นรูปของชุดการเรียนรู้จ านวน 5  เล่มประกอบดว้ย1)  การศึกษาในศตวรรษท่ี  21  2)  การ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  3) การเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน  4)  การประเมินผลการเรียนรู้ท่ียึด
โครงงานเป็นฐาน  5)  บทบาทของผูส้อนส าหรับการจดัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน   

 เป็นระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี  14  ธันวาคม – 31  ธันวาคม  2558 โดยผูว้ิจยัได้ช้ีแจงแนวทาง
การศึกษาชุดการเรียนรู้และการปฏิบติักิจกรรมระหว่างการศึกษาดว้ยตนเองให้กลุ่มเป้าหมายทราบ
ด าเนินการศึกษาชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองและปฏิบติัตามเส้นทางการศึกษาเอกสารดว้ยตนเองท่ีระบุไว้
ในเอกสารแต่ละเล่มในระหวา่งการศึกษาชุดการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษาเอกสาร ไดมี้ความมุ่งมัน่



139 
 

ตั้งใจเป็นอยา่งดี ดงัจะเห็นไดจ้ากการสรุปประเด็นส าคญัตามใบงานในเอกสารแต่ละหน่วยการเรียนรู้  
และมีศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆอีกดว้ย  ผลสะทอ้นกลบัท่ีไดรั้บคือกลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจในรูปแบบการศึกษาด้วยตนเองเพราะเป็นรูปแบบการพฒันาความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั
รูปแบบการเรียนรู้แบบผูใ้หญ่ท่ีเนน้การศึกษาดว้ยตนเองอีกทั้งเอกสารชุดการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน
มีความเหมาะสมทั้งในดา้นเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวกบัความรู้พื้นฐาน  ทกัษะเก่ียวกบัการพฒันาการเรียนรู้
แบบโครงงานในศตวรรษท่ี  21  และมีหน่วยการเรียนท่ีครอบคลุมเน้ือหา 
 

3.2  การศึกษาเป็นกลุ่ม 
สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัก าหนดรูปแบบการศึกษาเอกสารชุดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ

ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม  ในลกัษณะการส่ือสารโดยการพบปะเสวนากนัเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้
เก่ียวกบัความรู้และการพฒันาความเขา้ใจของตนเองท่ีมีต่อโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐานในศตวรรษท่ี  21  ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ท่ีไดร่้วมด าเนินการมาตั้งแต่วนัท่ี  9  พฤศจิกายน  2558  จนกระทัง่ถึงเดือน
ธันวาคม  2558 แผนการศึกษากลุ่มย่อยดังกล่าวมีการส่ือสารทางโทรศพัท์  การสนทนาทางส่ือ
ออนไลน์  และการนดัหมายประชุมตามวนัเวลาท่ีก าหนด  ดงัภาพ 

                           
ภาพท่ี  20  แสดงการศึกษาเป็นกลุ่ม   

 
3.3 การสืบค้น 

       สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัวิพากษใ์นหวัขอ้ต่อไปน้ี  1)  การศึกษาในศตวรรษท่ี  21  2)  การ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  3) การเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน  4)  การประเมินผลการเรียนรู้ท่ียึด
โครงงานเป็นฐาน  5)  บทบาทของผูส้อนส าหรับการจดัการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน  ได้
ด าเนินการก าหนดปัญหาหรือค าถามท่ีสนใจแล้วรวบรวมเป็นขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุก
ปัญหาท่ีพบในระหว่างการร่วมโปรแกรม  ด าเนินการพฒันาระหว่างปฏิบติังานดา้นพื้นฐานความรู้  
บทบาท   และดา้นทกัษะการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานในศตวรรษท่ี  21  ระหวา่งผูร่้วม
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โปรแกรมในวนัท่ี  1-12 ธนัวาคม  พ.ศ.  2558  โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มระดบัความส าคญัในการพฒันา
ความรู้ของตนเอง  ของผูร่้วมโปรแกรม และเป็นการขยายความรู้ให้เห็นเป็นแนวทางในการพฒันาให้
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้  โดยการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ทกัษะใหม่ ๆ แล้วน าความรู้มา
แลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนัเป็นกลุ่ม  ตลอดจนมีการตดัสินใจร่วมกนัในความรู้ท่ีตอ้งการพฒันา
ร่วมกนัในทุกหวัขอ้ของการพฒันาตลอดทั้งโครงงาน  จากนั้นศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจากคู่มือ  
และสืบคน้จากส่ือออนไลน์  และเม่ือไดข้อ้สรุปในประเด็นปัญหาแลว้ร่วมกนัสรุปเป็นเอกสารดงัภาพ
ท่ี 21 

     
ภาพท่ี  21  แสดงการสืบคน้ 

3.4  การศึกษาดูงาน 
      ในวนัท่ี  3  ธันวาคม  2558  ผูว้ิจยัน าหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย

ศึกษาดูงานโรงเรียนชุมชนหนองเรือ  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5  เพื่อ
เป็นการประหยดังบประมาณและสะดวกในการเดินทาง  สถานศึกษาท่ีเป็นเป้าหมายในการศึกษาดู
งานจึงอยูใ่นส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5  ดว้ย  โรงเรียนชุมชนหนอง
เรือเป็นโรงเรียนตน้แบบโรงเรียนในฝันท่ีมีห้องปฏิบติัการครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการจดั
อบรมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานท่ีประสบ
ความส าเร็จ  ในช่วงเชา้ไดเ้ขา้ร่วมฟังบรรยายพิเศษโดยท่าน ดร.เพิ่ม  หลวงแกว้  ผูอ้  านวยการโรงเรียน
ชุมชนหนองเรือ  ไดบ้รรยายแนวคิดเก่ียวกบั  ประเทศไทย  4.0  ในช่วงบ่าย  ดร.ระวี  พรหมหลวงศรี  
ผูช่้วยอธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี  ไดจ้ดักิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้ท่ียึด
โครงงานเป็นฐานมาบูรณการและประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังาน  มีการศึกษา  แลกเปล่ียนแนวคิด  
ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั  จนถึงเวลา 15.00 น.  คณะผูศึ้กษาดูงานเดินทางกลบัถึงท่ีหมายโดยสวสัดิ
ภาพ 
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ภาพท่ี   22  แสดงการศึกษาดูงานการจดัการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน 

 
5.1.2  ผลการประเมินปฏิกริิยาต่อโครงงานพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย (โครงงานที ่1) 
          หลงัจากเสร็จส้ินโครงงานพฒันาความรู้ใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมายในวนัท่ี  4  ธนัวาคม  2558  

ผูว้ิจยัให้กลุ่มเป้าหมายซ่ึงประกอบด้วย  คณะครูโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองได้ท าแบบประเมิน
ปฏิกิริยา  มีผลการประเมิน  ดงัแสดงในตารางท่ี  21 
ตารางท่ี 21  ผลการประเมินปฏิกิริยาท่ีมีต่อโครงงานพฒันาความรู้ใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมาย 

รายการประเมิน 
ระดับปฏิกริิยา 

 ̅ S.D. แปลผล 

การด าเนินงาน  
1. มีการประชุมช้ีแจงวตัถุประสงคโ์ครงงานต่อกลุ่มเป้าหมาย 
2. กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการวางแผน  ด าเนินการ การศึกษา
สภาพการณ์เบ้ืองตน้ 
3. วตัถุประสงคโ์ครงงานน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้ 
4. กิจกรรมการตามโครงงานมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการ
ทดลองใชก้บักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน 
5. มีความพร้อมในเร่ืองห้องเรียน  อุปกรณ์ ส่ือและเทคโนโลย ี 
แหล่งขอ้มูลสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
6. ความพร้อมของสถานท่ีส าหรับด าเนินการจดักิจกรรมเรียนรู้ท่ี

ยดึโครงงานเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21ท่ีเหมาะสม 

4.21 
 

4.08 
4.29 

 
3.88 
4.13 

 
4.46 

 
4.42 

0.59 
 

0.38 
0.69 

 
0.74 
0.34 

 
0.59 

 
0.83 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
 



142 
 

ตารางท่ี 21  ผลการประเมินปฏิกิริยาท่ีมีต่อโครงงานพฒันาความรู้ใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมาย(ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับปฏิกริิยา 

 ̅ S.D. แปลผล 

การพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย(การฝึกอบรมเข้ม การศึกษา 
ด้วยตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม การสืบค้น  และการศึกษาดูงาน) 

 
4.21 

 
0.59 

 
มาก 

7. เอกสาร คู่มือมีความเหมาะสมสามารถจดักิจกรรมเรียนรู้ให้
บรรลุเป้าหมายของโครงงาน 
8. วทิยากรถ่ายทอดความรู้  เน้ือหา  สาระในการพฒันาความรู้
ใหก้บักลุ่มเป้าหมายมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ 
9. รูปแบบการศึกษาท่ีใชใ้นการพฒันาความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมาย
มีความเหมาะสม 
10.การก าหนดระยะเวลาและทรัพยากรเหมาะสมกบัโครงงาน 
11.มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  อภิปราย  ในโครงงานพฒันาความรู้
ใหก้บักลุ่มเป้าหมาย 
12.การพฒันาทกัษะในการใชส่ื้อ เทคโนโลย ี ในการสืบคน้และ

การจดัการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 

4.50 
 

4.08 
 

3.83 
 

4.25 
4.23 

 
4.13 

0.78 
 

0.28 
 

0.38 
 

0.90 
0.69 

 
0.34 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

รวมเฉลีย่ 4.19 0.57 มาก 

จากตารางท่ี  21  สรุปผลการประเมินปฏิกิริยาต่อโครงงานพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  มี
ผลการประเมินโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นของการประเมินปฏิกิริยาพบวา่  
ดา้นการด าเนินงาน  และดา้นการพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายทุกรายดา้นมีผลการประเมินอยูใ่น
ระดบัมาก 
 

5.1.3 ผลการประเมินความรู้ของกลุ่มเป้าหมายหลงัการพฒันาตามโครงงานพฒันาความรู้  
     ก่อนจะเสร็จส้ินโครงงานพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายผูว้ิจยัให้กลุ่มเป้าหมายซ่ึง

ประกอบดว้ย  คณะครูโรงเรียนบา้นนากา้นเหลืองไดท้  าแบบทดสอบโดยใชเ้วลา  1  ชัว่โมง  จากแบบ
ประเมินความรู้ของกลุ่มเป้าหมายเป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตวัเลือก  การประเมินใช้เกณฑ ์
80/80 โดย 80 แรก หมายถึง กลุ่มเป้าหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  80  มีผลการท าแบบประเมินไดค้ะแนน
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เท่ากบัหรือสูงกว่าร้อยละ  80  และ  80  หลงั  หมายถึง  กลุ่มเป้าหมายมีคะแนนเฉล่ียของผลการท า
แบบประเมินเท่ากบัหรือสูงกวา่ร้อยละ  80  ของคะแนนเตม็  ดงัแสดงในตารางท่ี  22 
ตารางท่ี  22  ผลการประเมินความรู้ของกลุ่มเป้าหมายต่อโครงงานน าความรู่สู่การปฏิบติั 

เน้ือหา คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ คิดเป็นร้อยละ ผ่านเกณฑ์ 

กลุ่มทดลองรายท่ี 1 
กลุ่มทดลองรายท่ี 2 
กลุ่มทดลองรายท่ี 3 
กลุ่มทดลองรายท่ี 4 
กลุ่มทดลองรายท่ี 5 
กลุ่มทดลองรายท่ี 6 
กลุ่มทดลองรายท่ี 7 
กลุ่มทดลองรายท่ี 8 
กลุ่มทดลองรายท่ี 9 
กลุ่มทดลองรายท่ี 10 
กลุ่มทดลองรายท่ี 11 
กลุ่มทดลองรายท่ี 12 
กลุ่มทดลองรายท่ี 13 
กลุ่มทดลองรายท่ี 14 
กลุ่มทดลองรายท่ี 15 
กลุ่มทดลองรายท่ี 16 
กลุ่มทดลองรายท่ี 17 
กลุ่มทดลองรายท่ี 18 
กลุ่มทดลองรายท่ี 19 
กลุ่มทดลองรายท่ี 20 
กลุ่มทดลองรายท่ี 21 
กลุ่มทดลองรายท่ี 22 
กลุ่มทดลองรายท่ี 23 
กลุ่มทดลองรายท่ี 24 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

24 
25 
27 
28 
25 
26 
26 
27 
27 
28 
24 
25 
25 
26 
24 
25 
27 
28 
25 
26 
26 
27 
27 
28 

80.00 
83.33 
90.00 
93.33 
83.33 
86.67 
86.67 
90.00 
90.00 
93.33 
80.00 
83.33 
83.33 
86.67 
80.00 
83.33 
90.00 
93.33 
83.33 
86.67 
86.67 
90.00 
90.00 
93.33 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

ภาพรวม 26.08 86.94 ร้อยละ 100 
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จากตารางท่ี  22  พบวา่  จากแบบประเมินความรู้หลงัการพฒันาตามโครงงานพฒันาความรู้
ให้แก่กลุ่มเป้าหมายจ านวน  24  คน  ผลจากการทดสอบพบวา่  กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  100  มีผลการ
ท าแบบประเมินความรู้ได้คะแนนสูงกว่าร้อยละ  80  และกลุ่มเป้าหมายมีคะแนนเฉล่ียของผลการ
ประเมินความรู้เท่ากบั  26.08  คะแนน  โดยผูท่ี้ท  าคะแนนไดม้ากท่ีสุดไดค้ะแนน  28  คะแนน  และผู ้
ท่ีท  าคะแนนไดน้้อยท่ีสุดได้  24  คะแนน  มีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ  86.94    จึงสามารถสรุปได้ว่า
กลุ่มเป้าหมายแต่ละรายมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน
ส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21  เพียงพอในการน าความรู้ไปใชป้ฏิบติัจริง 

 

5.1.4  ผลการถอดบทเรียนหลงัการพฒันาตามโครงงานพฒันาความรู้ (โครงงานที ่1) 
           ผลการการถอดบทเรียนหลงัการด าเนินโครงงานพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  

พบวา่  ผูร่้วมโปรแกรมมีการเรียนรู้ตามรูปแบบการมีส่วนร่วมในการพฒันาไดดี้  ไดข้อ้สรุปผลการ
ถอดบทเรียน เป็นขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขโครงงานพฒันาความรู้ ดงัน้ี 

1.  การใช้ประโยชน์ (utility) 
(1) ผูร่้วมโปรแกรมมีความพึงพอใจท่ีไดพ้ฒันาความรู้และรับความรู้ใหม่ ๆ ในเร่ือง 

การจดัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน 
(2) สร้างความตระหนกัให้ทุกฝ่ายเห็นความส าคญัของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  

และปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน 
(3) ควรจดักิจกรรมถอดบทเรียนเป็นระยะเพื่อจะไดข้อ้เสนอแนะน าไปปรับปรุง 

พฒันาผลงานของแต่ละคนใหม้ากข้ึน 
2. ความเป็นไปได้ (feasibility) 
(1) ผูร่้วมโปรแกรมเสนอวา่ระยะเวลาในการสะทอ้นผลเป็นช่วงเวลาท่ีสั้นเกินไปควร 

เพิ่มเวลาในการแลกเปล่ียนสะทอ้นผลใหม้ากข้ึน 
(2) ตอ้งการคู่มือท่ีสร้างในรูปแบบส่ือออนไลน์เพื่อสะดวกต่อการพกพาในการศึกษา 

ดว้ยตนเอง 
3. ความเหมาะสม (propriety) 
(1)  ผูร่้วมโปรแกรมมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มท่ีมีความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั 
(2)  เน้ือหาในคู่มือมีความเหมาะสมกบัระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรม 
(3) ควรก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการใหช้ดัเจน 
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4.  ความถูกต้อง (accuracy) 
       (1) ฝ่ายบริหารควรช้ีแจงจุดมุ่งหมายเพื่อใหก้ารบริหารวชิาการ  เป็นลกัษณะการ

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัระหวา่งผูป้ฏิบติั  กบักลุ่มเป้าหมาย ไม่ควรน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาให้คุณใหโ้ทษ
กบัผูป้ฏิบติั   

        (2)  ควรรายงานตามสภาพจริง ไม่ควรแต่งเติมขอ้มูลใหผ้ดิเพี้ยน และผูเ้ก่ียวขอ้งควรเปิด
ใจกวา้ง  รับขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการปฏิบติั 

5.  อ่ืนๆ 
(1) ควรเปล่ียนบรรยากาศ  หรือหอ้งจดักิจกรรมเป็นสถานท่ีอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
(2) ผูว้จิยัมีภาวะผูน้ าในการขบัเคล่ือนโครงงานใหผู้ร่้วมโปรแกรมมีความสนใจท่ีจะ 

เขา้ร่วมท ากิจกรรม 

                  
 

 
ภาพท่ี  23  แสดงการถอดบทเรียนหลงัการด าเนินกิจกรรมของโครงงานท่ี  1 

 ผูว้ิจยัได้น าข้อเสนอแนะการปรับปรุงจากการถอดบทเรียนหลังการด าเนินกิจกรรมของ
โครงงานท่ี 1  มาเพื่อการเตรียมความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายก่อนการด าเนินกิจกรรมของโครงงานท่ี  
2  ดังน้ี  วนัท่ี  21  ธันวาคม  2558  ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายธงชัย  สุขสม  ผูอ้  านวยการ
โรงเรียนบา้นนากา้นเหลือง   เป็นผูใ้หค้วามรู้เก่ียวกบัความส าคญัของการปฏิบติัในภาระงานครูผูส้อน
ตามการจดัการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานในโรงเรียนประถมศึกษาในกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่ม
เวลารู้ไปประยุกต์และบูรณาการในการปฏิบติังานในหน้าท่ี   ซ่ึงเป็นครูผูส้อนในโรงเรียนบา้นนา
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กา้นเหลือง  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5  ซ่ึงเป็นหน่วยการเรียนรู้
ท่ี  6  การเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน : น าความรู้สู่การปฏิบติั  กรณีโรงเรียนบา้นนากา้นเหลือง  เป็น
ระยะเวลา  3  เดือน  คือช่วงระหวา่งเดือนมกราคม – มีนาคม  2559  โดยมีผูว้ิจยัไดช่้วยให้ความรู้ 
ตลอดทั้งเน้ือหาความรู้เบ้ืองตน้  และแนะน าในการจดัท าเอกสาร ค าบรรยายประกอบการน าเสนอ 
มอบใหผู้ร่้วมโปรแกรมไดศึ้กษาและจดบนัทึกลงในเอกสารในขณะการน าเสนอดว้ย  

แนวปฏิบติัในระหวา่งการน าความรู้ไปสู่การปฏิบติัในคร้ังน้ีผูว้ิจยับรรยายในหวัขอ้เร่ือง การ
น าความรู้สู่การจดัการเรียนรู้โดยยึดโครงงานเป็นฐาน   ผูว้ิจยัสรุปผลการฝึกปฏิบติัตามโปรแกรม
พฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี   21 ในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดใหญ่  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยออกแบบวางแผนการ
ด าเนินการพฒันาครูผูส้อนในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะๆ  รวมทั้งให้มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลยอ้นกลบัและน าไปปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมพฒันาเรียนรู้ท่ียึดโครงงาน
เป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21   ใหส้มบูรณ์มากยิง่ข้ึน   
 

5.2 ผลการด าเนินงานตามโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบัติ (โครงงานที ่2) 
5.2.1  การด าเนินงาน 

โครงงานน าความรู้สู่การปฏิบติัมีจุดมุ่งหมายเพื่อการประยุกต์และบูรณาการในการ
ปฏิบติังานในหนา้ท่ีในระหวา่งการปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ีท าการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม  มีการ
ด าเนินงานตารางดงัน้ี  
ตารางท่ี 23 โครงงานกิจกรรมน าความรู้สู่การปฏิบติัมีจุดมุ่งหมายเพื่อการประยุกตแ์ละบูรณาการใน
การปฏิบติังาน 

วนั เดือน  ปี กจิกรรม ผู้ปฏิบัติ 
4  มกราคม  2559 การวางแผนเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็น

ฐาน 
กลุ่มเป้าหมาย 

5 มกราคม –                   
30 มีนาคม  2559 

การปฏิบติัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน กลุ่มเป้าหมาย 

5 มกราคม –                       
30 มีนาคม  2559 

การนิเทศติดตามโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบติั กลุ่มเป้าหมาย 

31  มีนาคม  2559 รับเกียรติบตัรผูเ้ขา้รับการพฒันาตามโครงงานจดัการ
เรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานในศตวรรษท่ี  21 

กลุ่มเป้าหมาย 

 1. การวางแผนเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ทีย่ดึโครงงานเป็นฐาน 
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      วนัท่ี 4  มกราคม  2559  ก่อนถึงเวลาด าเนินการตามตารางดว้ยการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน  ผูว้ิจ ัยได้มีการวางแผนจดักิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วย
การศึกษาด้วยตนเองตามคู่มือหน่วยท่ี  6   โดยได้สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทและภารกิจท่ี
จะตอ้งด าเนินการในโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบติัมีขั้นตอนท่ีตอ้งศึกษาในคู่มืออยู ่ 5  ขั้นตอนคือ
ตอนท่ี 1  บทน า  ตอนท่ี  2  บทบาทครูในการจดัการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน   ตอนท่ี  3  แนว
ทางการด าเนินงาน  ตอนท่ี  4  ขั้นตอนการปฏิบติังาน  และตอนท่ี  5  ขอ้เสนอแนะ  ทั้งน้ีผูว้ิจยัได้
เรียนย  ้ า   กับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ว่าต้องให้การสนับสนุน  ช่วยเหลือ  และแนะน า
กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สามารถปฏิบติังานในโรงเรียนไดเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ขอให้หลีกเล่ียง
ตรวจสอบเพื่อหาขอ้บกพร่อง  ซ่ึงจะน ามาซ่ึงขอ้ขดัแยง้และไม่เป็นผลดีต่อการพฒันาตามโปรแกรม
แต่อย่างใด  เน้นการช่วยเหลือแบบกลัยาณมิตร  เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายไดซ้กัถาม  พูดคุย และ
แสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวกบัการน าความรู้  ทกัษะ  บทบาทผูส้อน  ไปประยุกต์ใช้ใน
โรงเรียน  โดยในระหว่างการด าเนินการในภาคสนามผูว้ิจยัและคณะทกัทาย พูดคุยกับผูเ้ข้าร่วม
โปรแกรมดว้ยความเป็นกนัเองและเตรียมความพร้อมก่อนถึงเวลาด าเนินการตามตารางดว้ยการให้ผู ้
เขา้อบรมมาเล่าเก่ียวกบัความรู้ ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการพฒันาในวนัท่ีผา่นมาและแลกเปล่ียนเรียนรู้
ซ่ึงกนัและกนั  แต่ละคนก็ให้ความร่วมมือดว้ยดี   จนถึงเวลา เวลา 17.00 น. ก็เสร็จส้ินกระบวนการ
ด าเนินการในคร้ังน้ี  

2. การปฏิบัติเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ทีย่ดึโครงงานเป็นฐาน 

           การปฏิบติักิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานในห้องเรียนศตวรรษท่ี  
21  ได้เร่ิมด าเนินการวนัท่ี  5  มกราคม  2559  ถึงวนัท่ี  30  มีนาคม 2559  ณ  โรงเรียนบ้านนา
กา้นเหลือง  โดยผูว้ิจยัเป็นผูใ้ห้ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัของครูผูส้อนท่ีจดัการเรียนรู้ท่ียึดโครงงาน
เป็นฐานในศตวรรษท่ี  21  ตลอดทั้งเน้ือหาเพิ่มเติมในการใช้คู่มือทั้ง  6  หน่วยการเรียนรู้ในการ
ปฏิบติังาน  โดยน าเสนอเป็น  Power  Point  และจดัท าเอกสารค าบรรยายประกอบการน าเสนอมอบ
ให้กับผูร่้วมโปรแกรมได้ศึกษาและจดบนัทึกลงในเอกสารในขณะน าเสนอด้วย  การด าเนินการ
พฒันาการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานในศตวรรษท่ี  21  มีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมรู้ให้มีการพฒันา
ในรูปแบบการศึกษาดว้ยตนเอง  การศึกษาเป็นกลุ่ม  การสืบคน้  และการศึกษาดูงาน  การสังเกตและ
การประเมิน  การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานกบัผูเ้รียนกบัการจดักิจกรรมของ
ผูส้อนทั้ง  8  กลุ่มสาระการเรียนละขั้นตอนน้ีไดด้ าเนินการประเมินปฏิกิริยาผูร่้วมโปรแกรมทุกคน  
ดงัภาพท่ี  24 
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การน าเสนอวธีิปฏิบติังานโดยผูว้จิยั 

 
ด าเนินการพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาพท่ี  24  การพฒันากลุ่มเป้าหมายสู่การปฏิบติังาน 
เม่ือส้ินสุดการด าเนินโครงงานทั้ง  2  โครงงานตามโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงาน

เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ได้จัดพิธีมอบเกียรติบตัรในวนัท่ี  31  มีนาคม  2559โดย
ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นนากา้นเหลือง   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5   
เป็นดงัภาพท่ี 25 

 
ภาพที ่ 25 พิธีมอบเกียรติบตัรหลงัการทดลองโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบติั 
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    การพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยกลุ่มเป้าหมายการ
ทดลองและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง  ไดเ้ร่ิมด าเนินการตามคู่มือหน่วยท่ี  6  ของโครงงานท่ี  2  ช่วงเดือน
มกราคม - มีนาคม  2559  โดยใช้ช่วงชัว่โมงการจดักิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  เวลา  14.00 – 
16.00 น. ของทุกวนั  หลกัการน าลงไปทดลองใชก้บัผูเ้รียนคือ  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4-6 นั้น
ครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานออกเป็น  3  รูปแบบ  คือ 1)  นกัเรียนเลือกเรียน
ในกลุ่มสาระท่ีตนเองสนใจในกิจกรรมชุมนุม  2)  นักเรียนเรียนตามโปรแกรมท่ีคุณครูแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้จดัไวต้ามตารางเรียนของแต่ละวนั  3)  นกัเรียนเรียนเพื่อสร้างโครงงานดว้ยตนเองกบั
คุณครูในเวลาเรียนเพิ่มเติม(เป้าหมายของนักเรียนกลุ่มน้ีคือการท าโครงงานเพื่อน าไปแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน)  ในการด าเนินงานตามคู่มือนั้นได้น ากระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ียึด
โครงงานเป็นฐานท่ีประกอบดว้ย  6 ขั้นตอนไปปฏิบติัไดแ้ก่ขั้นตอนท่ี  1  การก าหนดปัญหา  ขั้นตอน
ท่ี  2  การคิดและเลือกหัวขอ้  ขั้นตอนท่ี  3  วางแผนและวิเคราะห์โครงงาน  ขั้นตอนท่ี   4  ลงมือ
ปฏิบติัแกปั้ญหา  ขั้นตอนท่ี  5  สรุป  รายงาน  และเสนอผลงาน    และขั้นตอนท่ี  6  ประเมินผล  ไป
ด าเนินการพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดงัน้ี   

ขั้นตอนที่  1  การก าหนดปัญหา  เป็นการส ารวจความสนใจโดยใช้ปัญหาและกระตุน้ให้
ผูเ้รียนหาวธีิการแกปั้ญหา  สร้างความอยากใหก้บัผูเ้รียนท่ีตอ้งการจะศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  และการ
ก าหนดปัญหาเพื่อหาค าตอบ   

 
ขั้นตอนที่  2  การคิดและเลือกหัวข้อ   เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกหัวข้ออย่าง

อิสระ  ให้รู้จกัการคน้ควา้  และสร้างสรรคค์วามรู้ดว้ยตนเอง  จากนั้นก าหนดหวัขอ้ท่ีจะท าโครงงาน  
ศึกษาความเป็นไปได ้ จดัน าเสนอครูท่ีปรึกษาใหข้อ้เสนอแนะ   
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ขั้นตอนที่  3  วางแผนและวิเคราะห์โครงงาน   การวางแผนและวิเคราะห์โครงงานเพื่อให้

ผูเ้ก่ียวขอ้งเห็นภาระงาน  บทบาท  ระยะเวลาในการด าเนินงาน  จะท าให้สามารถปฏิบติัโครงงานได้
ตามแผนงานท่ีวางไว ้  

 
ขั้นตอนที่   4  ลงมือปฏิบัติแก้ปัญหา  ขั้นตอนน้ีนักเรียนเร่ิมลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้ 

บางกลุ่มมีการแบ่งงานและก าหนดบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกไดช้ดัเจน  มีการระดมสมอง  ร่วมกนั
ท างานเป็นกลุ่ม  ลงมือสร้างโครงงาน  ทดสอบการท าโครงงาน  แกปั้ญหาโครงงาน  โดยครูท่ีปรึกษา
คอยสังเกต  ติดตามดว้ยการบูรณาการความรู้ทกัษะแลกเปล่ียนประสบการณ์  และหาความรู้ใหม่ 

 
ข้ันตอนที ่ 5  สรุป  รายงาน  และเสนอผลงาน    นกัเรียนน าเสนอผลส าเร็จของโครงงานโดย

การสรุปรายงานผลจากขอ้มูลการท าโครงงานเพื่อให้ผูอ่ื้นไดท้ราบแนวคิด  วิธีด าเนินงาน  ผลท่ีไดรั้บ
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ตลอดจนขอ้สรุป  ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เก่ียวกบัโครงงาน  โดยการเขียนรายงานหรือน าเสนอผลงานใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น  แผนภูมิ  แบบจ าลอง  การจดันิทรรศการ  การแสดงละคร  เพาเวอร์พอยท(์Power 
point)  และวดิีทศัน์ เป็นตน้ 

 
ขั้นตอนที่  6  ประเมินผล  จดัประเมินผลโครงงานอยา่งต่อเน่ืองดว้ยวิธีการและเคร่ืองมือท่ี

หลากหลาย  เช่น  เน้นการประเมินตามสภาพจริง  การประเมินผลงาน  การประเมินตนเอง  การ
ประเมินเพื่อนในกลุ่มหรืออยู่ในชั้นเรียน  ทั้ งกระบวนการ  ผลงาน  และพฤติกรรมของนักเรียน  
พร้อมทั้งให้ค  าชมเชย  หรือขอ้เสนอแนะ  เพื่อนกัเรียนผูจ้ดัท าโครงงานจะได้น าไปปรับปรุงแกไ้ข
ผลงานต่อไป 

 
การด าเนินงานตามคู่มือหน่วยการเรียนรู้ท่ี  6  ของโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบัตินั้ น  

กลุ่มเป้าหมายไดน้ ากระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานท่ีประกอบดว้ย   6 ขั้นตอนไป
ปฏิบติัคือ  ขั้นตอนท่ี  1  การก าหนดปัญหา  ขั้นตอนท่ี  2  การคิดและเลือกหัวข้อ  ขั้นตอนท่ี  3  
วางแผนและวิเคราะห์โครงงาน  ขั้นตอนท่ี   4  ลงมือปฏิบติัแกปั้ญหา  ขั้นตอนท่ี  5  สรุป  รายงาน  
และเสนอผลงาน    และขั้นตอนท่ี  6  ประเมินผล  โดยน าไปใชใ้นชัว่โมงกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่ม
เวลารู้  ของครูกลุ่มเป้าหมายทั้ง  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ดงักล่าวมีผูใ้ห้ความเห็น
เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานไวว้า่ 

ภาพรวมของการน ารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานไปใชถื้อวา่เป็น
รูปแบบการสอนท่ีดี  เม่ือครูผูส้อนเข้าใจบทบาทของตนเองในการจัดกิจกรรมแล้ว  ท าให้การ
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ด าเนินการจดักิจกรรมน่าสนใจ  ผูเ้รียนต่ืนเตน้ต่อการเรียนรู้ในทุกขั้นตอน  แต่ขั้นตอนท่ีเป็นปัญหาใน
การทดลองใชใ้นคร้ังน้ีคือ  ขั้นตอนการก าหนดปัญหา  จะแบ่งความสามารถของผูเ้รียนไดช้ดัเจนมาก
ในเร่ืองของการก าหนดปัญหาคือ  นกัเรียนกลุ่มท่ี 1 สามารถก าหนดปัญหาไดเ้องอยา่งสร้างสรรคจึ์ง
ท าใหผู้เ้รียนกลุ่มน้ีมีความกระตือรือร้น  สนุกกบัการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน  นกัเรียนกลุ่มท่ี   2  
จะไม่ยอมคิดหรือก าหนดปัญหาดว้ยตนเองหรือรอเพียงค าตอบจากครูผูส้อนเท่านั้น  ขั้นตอนน้ีครูตอ้ง
คอยก าหนดหรือตดัสินใจวา่จะจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานในลกัษณะใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุด   

(สกุลรัตน์  นามนอ้ย  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 
เม่ือน ากระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานไปใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์พบว่า

นักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยความมุ่งมัน่ตั้งใจ  จนสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามโปรแกรมท่ี
ก าหนด  และมีการเผยแพร่ผลงานดว้ยความภาคภูมิ 

(วนัวสิาข ์ ศรีวไิล  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์)   
ไดน้ าการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานไปใชด้ าเนินกิจกรรมในชัว่โมงลดเวลา

เรียน  เพิ่มเวลารู้ท าให้ไดเ้นน้การจดัการเรียนการสอนท่ียึดผูเ้รียนเป็นส าคญั   ไดฝึ้กผูเ้รียนให้เกิดการ
คิดวิเคราะห์  เรียนแบบสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง  และนกัเรียนก็พอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียน
แบบโครงงานของรายวชิาสังคมศึกษา 

(อรทยั  นาคเสน  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)   
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานไปใชใ้นวิชาภาษาองักฤษ  พบว่ามีขั้นตอน

การจดักิจกรรมท่ีเป็นระบบโดยตนเองได้ปฏิบติัตามคู่มือหน่วยท่ี  6  อย่างเคร่งครัดแต่เดิมนั้นจดั
กิจกรรมแบบโครงงานใหก้บัเด็กแต่ไม่ไดด้ าเนินการตามขั้นตอนทุกขั้นตอนอยา่งเป็นระบบ  จึงท าให้
บางขั้นตอนขาดหายไป  แต่เม่ือด าเนินการจดักิจกรรมตามคู่มือแล้วท าให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจใน
กระบวนการเรียนรู้มากข้ึน  และท าใหท้ราบวา่การด าเนินการตามโครงงานจะเกิดประโยชน์สูงสุดทั้ง
ต่อโรงเรียน  ผูบ้ริหาร  ครูผูส้อนและนกัเรียน  

(สุดาทิพย ์ สารเหล่าโพธ์ิ  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)   
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานมีความเหมาะสม  เพราะปัจจุบนัผลคะแนน

สอบ O-NET ของผูเ้รียนทั้งประเทศมีผลการเรียนต ่าทุกวิชา  ซ่ึงเกิดจากผูเ้รียนส่วนมากคิดวิเคราะห์
ไม่ได ้ ปัจจุบนั  สพฐ.ให้ความส าคญักบัการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานในกิจกรรมลดเวลา
เรียน  เพิ่มเวลารู้ใหผู้เ้รียนเพิ่มทกัษะความสามารถดา้นการคิดวเิคราะห์ไดดี้ข้ึน 

(นริชยา  ศึกษา  รองหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)   
 การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานค่อนขา้งท่ีจะใช้เวลาในการท ากิจกรรม 1 โครงงาน
เป็นระยะเวลาท่ีค่อนขา้งนาน  นกัเรียนบางคนอาจจะเบ่ือการท ากิจกรรมในช่วงตอนทา้ย ๆ ของการ
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ท าโครงงาน  ดงันั้นครูจึงมีความส าคญัมากในการเป็นโคช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนักบั
นกัเรียน 

(นวรัตน์  พลสาร  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)   
ได้น าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานไปใช้ในการสอนในรายวิชา

คอมพิวเตอร์  ไดผ้ลสะทอ้นจากผูเ้รียนขณะสอน  โดยนกัเรียนกล่าววา่การเรียนแบบโครงงานเป็นการ
เรียนท่ีสนุกเพราะผู ้เรียนได้ร่วมออกแบบกระบวนการท างาน  ได้สร้างสรรค์ผลงาน  มีความ
กระตือรือร้น และนอกจากนั้นยงัไดพ้บความรู้ใหม่ท่ีเพิ่มเติมในเน้ือหาบทเรียนท่ีเรียนในห้องเรียนท่ี
ไดสื้บคน้จากส่ือออนไลน์ 

(เดชา  สุจริต  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย)ี   

 
ภาพท่ี  26  การสัมภาษณ์ผูร่้วมโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบติั 

 
3. การนิเทศติดตามโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบัติ 

ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการนิเทศติดตามหลงัจากกลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมปฏิบติักิจกรรมตามโครงงาน
น าความรู้สู่การปฏิบติัดงัน้ี 

(1)  จดัท าค าสั่งแต่งตั้งผูนิ้เทศติดตามการประเมินในคร้ังน้ีท่ีประกอบไปดว้ย  รอง 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ  หัวหนา้วิชาการ  และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  8  กลุ่ม
สาระ  โดยจะท าการประชุมปรึกษาหารือ  เพื่อสรุปปัญหาและเร่ืองจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการนิเทศ ใน
ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน  รวมทั้ งวางแผนถึงขั้นตอนการ
ปฏิบติังานเก่ียวกบัการนิเทศท่ีจะจดัข้ึนอีกดว้ย 

(2)  ด าเนินการนิเทศติดตามการด าเนินงานตามโครงงานและหวัขอ้ท่ีไดจ้ากการสรุปในท่ี 
ประชุม  พร้อมทั้งอธิบายแนวทางในการแกปั้ญหาในการปฏิบติัในบางขั้นตอนท่ีกลุ่มเป้าหมายยงัท า
ไม่ครบถว้นตามกระบวนการ  และให้ก าลงัใจในการปฏิบติักิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐานในขั้นตอนต่อไป 
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ดงันั้นเม่ือมีการด าเนินการทดลองโปรแกรมในภาคสนามส้ินสุดตามระยะเวลาท่ีก าหนดแลว้   
ในวนัท่ี  31  มีนาคม  2559   ผูว้ิจยัไดเ้รียนเชิญกลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อนุสรณ์  
90  ปี  โรงเรียนบา้นนากา้นเหลือง  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5  เพื่อ
ผูว้จิยัไดแ้สดงความขอบคุณกลุ่มเป้าหมายทุกคนท่ีใหค้วามร่วมมือในการทดลองโปรแกรมพฒันาการ
เรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21   ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในภาคสนามเป็นอยา่งดีจนท าให้การด าเนินการ
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  หลงัจากนั้นได ้มอบของท่ีระลึกใหก้บัผูร่้วมวจิยั  และกลุ่มเป้าหมายทุกคน 
 

5.2.2  ผลการประเมินปฏิกริิยาต่อโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบัติ (โครงงานที ่2) 
          หลงัจากเสร็จส้ินโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบติัในวนัท่ี  31  มีนาคม  2559   

ผูว้ิจยัให้กลุ่มเป้าหมายซ่ึงประกอบด้วย  คณะครูโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองได้ท าแบบประเมิน
ปฏิกิริยามีผลการประเมิน  ดงัแสดงในตารางท่ี  24 
 
ตารางที ่24  ผลการประเมินปฏิกิริยาของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบติั 

รายการประเมิน 
ระดับปฏิกริิยา 

 ̅ S.D. แปลผล 

การวางแผนโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบัติ 
1.วตัถุประสงคโ์ครงงานน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการน าความรู้
สู่การปฏิบติั 
2.ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวทิยากรมีความเหมาะสม 
3.มีการประชุมช้ีแจงวตัถุประสงคโ์ครงงานต่อผูเ้ขา้ร่วมโครงงาน 
4.การก าหนดระยะเวลาและทรัพยากรในการจดักิจกรรมของ
โครงงานมีความเหมาะสม  
 

4.17 
4.25 

 
3.83 
4.50 
4.08 

 

0.59 
0.90 

 
0.38 
0.78 
0.28 

 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
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ตารางที ่24  ผลการประเมินปฏิกิริยาของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบติั(ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับปฏิกริิยา 

 ̅ S.D. แปลผล 

การปฏิบัติการเรียนรู้ที่ยดึโครงงานเป็นฐาน 
5.ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็นฐานมี
ความเหมาะสมกบัโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบติั 
6.รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็นฐานมีความ
เหมาะสมกบัโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบติั 
7.ส่ือการเรียนรู้  อุปกรณ์  เทคโนโลยใีนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานมีความเหมาะสมกบัโครงงานน าความรู้สู่
การปฏิบติั 
8.สถานท่ี  หอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการ ในการจดักิจกรรมมีความ
เหมาะสม 

4.22 
4.42 

 
4.46 

 
4.13 

 
 

3.88 
 

0.63 
0.83 

 
0.59 

 
0.34 

 
 

0.74 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

การนิเทศติดตามโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบัติ 
9.มีการนิเทศก ากบัและติดตาม คอยช่วยเหลือ เพื่อให้โครงงานน า
ความรู้สู่การปฏิบติับรรลุเป้าหมาย 
10.มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ อภิปรายผลการด าเนินกิจกรรมการเรียน
การสอนในโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบติั 

4.06 
3.88 

 
4.23 

0.75 
0.80 

 
0.69 

มาก 
มาก 

 
มาก 

รวมเฉลีย่ 4.15 0.66 มาก 

 
จากตารางท่ี  24  สรุปผลการประเมินปฏิกิริยาต่อโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบติั  มีผลการ

ประเมินโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นของการประเมินปฏิกิริยาพบวา่  การ
ปฏิบติัท่ียดึโครงงานเป็นฐาน   การวางแผนโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบติั  การนิเทศติดตามโครงงานน า
ความรู้สู่การปฏิบติั  ทุกรายดา้นมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก 
  
     5.2.3  ผลการถอดบทเรียนหลงัการทดลอง 
                       ผลการการถอดบทเรียนหลังการด าเนินโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบัติ  โดยการ
ประชุมร่วมกนัอภิปรายเสนอและแลกเปล่ียนความคิดเห็นหลงัส้ินสุดโครงงานในวนัท่ี  31  มีนาคม  
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2559  ณ  ห้องประชุมอนุสรณ์  90  ปี  โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง  พบว่าครูโรงเรียนบ้านนา
ก้านเหลืองทุกคนท่ีเข้าร่วมโปรแกรม  หลังจากเสร็จส้ินโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบัติ  มีการ
สะทอ้นผลเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานทั้ง  6  ขั้นตอน  ดงัน้ี 

ขั้นตอนที่  1  การก าหนดปัญหา   จากการถอดบทเรียนครูกลุ่มเป้าหมายท่ีร่วมพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานในศตวรรษท่ี  21  ไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ในขั้นตอนท่ี  1  วา่   

สกุลรัตน์  นามน้อย  (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)  ได้แสดงความคิดเห็นใน
ขั้นตอนน้ีว่า  การด าเนินการเรียนรู้แบบโครงงานในบางเร่ืองเหมาะกบัรายบุคคลมากกว่าเป็นกลุ่ม
ปัญหาท่ีพบคือ  ในระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานค่อนขา้งท่ีจะใช้เวลาในการท า
กิจกรรม  1  หัวขอ้เป็นระยะเวลาท่ีค่อนขา้งนาน  นกัเรียนบางคนอาจจะเบ่ือการท ากิจกรรมในช่วง
ตอนทา้ย ๆ ของการท าโครงงาน     

วนัวิสาข ์ ศรีวิไล  (หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)  กล่าววา่นกัเรียนมีการท างาน
แบบเป็นกลุ่มมากข้ึนกวา่การเรียนปกติในหอ้งเรียนดว้ยรูปแบบการสอนทัว่ไป   

อรทยั  นาคเสน  (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)  กล่าวว่า  
ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นช่วยกนัคิด ช่วยกนัก าหนดปัญหามากข้ึนกวา่การเรียนการสอนแบบทัว่ไป 

ขั้นตอนที ่ 2  การคิดและเลือกหัวข้อ  จากการถอดบทเรียนครูกลุ่มเป้าหมายท่ีร่วมพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานในศตวรรษท่ี  21  ไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ในขั้นตอนท่ี  2  วา่   

สกุลรัตน์  นามน้อย  (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)  ได้แสดงความคิดเห็นใน
ขั้นตอนน้ีวา่  ครูผูส้อนไดท้  าหนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวกให้กบัผูเ้รียนโดยช้ีแนะให้น าปัญหาท่ีได้
ก าหนดไวใ้นขั้นตอนท่ี  1 มาเพื่อก าหนดเป็นหัวขอ้ตามความถนดั  และความสามารถของนกัเรียน  
โดยปัญหาท่ีจะศึกษานั้นจะมาจากความสนใจ  การสังเกตส่ิงต่าง ๆ รอบตวั  ประสบการณ์ท่ีเคยพบ  
หนงัสือ  วารสาร  ต่าง ๆ 

วนัวิสาข ์ ศรีวิไล  (หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)  กล่าวถึงความเป็นไปไดท่ี้จะ
ท าโครงงานต่อไปในอนาคตคือ  เร่ืองหรือหวัขอ้จะมีวธีิด าเนินการเกิดข้ึนไดจ้ริงไหมกบัหวัขอ้น้ี  เม่ือ
ท าโครงงานตามหวัขอ้น้ีแลว้ตอ้งใชง้บประมาณเท่าไหร่  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินงานนานเท่าใด  
และนกัเรียนจะสามารถปฏิบติัไดจ้ริงหรือไม่ 

อรทยั  นาคเสน  (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)  กล่าวถึง  
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  น้ีมีความสะดวกในการสืบคน้หาหวัขอ้ท่ีเป็นแนวทาง
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ไปปฏิบติัไดม้ากข้ึนโดยการใช้ส่ือออนไลน์  จึงแนะน านกัเรียนไปสืบคน้เพิ่มเติมดว้ยแหล่งขอ้มูลท่ี
หลากหลายแตกต่างกนัไป 

ขั้นตอนที่  3  วางแผนและวิเคราะห์โครงงาน   จากการถอดบทเรียนครูกลุ่มเป้าหมายท่ีร่วม
พฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานในศตวรรษท่ี  21  ได้ให้ความเห็นเก่ียวกบัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนท่ี  3  วา่   

สกุลรัตน์  นามน้อย  (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)  ได้แสดงความคิดเห็นใน
ขั้นตอนน้ีว่า  ครูท่ีปรึกษาตอ้งเตรียมค าถามไวถ้ามทีมงาน  เพื่อกระตุน้ให้คิดถึงบางประเด็นส าคญัท่ี
นกัเรียนอาจมองขา้ม   

วนัวิสาข์  ศรีวิไล  (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)  กล่าวว่าเพื่อให้ขั้นตอนการ
วางแผนไดอ้อกแบบอยา่งเป็นระบบเพื่อผลงานท่ีออกมาจะมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนครูท่ีปรึกษาตอ้งคอย
ใหค้  าแนะน าการวางแผนอยา่งรัดกุมในแต่ละหวัขอ้โครงงาน   

อรทยั  นาคเสน  (หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)  พบวา่ใน
ขั้นตอนน้ีนกัเรียนร่วมมือกนัวางแผนด าเนินงานยงัไม่ค่อยเป็นระบบขั้นตอนในช่วงแรกของการเรียน
แบบโครงงาน  ครูผูส้อนตอ้งคอยใหค้  าปรึกษาในการด าเนินงานของผูเ้รียนในทุกขั้นตอน 

ขั้นตอนที ่  4  ลงมือปฏิบัติแก้ปัญหา  จากการถอดบทเรียนครูกลุ่มเป้าหมายท่ีร่วมพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานในศตวรรษท่ี  21  ไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ในขั้นตอนท่ี  4  วา่   

สกุลรัตน์  นามนอ้ย  (หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)  ไดอ้ธิบายบทบาทของตนเอง
ในการด าเนินกิจกรรมในขั้นตอนน้ีว่า  ครูท่ีปรึกษาไดใ้ห้ค  าแนะน าหรือร่วมแก้ปัญหาไปพร้อมกบั
นกัเรียน  คอยแนะน าใหน้กัเรียนบนัทึกผลการท าโครงงานเป็นระยะ จนส้ินสุดการท าโครงงาน 

วนัวิสาข ์ ศรีวิไล  (หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)  กล่าววา่  ศกัยภาพและความ
พร้อมของผูเ้รียนในระดบัประถมศึกษาในการเรียนแบบโครงงานในขั้นตอนการปฏิบติัยงัไม่มีความ
พร้อมมากนกั  ครูท่ีปรึกษาจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งมากท่ีตอ้งไดร่้วมออกแบบวางแผนการก าหนด
บทบาทสมาชิกในการท างานของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ  กระชบัรัดกุม 

อรทยั  นาคเสน  (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)  กล่าวว่า
ในขั้นตอนน้ีครูผูส้อนตอ้งช่วยออกแบบขั้นตอนการปฏิบติัช่วยผูเ้รียน  นักเรียนบางกลุ่มสามารถ
ด าเนินกิจกรรมไดเ้อง  

ข้ันตอนที ่ 5  สรุป  รายงาน  และเสนอผลงาน    จากการถอดบทเรียนครูกลุ่มเป้าหมายท่ีร่วม
พฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานในศตวรรษท่ี  21  ได้ให้ความเห็นเก่ียวกบัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนท่ี  5  วา่   
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สกุลรัตน์  นามน้อย  (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)  ได้แสดงความคิดเห็นใน
ขั้นตอนน้ีวา่  ก่อนการน าเสนอผลงานครูผูส้อนตอ้งอธิบายรูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา
ท่ีตอ้งการรายงานท่ีแตกต่างกนั  ดงันั้นผูเ้รียนตอ้งค านึงถึงผลการทดลองในกลุ่มตนเองเป็นหลกัไม่
ลอกเลียนแบบเพื่อนจนท าใหก้ารน าเสนอขอ้มูลขาดความสนใจ 

วนัวิสาข์  ศรีวิไล  (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)  กล่าวว่า  ไดใ้ห้นกัเรียนดู
รูปแบบการน าเสนอพร้อมน าตวัอย่างมาแสดง  เพราะนักเรียนยงัเขียนสรุปรายงานการน าเสนอไม่
สัมพนัธ์กนั 

อรทยั  นาคเสน  (หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)    กล่าววา่
นักเรียนยงัเขียนการน าเสนอรายงานไม่เป็นไปตามขั้นตอน  ดังนั้ นในขั้นตอนน้ีครูผูส้อนต้อง
ตรวจสอบการเขียนรายงานและใหค้  าแนะน ากลบัไปเพื่อนกัเรียนจะไดแ้กไ้ขอยา่งถูกตอ้ง  

ขั้นตอนที ่ 6  ประเมินผล   
สกุลรัตน์  นามน้อย  (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)  ได้แสดงความคิดเห็นใน

ขั้นตอนน้ีวา่  การประเมินผลโครงงานนั้นมีหลากหลายรูปแบบ  ผูส้อนตอ้งประเมินดว้ยแบบประเมิน
ตามสภาพจริงของผูเ้รียนใหไ้ดม้ากท่ีสุดเพื่อใหเ้กิดการพฒันาไดดี้ยิง่ข้ึน 

วนัวสิาข ์ ศรีวไิล  (หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)  กล่าววา่  ในขั้นตอนน้ีผูเ้รียนมี
ความต่ืนเตน้ท่ีจะเห็นผลการประเมินคะแนนผลงานของตนเองเป็นอย่างยิ่ง ดงันั้นเม่ือแจง้ผลการ
ประเมินแก่ผูเ้รียนแล้วครูผูส้อนได้ให้ทั้งค  าแนะน าและก าลงัใจส าหรับทุก ๆ กลุ่มท่ีได้ร่วมกนัท า
โครงงาน 

อรทยั  นาคเสน  (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)  กล่าวถึง  
ขั้นตอนการประเมินผลงานนั้นครูผูส้อนได้เน้นตามสภาพจริงเพราะผูเ้รียนต้องใช้ทกัษะในการ
ปฏิบติังานแต่ละขั้นตอนเป็นเวลานาน  ดงันั้นผลการปฏิบติังานของผูเ้รียนทุกกลุ่มจึงมีความหมาย
ส าหรับผูเ้รียนเอง  ไดใ้หผู้เ้รียนประเมินตนเอง  ประเมินกลุ่ม  และประเมินโดยครูผูส้อน 

จากผลการถอดบทเรียนกบักลุ่มเป้าหมายโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบติั  ผูว้ิจยัได้น ามา
ศึกษาวเิคราะห์เพื่อสรุปเป็นประเด็นในการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน  ดงัมีขอ้สรุปดงัน้ี  
ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม  มีการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มมากข้ึน  ครูท าหนา้ท่ีเป็น
ผูอ้  านวยความสะดวกในระหว่างการท ากิจกรรม  มีการใช้ค  าถามกระตุน้การท างาน               ได้
สืบคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมด้วยแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย  ผูเ้รียนประเมินผลงานตนเองด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายเช่น  การประเมินตนเอง  ประเมินกลุ่ม  ประเมินโดยครูผูส้อน  และนอกจากนั้นยงัพบ
ปัญหาจากการเรียนรู้โดยวิธีการน้ีคือ  นกัเรียนระดบัประถมศึกษามีการวางแผนการด าเนินงานยงัไม่
ค่อยเป็นระบบ  ครูตอ้งคอยช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด  ในระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
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โครงงานค่อนขา้งท่ีจะใชเ้วลาในการท ากิจกรรม  1  หวัขอ้เป็นระยะเวลาท่ีค่อนขา้งนาน  นกัเรียนบาง
คนอาจจะเบ่ือการท ากิจกรรมในช่วงตอนทา้ย ๆ ของการท าโครงงาน   

 
ภาพท่ี 27 บรรยากาศการถอดบทเรียนหลงัโครงงานน าความรู้สู่การปฏิบติั 

 
6.  ผลการประเมินความมีประสิทธิผลของโปรแกรม เพื่อเปรียบเทียบผลการทดลอง 
     โปรแกรมก่อนและหลงัการทดลอง (pretest – posttest ) เพื่อทดสอบสมมุติฐานการวิจยัท่ี

ก าหนดไวป้ระกอบดว้ย 
6.1 ผลการประเมินบรรยากาศการเรียนการสอน 

             ผลการประเมินบรรยากาศการเรียนการสอน  ผูว้จิยัใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบประเมินน้ี  2  
คร้ัง  คือก่อนการด าเนินการตามโครงงานท่ี  1  เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน  2559  และคร้ังท่ี  2  หลงัการ
ด าเนินการตามโครงงานท่ี  2  เม่ือวนัท่ี  31  มีนาคม  2559  เม่ือไดค้ะแนนจากการประเมิน  2  คร้ัง  
การเปรียบเทียบมี  3  ประเด็น  คือ  สภาพแวดลอ้ม  ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน  ปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียน  มีผลการประเมินดงัน้ี 
 1. แบบประเมินบรรยากาศการเรียนการสอนด้านสภาพแวดล้อม 
                  ประกอบไปดว้ย  บรรยากาศในการเรียนรู้สนุกสนานเป็นกนัเองและกระตือรือร้นในการ
เขา้ร่วมกิจกรรม  นกัเรียนไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกบัเพื่อน  นกัเรียนไดช่้วยเหลือซ่ึง
กนัและกนั  และการท าโครงงานเป็นส่ิงท่ีทา้ทายความสามารถของนกัเรียน  มีผลการประเมินดงัน้ี 
 
ตารางท่ี  25  แสดงเปรียบเทียบคะแนนการประเมินบรรยากาศการเรียนการสอนดา้นสภาพแวดลอ้ม
ก่อนและหลงัการทดลองใชโ้ปรแกรมในภาคสนาม 

 Mean S.D. n Wilcoxon Value Wilcoxon Prob 
ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม 11.79 0.59 24 

4.326* 0.000 
หลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 17.88 0.90 24 

* p < .05 
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จากตารางท่ี  25  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่  ผลการเปรียบเทียบดา้นสภาพแวดลอ้มหลงั
การทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  แสดงให้เห็นวา่โปรแกรม
พฒันาการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21  มีประสิทธิผลตามสมมติฐาน
ท่ีก าหนดไว ้

 
4 แบบประเมินบรรยากาศการเรียนการสอนด้านปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูกบันักเรียน   

ประกอบไปด้วย  ครูเป็นผู ้อ  านวยความสะดวกให้กับนักเรียนมากข้ึน  ครูได้น า

ประสบการณ์การจดักิจกรรมแบบบูรณาการมาใช ้ ครูเสนอสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหากระตุน้ให้ผูเ้รียน

หาวิธีการแกปั้ญหา  ครูให้ค  าปรึกษาอย่างใกลชิ้ดและร่วมแกปั้ญหาไปพร้อมๆ กบันกัเรียน  ครูเปิด

โอกาสในการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัเรียนโดยการสนบัสนุน และใหค้  าแนะน า  ครูเปิดโอกาสให้มีการพฒันา

ทกัษะการคิดอยา่งสร้างสรรคใ์นกระบวนการท างาน  ครูส่งเสริมให้นกัเรียนมีวิธีการท างานอยา่งเป็น

ระบบมีแบบแผน  ครูมีวิธีการประเมินผลท่ีหลากหลายตามสภาพจริง  ครูมีการยอมรับการ

เปล่ียนแปลงในการตดัสินใจของนกัเรียน  เปิดใจกวา้งยอมรับในความตอ้งการของนกัเรียน  มีผลการ

ประเมินดงัน้ี 

ตารางท่ี  26  แสดงเปรียบเทียบคะแนนการประเมินบรรยากาศการเรียนการสอนดา้นปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งครูกบันกัเรียนก่อนและหลงัการทดลองใชโ้ปรแกรมในภาคสนาม 

 Mean S.D. n Wilcoxon Value Wilcoxon Prob 
ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม 24.88 1.39 24 

4.327* 0.000 
หลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 41.13 2.63 24 

* p < .05 
จากตารางท่ี  26  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่  ผลการเปรียบเทียบดา้นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครู

กบันกัเรียนหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  แสดงให้
เห็นว่าโปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21  มี
ประสิทธิผลตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้
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3. แบบประเมินบรรยากาศการเรียนการสอนด้านปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนกบันักเรียน 
   ประกอบไปดว้ย  นกัเรียนไดร่้วมกนัเรียนรู้การแกปั้ญหา  มีส่วนร่วมในการปฏิบติังานใน

ทุกขั้นตอน  นกัเรียนไดร่้วมกนัศึกษาคน้ควา้  ระดมความความคิดในการท างานร่วมกนั  นกัเรียนมี
การท างานเป็นทีม  นกัเรียนแต่ละคนไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนัโดยอาศยักระบวนการกลุ่ม 

นกัเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ  นกัเรียนไดร่้วมในการอภิปรายกลุ่ม  เพื่อน าไปสู่การ
ตดัสินใจในการท างาน   นักเรียนได้ร่วมกันวางแผน  ออกแบบขั้นตอนการท างานตลอดจนการ
ประเมิน  นกัเรียนไดร่้วมกนัคน้พบวิธีการด าเนินการทดลองดว้ยตนเอง  นกัเรียนทุกคนไดมี้ส่วนร่วม
ในการตั้งขอ้ค าถามของการด าเนินงาน  นกัเรียนไดร่้วมกนัคน้พบความรู้ใหม่  ส่ิงประดิษฐใ์หม่ 
นกัเรียนไดร่้วมกนัออกแบบการน าเสนอผลงาน  นกัเรียนแต่ละคนไดค้น้พบศกัยภาพดา้นต่าง ๆ ของ
ตนเอง มีความเช่ือมัน่ในตนเองมากข้ึน  มีผลการประเมินดงัน้ี  
 

ตารางท่ี  27  แสดงเปรียบเทียบคะแนนการประเมินบรรยากาศการเรียนการสอนดา้นปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียนก่อนและหลงัการทดลองใชโ้ปรแกรมในภาคสนาม 

 Mean S.D. n Wilcoxon Value Wilcoxon Prob 
ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม 34.29 1.73 24 

4.308* 0.000 
หลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 53.92 3.09 24 

* p < .05 
จากตารางท่ี  27  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่  ผลการเปรียบเทียบดา้นปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง

นกัเรียนกบันักเรียนหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
แสดงให้เห็นวา่โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21  มี
ประสิทธิผลตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้

6.2  ผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 
ผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน  ผูว้จิยัใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบ 

ประเมินน้ี  2  คร้ัง  คือก่อนการด าเนินการตามโครงงานท่ี  1  เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน  2559  และคร้ัง
ท่ี  2  หลงัการด าเนินการตามโครงงานท่ี  2  เม่ือวนัท่ี  31  มีนาคม  2559  เม่ือได้คะแนนจากการ
ประเมิน  2  คร้ัง  การเปรียบเทียบมี  2  ประเด็น  คือ  ดา้นความรู้ความเขา้ใจ  และดา้นพฤติกรรมการ
เรียนรู้  มีผลการประเมินดงัน้ี 

1. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้   ด้านความรู้ความเข้าใจ ประกอบไปดว้ย   
การเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานเป็นรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  การเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็น

ฐานท าใหผู้เ้รียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม่ไดด้ว้ยตนเอง  การเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานช่วยให้
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ฝึกปฏิบติักิจกรรมท่ีตนเองไม่ถนดัไปพร้อมกบัการเรียนเน้ือหาสาระ  การเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน

ท าให้เขา้ใจถึงวิธีการกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบในระหว่างการท ากิจกรรม  การเรียนรู้ท่ียึด

โครงงานเป็นฐานส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ การเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานท าให้สามารถน า

ความรู้และทกัษะกระบวนการแก้ปัญหาไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างแท้จริง  การเรียนรู้ท่ียึด

โครงงานเป็นฐานท าให้เกิดความรู้จริงซ่ึงไดจ้ากการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยการทดลอง  ปฏิบติัคน้ควา้  

การเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส่งเสริมให้นกัเรียนใช้ความสามารถในการรวบรวมและน าเสนอ

ขอ้มูลไดอ้ยา่งเป็นระบบ  การเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานท าให้ไดใ้ชค้วามรู้หลายๆอย่างเขา้ดว้ยกนั  

มีผลการประเมินดงัน้ี 

 

ตารางท่ี  28  แสดงเปรียบเทียบคะแนนการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนดา้นความรู้
ความเขา้ใจก่อนและหลงัการทดลองใชโ้ปรแกรมในภาคสนาม 
คะแนน X̅ 

 
S.D. n df. t Sig 

ก่อนเรียน 24.72 3.124 567 566 90.153* .000 
หลงัเรียน 39.56 2.408 567    

* p < .05 
จากตารางท่ี  28  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่  ผลการเปรียบเทียบดา้นความรู้ความเขา้ใจหลงั

การทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  แสดงให้เห็นวา่โปรแกรม
พฒันาการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21  มีประสิทธิผลตามสมมติฐาน
ท่ีก าหนดไว ้

2. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้   ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย  มี
การศึกษาปัญหา  และท าความเขา้ใจกบัปัญหาท่ีจะท าโครงงานอย่างชดัเจน  มีการเลือกหวัขอ้อย่าง
อิสระ  รู้จกัการคน้ควา้  และสร้างสรรคค์วามรู้ดว้ยตนเอง  มีการวางแผนอยา่งเป็นระบบ  ด าเนินการ
ตามแผนการท่ีวางไวค้รบทุกขั้นตอน  มีแนวคิด  วิธีการแปลกใหม่ท่ีสามารถน าไปปฏิบติัไดถู้กตอ้ง
สมบูรณ์  มีการน าเสนอผลส าเร็จของโครงงาน  และสรุปรายงานจากขอ้มูลการท าโครงงาน  สามารถ
ประเมินและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการท าโครงงานไดอ้ยา่งเหมาะสมมีผลการประเมินดงัน้ี 
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ตารางท่ี  29  แสดงเปรียบเทียบคะแนนการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนดา้นพฤติกรรม
การเรียนรู้ก่อนและหลงัการทดลองใชโ้ปรแกรมในภาคสนาม 
คะแนน X̅ 

 
S.D. n df. t Sig 

ก่อนเรียน 16.50 2.397 567 566 77.122* .000 
หลงัเรียน 25.98 1.545 567    

* p < .05 
จากตารางท่ี  29  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  ผลการเปรียบเทียบดา้นพฤติกรรมการเรียนรู้

หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  แสดงให้เห็นว่า
โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21  มีประสิทธิผลตาม
สมมติฐานท่ีก าหนดไว ้
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บทที ่ 5 
โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ทีย่ดึโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษที่  21 

 

การวิจยัและพฒันาน้ี มีวตัถุประสงค์   1)  เพื่อพฒันาโปรแกรมการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็น
ฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยโครงการและรายละเอียดของโครงการ  รวมทั้ งคู่มือประกอบ
โครงการแต่ละโครงการ  2)  เพื่อประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมและหาขอ้บกพร่องในการแกไ้ข
จากผลการทดลองในภาคสนาม กลุ่มเป้าหมายของการวิจยั  คือ  ครูผูส้อนโรงเรียนบา้นนากา้นเหลือง  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  5  วิธีการด าเนินการวิจยัและพฒันาคร้ัง
น้ี  มีขั้นตอนการด าเนินการ 6 ขั้นตอน ดงัน้ี  ขั้นตอนท่ี  1  การตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของ
โปรแกรมเป็นการตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (theoretical framework)  โดยผูเ้ช่ียวชาญ  ขั้นตอน
ท่ี 2 การจดัท าคู่มือประกอบโปรแกรม  มีจ านวน 6 หน่วยการเรียนรู้ คือ  1)  การศึกษาในศตวรรษท่ี  21  
2)  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  3) การเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน  4)  การประเมินผลการเรียนรู้ท่ียึด
โครงงานเป็นฐาน  5)  บทบาทของผูส้อนส าหรับการจดัการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน  และ6) การ
เรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน  : น าความรู้สู่การปฏิบติั  กรณีโรงเรียนบา้นนากา้นเหลือง  ขั้นตอนท่ี 3  
การตรวจสอบคุณภาพคู่มือประกอบโปรแกรมและการปรับปรุงแกไ้ข  การตรวจสอบคุณภาพคู่มือ
ประกอบโปรแกรมและการปรับปรุงแกไ้ขจะท าเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 1) การตรวจสอบภาคสนามเบ้ืองตน้
และการปรับปรุงแกไ้ข (preliminary field checking  and revision) โดยการอภิปรายกลุ่มเป้าหมาย 
(focus group discussion) แลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อให้ไดข้้อเสนอแนะท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงแกไ้ข 2) การตรวจสอบภาคสนามคร้ังส าคญัและการปรับปรุงแกไ้ข (main field checking and  
revision)  หลงัจากปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะในระยะท่ี 1 แลว้ผูว้ิจยัน าไปตรวจสอบโดยวิธีการ
อภิปรายกลุ่มเป้าหมาย (focus group discussion)แลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อให้ไดข้อ้เสนอแนะท่ีจะ
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไข   ขั้นตอนท่ี 4 การสร้างเคร่ืองมือเพื่อการทดลองโปรแกรมใน
ภาคสนาม  การสร้างเคร่ืองมือเพื่อการทดลองโปรแกรมในภาคสนามในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัก าหนด 
เคร่ืองมือ 6 ประเภท คือ 1)  แบบประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
(โครงการท่ี 1)   2)  แบบประเมินความรู้ของกลุ่มเป้าหมายหลงัการพฒันาตามโครงการพฒันาความรู้
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย (โครงการท่ี 1)  3)  แบบถอดบทเรียนหลงัการพฒันาตามโครงการพฒันาความรู้
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ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย (โครงการท่ี 1)  4) แบบประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการน าความรู่สู่การปฏิบติั 
(โครงการท่ี 2)  5) แบบถอดบทเรียนหลงัการทดลอง  6)  แบบประเมินความมีประสิทธิภาพของ
โปรแกรม เพื่อเปรียบเทียบผลการทดลองโปรแกรมก่อนและหลงัการทดลอง (pretest ‟ posttest ) 
ประกอบดว้ย  1)  แบบประเมินบรรยากาศการเรียนการสอน  2)  การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นกัเรียน  ขั้นตอนท่ี 5การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม (trial)  การทดลองโปรแกรมในภาคสนามใช้
ระเบียบวิธีวิจยัแบบ pre-experimental  มีกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง 
(one group pretest-posttest design) กลุ่มเป้าหมายในการทดลอง ขั้นตอนท่ี 6 การเขียนรายงานการวิจยั
และการเผยแพร่ผลงานวจิยั   และเอกสารประกอบโปรแกรม  จ านวน 6 หน่วยดงัน้ี 
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การศึกษาในศตวรรษที่ 21 (21STCENTURY  EDUCATION) 
 นางเสาวลกัษณ์  วรครบุรี 

นักศึกษาปริญญาเอก    

ศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต   สาขาวชิา การบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน 
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ค าน า 
 

 เอกสารคู่มือการเรียนรู้น้ี  เป็นเอกสารท่ีผูว้ิจยัจดัท าข้ึนเพื่อใชเ้ป็นเอกสารประกอบโปรแกรม
การเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21   ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อพฒันาความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานในศตวรรษท่ี  21 
 ส าหรับการศึกษาคู่มือ  หน่วยท่ี 1 การศึกษาในศตวรรษท่ี  21 (21st CENTURY 
EDUCATION) ถือเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครูผูส้อน  ให้มีความรู้    
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21โดยมุ่งหวงัให้มีการน าความรู้  ทกัษะท่ีได้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
 ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่า  คู่มือฉบบัน้ี  จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา  
ครูผูส้อนและผูส้นใจทัว่ไป 
 สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณผูท้รงคุณวฒิุ  อาจารยท่ี์ปรึกษา  และผูเ้ขียนต ารา  หนงัสือทุกเล่มท่ีน ามา
อา้งอิงในเอกสารฉบบัน้ี  ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นเอกสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงาน
เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
   
 

นายเสาวลกัษณ์  วรครบุรี 
นกัศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
แนวคิด 1 
วตัถุประสงค ์  2 
กิจกรรมการเรียนการสอน 2 
ส่ือการสอน 2 
แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี  1 3 
การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี  21 6 
การศึกษาในศตวรรษท่ี  21 (21st CENTURY EDUCATION) 10 
แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนหน่วยท่ี  1 20 
เฉลยค าตอบแบบประเมินผลตนเอง 21 
บรรณานุกรม 23 
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หน่วยที่  1 

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 (21STCENTURY  EDUCATION) 
นางเสาวลกัษณ์ วรครบุรี 

เค้าโครงเน้ือหา 
 ตอนที ่ 1  การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที ่ 21 

- การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี  21  
ตอนที ่ 2  การศึกษาในศตวรรษที ่ 21  (21st CENTURY  EDUCATION) 

    -  ส่วนท่ี 1  ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน   
    -  ส่วนท่ี  2 ระบบสนบัสนุนการจดัการศึกษา 

แนวคดิ 
        1. ผลจากการปฏิรูปการศึกษาในระดบัโลก  โดยเฉพาะทางซีกโลกตะวนัตกซ่ึงมีประเทศ
สหรัฐอเมริกา  เป็นแกนหลกั  ค  าว่า  “ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี  21  หรือ  21st  Century  Skill”  ได้
ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างยิ่งต่อการจดัการศึกษาทัว่โลก  รัฐบาลก าหนดให้เป็นระเบียบวาระแห่งชาติ
ของหลายประเทศ  ในการปฏิรูปการศึกษา เช่น “การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21” (21st  Century  Learning)  
การศึกษาในศตวรรษท่ี  21”  (21st  Century  Education)  และผูเ้รียนในศตวรรษท่ี  21” (21st  Century  
Learner) 

2.  การศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 ตอ้งเปล่ียนแปลงทศันะ (perspectives) จากกระบวน
ทศัน์แบบดั้งเดิม (tradition paradigm) ไปสู่กระบวนทศัน์ใหม่ (new paradigm) ท่ีให้โลกของนกัเรียน
และโลกความเป็นจริงเป็นศูนยก์ลางของกระบวนการเรียนรู้   เป็นการเรียนรู้ท่ีไปไกลกว่าการไดรั้บ
ความรู้แบบง่ายๆ ไปสู่การเนน้พฒันาทกัษะและทศันคติ † ทกัษะการคิด ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะ
องค์การ ทศันคติเชิงบวก  ความเคารพตนเอง นวตักรรม ความคิดสร้างสรรค์ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะ
และค่านิยมทางเทคโนโลยี ความเช่ือมัน่ตนเอง ความยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง และความตระหนกัใน
สภาพแวดลอ้ม  และเหนืออ่ืนใดคือ ความสามารถใชค้วามรู้อยา่งสร้างสรรค ์(the ability to handle 
knowledge effectively in order to use it creatively) ถือเป็นทกัษะท่ีส าคญัจ าเป็นส าหรับการเป็น
นกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ถือเป็นส่ิงท่ีทา้ทายในการท่ีจะพฒันานกัเรียนเพื่ออนาคต  ให้นกัเรียนมีทกัษะ
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ทศันคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อเผชิญกบัอนาคตดว้ยภาพในทางบวก (optimism) ท่ีมีทั้ง
ความส าเร็จและมีความสุข    

3.  โรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 จะเป็นโรงเรียนท่ีมีหลกัสูตรแบบยึดโครงงานเป็นฐาน 
(project - based curriculum) เป็นหลกัสูตรท่ีให้นกัเรียนเก่ียวขอ้งกบัปัญหาในโลกท่ีเป็นจริง  การศึกษา
ในศตวรรษท่ี  21  ใหค้วามส าคญั 2  ส่วน  คือ  ส่วนท่ี 1  ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน  และส่วนท่ี  2  ระบบ
สนบัสนุนการจดัการศึกษา 
 
วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี  1  จบแลว้  ผูศึ้กษาสามารถ 
 1. สรุปแนวคิดเก่ียวกบัการปฏิรูปการศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 ได ้
 2. สรุปความหมายของแนวคิดเก่ียวกบัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ได ้

3. อธิบายแนวทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ได ้
 

กจิกรรมการเรียน 
 กิจกรรมระหวา่งเรียนดว้ยตนเอง 
 1. ศึกษาแผนการสอนประจ าหน่วยท่ี 1 
 2. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 1 
 3. ศึกษาเน้ือหาสาระในเอกสารการสอนหน่วยท่ี 1 
     ก.  หนงัสือและบทความเพิ่มเติม 
     ข.  ส่ือโสตทศัน์และส่ืออ่ืนๆ 

    ค.  สืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
4. ท าแบบประเมินตนเองหลงัเรียนหน่วยท่ี  1 

ส่ือการสอน 
 1. เอกสารการสอนหน่วยท่ี 1 
 2. แบบฝึกปฏิบติัหน่วยท่ี 1 
 3. หนงัสือ /  บทความ  /  เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวกบัการศึกษาในศตวรรษท่ี  21 
 4. แบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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ประเมินผล 
 1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 2.  ประเมินผลจากการศึกษาเป็นกลุ่มและงานท่ีก าหนดให้ท าในแผนกิจกรรม 
 3. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบทา้ยเร่ือง 
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที ่ 1 
 
วตัถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของผูศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
ค าแนะน า อ่านค าถามต่อไปน้ีทีละขอ้  แลว้เขียนค าตอบลงในช่องวา่งท่ีก าหนดให้  หลงัจากนั้น 
                           จึงตรวจสอบค าตอบกบัค าเฉลยในเฉลยค าตอบแบบประเมินตนเองก่อนเรียน 
 
1.  ใหอ้ธิบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี  21 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.  ใหอ้ธิบายการศึกษาในศตวรรษท่ี  21 (21st CENTURY  EDUCATION) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(โปรดตรวจค าตอบจากแนวตอบก่อนเรียนในแนวการศึกษาหน่วยท่ี  1  ) 
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การศึกษาในศตวรรษที่ 21 (21STCENTURY  EDUCATION) 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าหน่วยท่ี  1  แลว้จึงศึกษาสาระสังเขป  พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแนว
การศึกษา 
 

หัวเร่ือง  
 ตอนที ่ 1  การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที ่ 21 

- การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี  21  
ตอนที ่ 2  การศึกษาในศตวรรษที ่ 21  (21st CENTURY  EDUCATION) 

    -  ส่วนท่ี 1  ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน   
    -  ส่วนท่ี  2 ระบบสนบัสนุนการจดัการศึกษา 

 
แนวคดิ 
        1. ผลจากการปฏิรูปการศึกษาในระดบัโลก  โดยเฉพาะทางซีกโลกตะวนัตกซ่ึงมีประเทศ
สหรัฐอเมริกา  เป็นแกนหลกั  ค  าว่า  “ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี  21  หรือ  21st  Century  Skill”  ได้
ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างยิ่งต่อการจดัการศึกษาทัว่โลก  รัฐบาลก าหนดให้เป็นระเบียบวาระแห่งชาติ
ของหลายประเทศ  ในการปฏิรูปการศึกษา  เช่น  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21” (21st  Century  Learning)  
การศึกษาในศตวรรษท่ี  21” (21st  Century  Education)  และผูเ้รียนในศตวรรษท่ี  21” (21st  Century  
Learner) 

2.  การศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 ตอ้งเปล่ียนแปลงทศันะ (perspectives) จากกระบวน
ทศัน์แบบดั้งเดิม (tradition paradigm) ไปสู่กระบวนทศัน์ใหม่ (new paradigm) ท่ีให้โลกของนกัเรียน
และโลกความเป็นจริงเป็นศูนยก์ลางของกระบวนการเรียนรู้   เป็นการเรียนรู้ท่ีไปไกลกว่าการไดรั้บ
ความรู้แบบง่ายๆ ไปสู่การเน้นพฒันาทกัษะและทศันคติ † ทกัษะการคิด ทกัษะการแกปั้ญหาทกัษะ
องคก์าร ทศันคติเชิงบวก  ความเคารพตนเอง นวตักรรม ความคิดสร้างสรรค์ ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะ
และค่านิยมทางเทคโนโลยี ความเช่ือมัน่ตนเอง  ความยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง และความตระหนกัใน
สภาพแวดลอ้ม  และเหนืออ่ืนใดคือ ความสามารถใชค้วามรู้อยา่งสร้างสรรค ์(the ability to handle 
knowledge effectively in order to use it creatively) ถือเป็นทกัษะท่ีส าคญัจ าเป็นส าหรับการเป็น
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นกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ถือเป็นส่ิงท่ีทา้ทายในการท่ีจะพฒันานกัเรียนเพื่ออนาคต  ให้นกัเรียนมีทกัษะ
ทศันคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อเผชิญกบัอนาคตดว้ยภาพในทางบวก (optimism) ท่ีมีทั้ง
ความส าเร็จและมีความสุข    

3.  โรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 จะเป็นโรงเรียนท่ีมีหลกัสูตรแบบยึดโครงงานเป็นฐาน 
(project - based curriculum) เป็นหลกัสูตรท่ีให้นกัเรียนเก่ียวขอ้งกบัปัญหาในโลกท่ีเป็นจริง  การศึกษา
ในศตวรรษท่ี  21  ใหค้วามส าคญั 2  ส่วน  คือ  ส่วนท่ี 1  ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน  และส่วนท่ี  2  ระบบ
สนบัสนุนการจดัการศึกษา 
 
วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี  1  จบแลว้  ผูศึ้กษาสามารถ 
 1. สรุปแนวคิดเก่ียวกบัการปฏิรูปการศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 ได ้
 2. สรุปความหมายของแนวคิดเก่ียวกบัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ได ้

3. อธิบายแนวทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ได ้
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ตอนที่  1 
การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่  21 
 ปรัชญนันท์  นิลสุข  (2558)  กล่าวว่าประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษาคร้ังใหญ่ตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2540  และเรามีกฎหมายการศึกษาเป็นคร้ังแรก  คือ  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พุทธศกัราช  2542  ต่อมาปี  พ.ศ. 2544  ซ่ึงเป็นปีท่ีกา้วสู่ศตวรรษท่ี  21  (คศ. 2001)  ระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  เราก็มีหลกัสูตรใหม่  คือ  หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2544  ท่ีมาแทนท่ีทุก
หลกัสูตรท่ีมีอยูต่อนนั้น  ผลจากการปฏิรูปการศึกษาในระดบัโลกโดยเฉพาะทางซีกโลกตะวนัตกซ่ึงมี
ประเทสหรัฐอเมริกา  เป็นแกนหลกั  ค  าวา่  “ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี  21  หรือ  21stCentury  Skill”  ได้
ก่อใหเ้กิดผลกระทบอยา่งยิ่งต่อการจดัการศึกษาทัว่โลก    ส่ิงท่ีปรากฏเป็นรูปธรรม คือ  การก าหนดให้
เป็นระเบียบวาระแห่งชาติของหลายประเทศการปฏิรูปการศึกษา  เช่น  “การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21” 
(21stCentury  Learning)  “การศึกษาในศตวรรษท่ี  21”  (21stCentury  Education)  และ “ผูเ้รียนใน
ศตวรรษท่ี  21”  (21stCentury  Learner)  ส าหรับประเทศไทยเร่ิมเม่ือปี  พ.ศ.  2551  โดยหน่วยงาน
ภาครัฐไดก้ าหนดใหมี้การปฏิรูปการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  เรียกวา่  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  
(ปี  พ.ศ. 2552-2561) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางการปฏิรูปการศึกษามุ่งเนน้การปฏิรูปการเรียนรู้  โดย
เนน้สอนใหน้อ้ยลงแต่ใหผู้เ้รียนเรียนรู้ให้มากข้ึน  (Teach  Less, Learn  More)  จึงเนน้การจดัการเรียนรู้
ควบคู่กบัการท างาน  (Work ‟ based  Learning)   และการเรียนรู้จากการท าโครงงาน  (Project  based  
Learning)  มุ่งเนน้การเรียนรู้ท่ีเป็นสภาพจริง  (Authentic  Learning)  และการประเมินผลท่ีเป็นสภาพ
จริง  (Authentic  Assessment)และให้ความส าคญักบัการการสอบวดัมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในทุก
ระดบั 
 สุพกัตร์ พิบูลย ์(2557) อภิปรายเร่ือง "ทิศทางการจดัการศึกษาของประเทศไทย ในศตวรรษท่ี 
21 (ทศวรรษท่ี 2-3)" ณ มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับทิศทางการจดั
การศึกษา(เนน้ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ซ่ึงตั้งใจจะเสนอ ดงัต่อไปน้ี 
 1. ทบทวนภาวะคุกคามและเง่ือนไขโอกาสในการพฒันาการศึกษาของประเทศไทย  
 2. วเิคราะห์ปัญหา จุดอ่อน ขอ้จ ากดั และสภาพปัจจุบนัของการศึกษาไทย  
 3. เสนอ ส่ิงท่ีควรท า หรือด าเนินการโดยด่วนในช่วงทศวรรษท่ี 2 ของศตวรรษท่ี 21 และ  
 4. เสนอแนวทางการพฒันาแบบยัง่ยนืในอนาคตสาระโดยสรุป เป็นดงัน้ี 
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 1. บริบทการศึกษาไทย ศตวรรษท่ี 21 ทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2011-2020) : การจดัการศึกษาในปี 
2554-2563 เราตอ้งเผชิญกบัอะไรบา้งมีภาวะคุกคามและเง่ือนไขโอกาส อยา่งไรบา้ง 
  - การรวมตวัของประเทศอาเซียน (AEC) :หลงัรวมอาเซียน 5 ปี มีการท านายว่า
อุดมศึกษาไทยจะล่มสลาย 40% ถ้ามีวิทยาลยัเทคนิคแห่งสิงค์โปร์มาตั้งในประเทศไทยจ านวนมาก
วทิยาลยัเทคนิคเราจะมีปัญหาทนัที โดยสรุป หากเราไม่เร่งปฏิรูปการศึกษาอยา่งจริงจงัคาดวา่จากอนัดบั 
8 อาเซียน เราอาจกลายเป็นอนัดบั 11 (เม่ือติมอร์ เขา้มาเป็นสมาชิกอาเซียน) 
  - ความตอ้งการแรงงานดา้นอาชีวศึกษา ท่ีสวนทางกบัความตอ้งการศึกษาในสายน้ี 
(ถา้เราไม่สามารถสร้างค่านิยมดา้นอาชีวศึกษาได ้เราจะประสบปัญหาเร่ืองแรงงานและการลงทุนใน
ประเทศ) 

- ความเป็นประเทศน่าลงทุนของประเทศไทย (ยงัติดอนัดบัน่าลงทุน 1 ใน 10 ของ 
โลก) : เง่ือนไขโอกาส 

- ความเป็นประเทศเกษตรกรรมท่ีเป็นครัวโลก: ยงัเป็นเง่ือนไขโอกาส 
 2. ปัญหา จุดอ่อน ขอ้จ ากดั และสภาพปัจจุบนัการศึกษาไทย : ในระยะ 10-15 ปี ท่ีผา่นมา เรา
ขบัเคล่ือนด้วยกลยุทธ์อย่างไร มีประสิทธิภาพหรือไม่ มีจุดอ่อน ขอ้จ ากดัอย่างไร ส่งผลให้คุณภาพ
ผูเ้รียนดอ้ยคุณภาพอยา่งไร 
  2.1 ปัจจยัสนบัสนุน 
        1) ผูกขาดระบบหนังสือเรียน เป็นประเทศท่ีแจกหนังสือหลังเปิดภาคเรียน 
(ประเทศเดียวในอาเซียน) 
        2) ผลิตครูไม่ไดม้าตรฐาน จิตวญิญาณความเป็นครูลดลง ผูบ้ริหารสถานศึกษา
จ านวนมาก (60-70%) สมรรถนะเชิงวิชาการต ่ามากไม่แตกฉานในหลกัสูตร หลกัการในการจดัการ
เรียนการสอนและการวดั ประเมินผล (จริงจงัเฉพาะเร่ืองผิวเผิน เช่น การก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี ฯลฯ) 
         3) ระบบงบประมาณแบบรวมศูนยท่ี์ "ก าหนดโครงการไม่ตรงปัญหา เพราะ
คนคิดอยูส่่วนกลาง คิดแบบทัว่ๆ ไป ส่งงบประมาณล่าชา้ ส่งเงินให้ท างานเพียง 3 เดือนสุดทา้ย ตลอด 
70 ปี(กอดเงินไว ้9 เดือน) และใชเ้งินผดิเป้าหมาย ทุ่มเทงบประมาณกบัโรงเรียนหรือเด็กเก่งจ านวนนอ้ย 
ทิ้งเด็กหรือโรงเรียนส่วนใหญ่" งานศิลปหตัถกรรมแห่งชาติ (2-3 พนัลา้นบาท) การล่ารางวลัโอลิมปิก 
(100 ลา้นบาท) โรงเรียน 500 โรง (ท่ีพร้อมอยูแ่ลว้) สู่มาตรฐานสากล เป็นตน้ 
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         4) ครอบครัวสมรรถนะต ่าในการดูและนกัเรียน การดูแลโดยครอบครัวจึงไม่
มีมาตรฐาน (ประเทศคุณภาพการศึกษาชั้นน า เช่น ฟินแลนด์ เยอรมนั ครอบครัวมีความพร้อมและมี
บทบาทสูงมากในการพฒันาสมรรถนะผูเ้รียน) 
         5) แผนพฒันา กลยทุธ์ระยะยาว ไม่มี หรือ ถูกลา้งโดยระบบการเมืองท่ีเปล่ียน 
รมต.บ่อยมาก นโยบายทางการศึกษา ข้ึนกบันกัการเมือง 
        6) นกับริหารการศึกษา วิง่ตามนกัการเมือง ไม่สนใจงานประจ า 
  2.2  กระบวนการบริหารจดัการ 
         1) การบริหารงานบุคคล ลม้เหลว  ระบบผลิตคดัเลือก นิเทศ-พฒันา ส่งเสริม
และควบคุมคุณภาพครู ไม่มีประสิทธิภาพ" (ระบบ ก.ค.ศ. ไร้คุณภาพ ไม่มีแบบแผนในการส่งเสริม 
ควบคุมคุณภาพครูมุ่งแกปั้ญหารายวนั ไม่ใหค้วามส าคญักบัแผนระยะยาว พอจะแกปั้ญหาเร่ืองบุคลากร
ทีไร ก็เร่ิมท่ีการส ารวจจ านวนท่ีมีปัญหาท่ีแสดงถึงความลม้เหลวในระบบฐานขอ้มูล ท่ีเป็นพื้นฐานของ
การบริหารจดัการและการตดัสินใจ) 
         2) การบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม ล้มเหลว สถาบนัอุดมศึกษาไม่ดูแล
สถานศึกษาในเขตบริการใกลเ้คียง อยา่งเป็นระบบ จริงจงัระบบกรรมการ เช่น คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา ยงัไม่ท างาน/ไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร ไม่มีปฏิทินการขบัเคล่ือนคุณภาพและยทุธศาสตร์ในการขบัเคล่ือนท่ีเป็นรูปธรรม 
         3) กระบวนการสอนไม่มีมาตรฐาน ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ทันยุค ยงัเน้น 
Content Based, ครูไม่มี PLC, ขาดการวจิยัและพฒันานวตักรรม อยา่งต่อเน่ือง 
         4) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดบัครอบครัว ระดบัห้องเรียนประจ าชั้น
ระดบัชั้น ระดบัโรงเรียน ระดบัชุมชน ยงัไม่สอดรับกนั/ไม่มีประสิทธิภาพ 
  2.3 ผลผลิตทางการศึกษา 
        1) ผลสัมฤทธ์ิตามหลกัสูตรไทย (O-NET) และมาตรฐานสากล (PISA) ต ่ามาก 
        2) เด็กจ านวนมากถูกทอดทิ้ง อ่านไม่ออกเม่ือจบ ป.6 ติด 0, ร, มส. ตกออก
หมกมุ่นกบัส่ิงเสพยติ์ด 
        3) เด็กไทยไม่เป็นนักอ่านนักคิด-วิเคราะห์ ขาดความสามารถในการเผชิญ
ปัญหา ขาดทกัษะชีวติ 
 3.  ส่ิงท่ีควรแกปั้ญหา หรือปรับทิศทางการท างานหรือประกาศจุดเน้นโดยด่วน : รายการ
เร่งด่วนท่ีตอ้งด าเนินการในระยะ 3-5 ปี 
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  1) จดัท าแผนกลยุทธ์ ก าหนดทิศทางนโยบาย กลยุทธ์ระยะ 10-15 ปี ท่ีผ่านการ
ประชาพิจารณ์ เห็นพอ้งตอ้งกนัทั้งประเทศ 
  2) ปฏิรูประบบการผลิตครูเลือกคนเขา้ระบบ-พฒันาสมรรถนะระหวา่งเรียนเสริม
สมรรถนะช่วงเร่ิมตน้ 10 ปีแรกส่งเสริมการเป็นครูมืออาชีพสร้างระบบควบคุมคุณภาพ อยา่งต่อเน่ือง 
  3) การกระจายอ านาจทางการศึกษาโรงเรียนมีอิสระในการบริหารจดัการมากข้ึน
เนน้ตน้ทุนเครือข่ายเพื่อการบริหารจดัการ 
  4) ปฏิรูปหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้  ท่ีเน้น Authentic Learning, 
Problem-based Learning 
  สาระการเรียนรู้ และสมรรถนะส าคญั ในศตวรรษท่ี 21 :  
   1. เรียนรู้เก่ียวกบัความเปล่ียนแปลงของโลก/ภาวะเส่ียงกบัภยัภิบติั 
   2. Information literacy 
   3. Health Literacy 
   4. Economic Literacy/Economic for life 
   5. Democracy Literacy 
   6. ทกัษะการวเิคราะห์ สังเคราะห์ แกปั้ญหา เผชิญปัญหา 
   7. ความมีวนิยันิสัยใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมัน่ในการท างาน 
   8. Life Skill 
   9. ทกัษะวชิาชีพเฉพาะทาง 
  5) ปฏิรูประบบดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมสมรรถนะผูเ้รียน บทบาทร่วม ก าหนด
มาตรฐานครอบครัว มาตรฐานครูประจ าชั้น มาตรฐานการบริหารจดัการในการดูแล ส่งเสริมระดบัชั้น 
ระดบัโรงเรียน และระดบัเครือข่าย ส่งเสริมการจดัท าแผนพฒันาเด็กเป็นรายบุคคล 
 4. การจดัการศึกษาเพื่อการพฒันาประเทศท่ีย ัง่ยืน : การใชก้ารศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการ
พฒันาประเทศ 
  1) ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะเด็กไทย คนไทย ในอีก 10-30 ปีขา้งหน้า (ให้
ครอบคลุม มาตรฐานความรู้ทกัษะ และคุณลกัษณะ ทั้งเพื่อการเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก) 
  2) กระจายอ านาจให้ท้องถ่ิน เขตพื้นท่ีการศึกษาพัฒนาหลักสูตร  เพื่อเสริม
สมรรถนะเยาวชน (ภายใตบ้ทบาทร่วมของทอ้งถ่ิน สถานบนัอุดมศึกษาในทอ้งถ่ิน) โดย ส่วนกลางเนน้
บทบาทการประเมินและรับรองมาตรฐานรายเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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  3) เร่งรัด ส่งเสริมให้โรงเรียนท่ีมีความพร้อมสูง กา้วสู่การเป็นโรงเรียนในก ากบั
ของรัฐ มีอิสระในการบริหารจดัการและการระดมทรัพยากรเพื่อสนบัสนุนการจดัการศึกษา ไม่มีเพดาน
ค่าเล่าเรียน (เพื่อลดภาระของรัฐ และมีโอกาสดูแลโรงเรียนท่ีไม่พร้อมมากข้ึน) 
 

ตอนที่  2 
การศึกษาในศตวรรษที่  21 (21st  CENTURY EDUCATION) 

หากกล่าวถึงการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 แลว้ตอ้งมองและมุ่งเนน้ไปท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้ซ่ึงการพฒันาการศึกษาของไทยในศตวรรษใหม่น้ี ตอ้งมีเป้าหมายในการปรับเปล่ียนการ
เรียนการสอนไปสู่กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัทั้งครูผ่านส่ือและแนวทางการเรียนรู้แบบใหม่ซ่ึงใน
หัวขอ้น้ีจะไดก้ล่าวถึงการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามทศันะของนกัการศึกษาหลายๆ ท่าน ซ่ึงไดใ้ห้
ทศันะเก่ียวกบัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ยา่งน่าสนใจ 

วโิรจน์ สารรัตนะ (2556) การให้การศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 จะมีความยืดหยุน่ สร้างสรรค ์
ทา้ทาย และซบัซ้อน เป็นการศึกษาท่ีจะท าให้โลกเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วอยา่งเต็มไปดว้ยส่ิง
ทา้ทาย และปัญหา รวมทั้งโอกาสและส่ิงท่ีเป็นไปไดใ้หม่ๆ ท่ีน่าต่ืนเตน้ โรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 จะ
เป็นโรงเรียนท่ีมีหลกัสูตรแบบยึดโครงงานเป็นฐาน (project -based curriculum) เป็นหลกัสูตรท่ีให้
นกัเรียนเก่ียวขอ้งกบัปัญหาในโลกท่ีเป็นจริง เป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นมนุษย ์และค าถาม
เก่ียวกบัอนาคตเชิงวฒันธรรม สังคม และสากล 

ภาพของโรงเรียนจะเปล่ียนจากการเป็นส่ิงก่อสร้างเป็นภาพของการเป็นศูนยร์วมประสาท 
(nerve centers) ท่ีไม่จ  ากดัอยูแ่ต่ในห้องเรียน แต่จะเช่ือมโยงครู นกัเรียนและชุมชน เขา้สู่ขุมคลงัแห่ง
ความรู้ทัว่โลก ครูเองจะเปล่ียนจากการเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ไปเป็นผูส้นบัสนุนช่วยเหลือให้นกัเรียน
สามารถเปล่ียนสารสนเทศเป็นความรู้ และน าความรู้เป็นเคร่ืองมือสู่การปฏิบติัและให้เป็นประโยชน์ 
เป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ และตอ้งมีการสร้างวฒันธรรมการสืบคน้ (create a culture of inquiry) 

ในศตวรรษท่ี 21 การให้การศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom´s Taxonomy of 
Learning) จะเปล่ียนไป เน้นทกัษะการเรียนรู้ขั้นท่ีสูงข้ึน (higher order Learning skills) โดยเฉพาะ
ทกัษะการประเมินค่า (evaluating skills) จะถูกแทนท่ีโดยทกัษะการน าเอาความรู้ใหม่ไปใช้อย่าง
สร้างสรรค ์(ability to use new knowledge in a creative way) ในอดีตท่ีผา่นมา นกัเรียนไปโรงเรียนเพื่อ
ใช้เวลาในการเรียนรายวิชาต่างๆ เพื่อรับเกรด และเพื่อให้จบการศึกษา แต่ในปัจจุบันจะพบ
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ปรากฏการณ์ใหม่ท่ีแตกต่างไป เช่น การเรียนการสอนท่ีช่วยใหน้กัเรียนไดเ้ตรียมตวัเพื่อใชชี้วิตในโลกท่ี
เป็นจริง (life in the real world) เนน้การศึกษาตลอดชีวิต (lifelong Learning) ดว้ยวิธีการสอนท่ีมีความ
ยืดหยุน่ (flexible in how we teach) มีการกระตุน้และจูงใจให้ผูเ้รียนมีความเป็นคนเจา้ความคิดเจา้
ปัญญา (resourceful) ท่ียงัคงแสวงหาการเรียนรู้แมจ้ะจบการศึกษาออกไป 

ลกัษณะของหลกัสูตรในศตวรรษท่ี 21 จะเป็นหลกัสูตรท่ีเน้นคุณลกัษณะเชิงวิพากษ ์(critical 
attributes) เชิงสหวิทยาการ (interdisciplinary) ยึดโครงงานเป็นฐาน (project-based) และขบัเคล่ือนดว้ย
การวิจยั (research-driven) เช่ือมโยงทอ้งถ่ินชุมชนเขา้กบัภาค ประเทศ และโลก ในบางโอกาสนกัเรียน
สามารถร่วมมือ (collaboration) กบัโครงงานต่างๆ ไดท้ัว่โลก เป็นหลกัสูตรท่ีเน้นทกัษะการคิดขั้นสูง 
พหุปัญญา เทคโนโลยีและมลัติมีเดีย ความรู้พื้นฐานเชิงพหุส าหรับศตวรรษท่ี 21 และการประเมินผล
ตามสภาพจริง รวมทั้งการเรียนรู้จากการใหบ้ริการ (service) ก็เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั 

ภาพของห้องเรียน จะขยายกลายเป็นชุมชนท่ีใหญ่ข้ึน (greater community) นักเรียนมี
คุณลกัษณะเป็นผูช้ี้น าตนเองได(้self-directed) มีการท างานทั้งอยา่งเป็นอิสระและอยา่งร่วมมือกนัคนอ่ืน 
หลกัสูตรและการสอนจะมีลกัษณะทา้ทายส าหรับนกัเรียนทุกคน และค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล หลักสูตรจะไม่เน้นการยึดต าราเป็นตัวขับเคล่ือน (textbook-driven) หรือแบบแยกส่วน 
(fragmented) เช่นในอดีต แต่จะเป็นหลกัสูตรแบบยึดโครงงานและการบูรณาการ การสอนทกัษะและ
เน้ือหาจะไม่เป็นจุดหมายปลายทาง (as an end) เช่นท่ีเคยเป็นมา แต่นกัเรียนจะตอ้งมีการเรียนรู้ผา่นการ
วิจยัและการปฏิบติัในโครงงาน การเรียนรู้จากต าราจะเป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่านั้น ความรู้ (knowledge) 
จะไม่หมายถึงการจดจ าขอ้เท็จจริงหรือตวัเลข แต่จะเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการวิจยัและการปฏิบติัโดย
เช่ือมโยงกบัความรู้และประสบการณ์เก่าท่ีมีอยู ่ทกัษะและเน้ือหาท่ีไดรั้บจะเก่ียวขอ้งและมีความจ าเป็น
ต่อการปฏิบติัในโครงงาน จะไม่จบลงตรงท่ีการไดรั้บทกัษะและเน้ือหาแลว้เท่านั้น การประเมินผลจะ
เปล่ียนจากการประเมินความจ าและความไม่เก่ียวโยงกบัความเขา้ใจต่อการน าไปปฏิบติัไดจ้ริง ไปเป็น
การประเมินท่ีผูถู้กประเมินมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองดว้ย (self-assessment) ทกัษะท่ีคาดหวงั
ส าหรับศตวรรษท่ี 21 ท่ีเรียนรู้ผ่านหลกัสูตรท่ีเป็นสหวิทยาการ บูรณาการ ยึดโครงงานเป็นฐาน และ
อ่ืนๆ ดงักล่าวจะเนน้เร่ือง 1) ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม (Learning and innovation skills) 2) ทกัษะ
ชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี (information, media and 
technology skills) ท่ีคาดหวงัวา่จะเกิดข้ึนไดจ้ากความร่วมมือ (collaboration) ในการท างานเป็นทีม การ
คิดเชิงวิพากษ ์(critical thinking) ในปัญหาท่ีซับซ้อน การน าเสนอดว้ยวาจาและดว้ยการเขียน การใช้
เทคโนโลย ีความเป็นพลเมืองดี การฝึกปฏิบติัอาชีพ การวจิยั และการปฏิบติัส่ิงต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
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วิจารณ์  พานิช  (2556)  กล่าวว่า  การให้การศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 จะมีความยืดหยุ่น 
สร้างสรรค ์ทา้ทาย และซบัซอ้นเป็นการศึกษาท่ีจะท าให้โลกเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วอยา่งเต็ม
ไปดว้ยส่ิงทา้ทาย และปัญหา  รวมทั้งโอกาสและส่ิงท่ีเป็นไปไดใ้หม่ๆท่ีน่าต่ืนเตน้  โรงเรียนในศตวรรษ
ท่ี 21 จะเป็นโรงเรียนท่ีมีหลกัสูตรแบบยึดโครงงานเป็นฐาน (project -based curriculum) เป็นหลกัสูตร
ท่ีใหน้กัเรียนเก่ียวขอ้งกบัปัญหาในโลกท่ีเป็นจริงเป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นมนุษยแ์ละค าถาม
เก่ียวกบัอนาคตเชิงวฒันธรรม สังคม และสากลภาพของโรงเรียนจะเปล่ียนจากการเป็นส่ิงก่อสร้างเป็น
ภาพของการเป็นศูนยร์วมประสาท (nerve centers) ท่ีไม่จ  ากดัอยู่แต่ในห้องเรียน แต่จะเช่ือมโยงครู 
นกัเรียนและชุมชนเขา้สู่ขมุคลงัแห่งความรู้ทัว่โลกครูเองจะเปล่ียนจากการเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ไปเป็น
ผูส้นบัสนุนช่วยเหลือให้นกัเรียนสามารถเปล่ียนสารสนเทศเป็นความรู้และน าความรู้เป็นเคร่ืองมือสู่
การปฏิบติัและให้เป็นประโยชน์เป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ และตอ้งมีการสร้างวฒันธรรมการ
สืบคน้ (create a culture of inquiry)ในศตวรรษท่ี 21 การให้การศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม 
(Bloom´s Taxonomy of Learning) จะเปล่ียนไป เน้นทกัษะการเรียนรู้ขั้นท่ีสูงข้ึน (higher order 
Learning skills) โดยเฉพาะทกัษะการประเมินค่า (evaluating skills) จะถูกแทนท่ีโดยทกัษะการน าเอา
ความรู้ใหม่ไปใชอ้ยา่งสร้างสรรค ์(ability to use new knowledge in a creative way)  ในอดีตท่ีผา่นมา
นกัเรียนไปโรงเรียนเพื่อใช้เวลาในการเรียนรายวิชาต่างๆ เพื่อรับเกรดและเพื่อให้จบการศึกษา แต่ใน
ปัจจุบนัจะพบปรากฏการณ์ใหม่ท่ีแตกต่างไป เช่นการเรียนการสอนท่ีช่วยให้นกัเรียนไดเ้ตรียมตวัเพื่อ
ใชชี้วิตในโลกท่ีเป็นจริง (life in the real world) เนน้การศึกษาตลอดชีวิต (lifelong Learning) ดว้ย
วธีิการสอนท่ีมีความยดืหยุน่ (flexible in how we teach) มีการกระตุน้และจูงใจให้ผูเ้รียนมีความเป็นคน
เจา้ความคิดเจา้ปัญญา (resourceful) ท่ียงัคงแสวงหาการเรียนรู้แมจ้ะจบการศึกษาออกไป 

ดงันั้นการให้การศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 ตอ้งเปล่ียนแปลงทศันะ (perspectives) จาก
กระบวนทศัน์แบบดั้งเดิม (tradition paradigm) ไปสู่กระบวนทศัน์ใหม่ (new paradigm) ท่ีให้โลกของ
นกัเรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนยก์ลางของกระบวนการเรียนรู้   เป็นการเรียนรู้ท่ีไปไกลกวา่การ
ไดรั้บความรู้แบบง่ายๆไปสู่การเน้นพฒันาทกัษะและทศันคติ † ทกัษะการคิด ทกัษะการแกปั้ญหา
ทกัษะองคก์าร ทศันคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวตักรรม ความสร้างสรรคท์กัษะการส่ือสาร ทกัษะ
และค่านิยมทางเทคโนโลยี ความเช่ือมัน่ตนเองความยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง และความตระหนกัใน
สภาพแวดลอ้ม  และเหนืออ่ืนใดคือ ความสามารถใชค้วามรู้อยา่งสร้างสรรค ์(the ability to handle 
knowledge effectively in order to use it creatively) ถือเป็นทกัษะท่ีส าคญัจ าเป็นส าหรับการเป็น
นกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ถือเป็นส่ิงท่ีทา้ทายในการท่ีจะพฒันาเรียนเพื่ออนาคต  ให้นกัเรียนมีทกัษะ
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ทศันคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อเผชิญกบัอนาคตดว้ยภาพในทางบวก (optimism) ท่ีมีทั้ง
ความส าเร็จและมีความสุข 
 จากภาพขา้งล่างจะเห็นวา่  การศึกษาในศตวรรษท่ี  21  ให้ความส าคญั 2  ส่วน  คือ  ส่วนท่ี 1  
ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน  และส่วนท่ี  2  ระบบสนบัสนุนการจดัการศึกษา 

 
ภาพท่ี  2  21st century partnership outcomes and support systems 
ท่ีมา  :  Partnership  for 21st  Century  Skill.  (http://www.p21.org/) 

 
วิโรจน์  สารรัตนะ  (2556)  กล่าวว่าผลลัพธ์นักเรียนศตวรรษท่ี  21  (Twenty-First  

Century  Student  Outcomes)  ส่วนเป็นรุ้งประกอบดว้ย  วิชาแกน  และขอบข่ายสหวิยาการส าหรับ
ศตวรรษท่ี  21  (Core  Subject  and  21st  Century  Interdisciplinary  Themes)  และชุดของ  3  ทกัษะ
(Skills)  ดงัน้ี 

 

ส่วนที ่ 1  ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  (Student Outcomes) 
 

1. วิชาแกน  และขอบข่ายสหวิทยาการส าหรับศตวรรษที่  21  (Core  Subjects  and  21st 
Century  Interdisciplinary  Themes)   

      1.1  วชิาแกน  (Core  subjects)  ประกอบดว้ย 
 1)  ภาษาองักฤษ  การอ่าน  ศิลปะภาษา  (English, reading  or  language  arts) 

ส่วนที่  1 

Student 

Outcomes 

ส่วนที่  2 

Support 

Systems 



183 
  

 2)  ภาษาของโลก  (world  languages)  
 3)  ศิลปะ  (Arts) 
 4)  คณิตศาสตร์  (Mathematics) 
 5)  เศรษฐศาสตร์  (economics) 
 6)  วทิยาศาสตร์ (science) 
 7)  ภูมิศาสตร์  (geography) 
 8)  ประวติัศาสตร์ (history) 
 9)  การปกครองและความเป็นพลเมือง (government  and  civics) 
1.2  ขอบข่ายสหวิทยาการส าหรับศตวรรษที่  21  (21st century  interdisciplinary  themes)  

วิชาแกนดงักล่าวขา้งตน้  สถานศึกษาจะตอ้งให้ความส าคญัมากไปกวา่เร่ืองสมรรถนะพื้นฐาน  (basic  
competency)  ต้องส่งเสริมความเข้าใจในเน้ือหาเชิงวิชาการในระดับท่ีสูงข้ึน  โดยเช่ือมโยงหรือ
สอดแทรกขอบข่ายสหวทิยาการส าหรับศตวรรษท่ี  21  เขา้ไปในแต่ละวชิาแกนเหล่านั้นดว้ย  ดงัน้ี 

ความตระหนักเร่ืองโลก  (global  awareness)   
- ใชท้กัษะศตวรรษท่ี  21  ท าความเขา้ใจและน าเสนอประเด็นเก่ียวกบัโลก 
-  เรียนรู้จากและโดยการท างานแบบร่วมมือกบับุคคลต่างวฒันธรรม  ต่างศาสนา  และ

ต่างวิถีชีวิตท่ีหลากหลายบนพื้นฐานความเคารพและเปิดใจต่อกัน  ในบริบทชุมชน  ท่ีท างานหรือ
ส่วนตวั 

-  ความเขา้ใจในชาติอ่ืน  วฒันธรรมอ่ืน   รวมทั้งท่ีไม่ใชภ้าษาองักฤษ 
  พืน้ฐานเกีย่วกบัการเงิน  เศรษฐกิจ  ธุรกิจ  และการเป็นผู้ประกอบการ (financial,  
economic, business  and  entrepreneurial  literacy) 
  -   รู้วธีิการสร้างทางเลือกเศรษฐกิจส่วนตวัท่ีเหมาะสม 
  -  เขา้ใจบทบาทของเศรษฐกิจในสังคม 
  -  ใช้ทกัษะความเป็นผูป้ระกอบการเพื่อส่งเสริมการผลิตในสถานประกอบการ
และทางเลือกในอาชีพ 
  พืน้ฐานความเป็นพลเมือง  (civic  literacy) 
  - มีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผลในวิถีพลเมืองท่ีดี  รู้วิธีการให้ข่าว  และเขา้ใจ
กระบวนการของรัฐบาล 
  - แสดงออกถึงสิทธิและความเป็นพลเมืองทั้งระดบัทอ้งถ่ิน  รัฐ  ชาติและโลก 
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  -  เขา้ใจในนยัของการตดัสินใจใด ๆ เก่ียวกบัความเป็นพลเมืองทั้งระดบัทอ้งถ่ิน
และระดบัโลก 
  พืน้ฐานเกีย่วกบัอนามัย  (Health  literacy) 
  - ได้รับ  แปลความ  และเข้าใจในสารสนเทศและการให้บริการเก่ียวกับ
สาธารณสุขพื้นฐานแลว้ใชส้ารสนเทศเพื่อเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี 
  -  เขา้ใจการตรวจวดัสุขภาพทางกายและจิตใจเชิงป้องกนั  ประกอบดว้ยอดอาหาร  
สุขอนามยั  ออกก าลงักาย  หลีกเล่ียงการเส่ียง  ลดความเครียด 
  -  ใชส้ารสนเทศท่ีหาไดป้ระกอบการตดัสินใจเก่ียวกบัสุขภาพ 
  -  ก าหนดเป้าหมายและติดตามผลสุขภาพและความปลอดภยัระดบัชาติและสากล 
  พืน้ฐานเกีย่วกบัสภาพแวดล้อม (environmental  literacy) 
  - แสดงให้เห็นถึงความรู้และความเขา้ใจในสภาพแวดลอ้ม  รวมทั้งสภาวะและ
เง่ือนไขท่ีมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม  โดยเฉพาะอากาศ  บรรยากาศ  พื้นโลก  อาหาร  พลงังาน  น ้ า  
และระบบนิเวศน์ 
  -  แสดงให้เห็นถึงความรู้และความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมท่ีมีต่อโลก
ธรรมชาติ  เช่น  การขยายตวัของประชากร  การพฒันาประชากร  อตัราการบริโภคทรัพยากร เป็นตน้ 
  -  ศึกษา  วเิคราะห์ประเด็นเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม  สรุปผลและใหข้อ้เสนอแนะ 
  -  ก ารปฏิบัติทั้ ง ราย บุคคลและ เ ป็นก ลุ่มในประ เ ด็น ท่ีท้าทาย เ ก่ี ย วกับ
สภาพแวดล้อม  เช่น  การเข้าร่วมกิจกรรมระดับโลก  การออกแบบทางแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมท่ี
บนัดาลใจ  เป็นตน้ 
 ปรัชญนนัท ์ นิลสุข  (2558)  ไดก้ล่าวถึง  ผลการเรียนรู้ท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนส าหรับศตวรรษ
ท่ี 21 ดา้นทกัษะประกอบดว้ยกลุ่มทกัษะต่างๆ 3 กลุ่มไดแ้ก่ 1) ทกัษะดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม 
(Learningand Innovation Skills) 2) ทกัษะดา้นขอ้มูลสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี (Information, 
Media and Technology Skills) และ3) ทกัษะดา้นชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) ซ่ึง
รายละเอียดของแต่ละกลุ่มทกัษะขออธิบายเพิ่มเติมดงัน้ี 

1. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning  and Innovation Skills) ประกอบดว้ย
ความสามารถในการปฏิบติั 4 ทกัษะหรือ 4Cs หรืออาจเรียกวา่ 4 การไดแ้ก่ 

1) การคิดแบบมีวจิารณญาณ (Critical Thinking) พฤติกรรมบ่งช้ี 
     „ รู้จกัใชเ้หตุผลในการท าความเขา้ใจเร่ืองราวต่างๆ 
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     „ ตดัสินใจโดยใชท้างเลือกท่ีหลากหลาย 
    „ มองเห็นความเช่ือมโยงของส่ิงต่างๆ 

          „ วเิคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาหรือตอบค าถาม 
2)  การส่ือสาร (Communication) พฤติกรรมบ่งช้ี 

                 „ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
                 „ ใช ้ICT และจิตวทิยาเพื่อใหก้ารส่ือสารบรรลุเป้าหมาย 

 3)  การท างานร่วมกนั (Collaboration) พฤติกรรมบ่งช้ี 
         „ ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

                „ ปรับตวัไดดี้และตั้งใจท่ีจะใหค้วามร่วมมือในการท างานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 
4)  การสร้างสรรค์ (Creativity) พฤติกรรมบ่งช้ี 

                „ ใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการท างาน 
                „ พฒันาแนวคิดใหม่อยูเ่สมอๆ 

                 „ เปิดรับมุมมองท่ีแตกต่าง 
 2. ทักษะด้านข้อมูลสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี (Information, Media and Technology 

Skills) ประกอบดว้ยความสามารถในการปฏิบติัดงัน้ี 
 1) ความเข้าใจและใช้เป็นในด้านข้อมูลข่าวสาร (Information Literacy) พฤติกรรมบ่งช้ี 
     „ แสวงหาและเขา้ถึงสารสนเทศอยา่งเหมาะสมสามารถประเมินสารสนเทศและน าไปใช้

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสร้างสรรค ์
      „ มีจริยธรรมในการใชแ้ละการเขา้ถึงสารสนเทศ 

      „ สามารถรับสารท่ีแตกต่างกนัออกไปตามความแตกต่างของแต่ละบุคคลค่านิยมและ
ความเช่ือ 

  2) ความเข้าใจและใช้เป็นในด้านส่ือ  (Media Literacy) พฤติกรรมบ่งช้ี 
     „ ผลิตหรือเลือกส่ือไดอ้ยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ป้าหมายคุณลกัษณะและ

หลกัการใชง้าน 
3) ความเข้าใจและปฏิบัติเป็นในด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

(Information and CommunicationsTechnology Literacy) พฤติกรรมบ่งช้ี 
      „ ใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัเคร่ืองมือส่ือสารหรือระบบเครือข่ายอยา่งเหมาะสม 
      „ ใชเ้ทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือในการคน้ควา้จดัเตรียมจดัการประเมินและส่ือสาร 
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      „ มีจริยธรรมในการใชแ้ละการเขา้ถึงสารสนเทศ 
 3. ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ  (Life and Career Skills) ประกอบดว้ยความสามารถในการ

ปฏิบติัดงัน้ี 
 1) ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) พฤติกรรม

บ่งช้ี 
     „ ปรับตวัเขา้กบับทบาทและความรับผดิชอบท่ีแตกต่างกนัได ้
      „ ท างานภายใตส้ถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนตลอดจนการปรับความเร่งด่วนในการท างานได ้
  2) การริเร่ิมและการก ากบัดูแลตนเอง (Initiative andSeft-direction) พฤติกรรมบ่งช้ี 

     „ ก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ของตนเองได ้
      „ พฒันาตนเองเพื่อยกระดบัความรู้ความช านาญเพื่อขยายขอบเขตการเรียนรู้และโอกาสท่ี

จะท าใหเ้กิดความเช่ียวชาญ 
       „ แสดงใหเ้ห็นถึงความตั้งใจท่ีจะมีกระบวนการเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวติ 

3) ทกัษะด้านสังคมและทกัษะข้ามวฒันธรรม (Socialand Cross-cultural Skills) 
พฤติกรรมบ่งช้ี 

     „ ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
     „ ยกระดบัความรู้ความคิดของกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม 
      „ อยูร่่วมกบัวฒันธรรมท่ีแตกต่างไดแ้ละสามารถใชค้วามแตกต่างมาช่วยสร้างนวตักรรม

และคุณภาพของงาน 
4) การมีผลงานและความรับผดิชอบ (Productivityand Accountability) 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
      „ วางแผนงานอย่างมีคุณภาพสูงโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณภาพของงานภายในเวลาท่ี

เหมาะสม 
    „ มีความรับผิดชอบท่ีดีในการท างานเช่นการตรงต่อเวลาการท างานท่ีได้รับ

มอบหมายเสร็จตามก าหนด 
5) ภาวะผู้น าและหน้าทีรั่บผดิชอบ (Leadership andResponsibility) พฤติกรรมบ่งช้ี 
    „ มีมนุษยสัมพนัธ์สามารถโนม้นา้วและช้ีน าใหง้านบรรลุเป้าหมาย 
    „ กระตุน้ความสามารถของผูร่้วมงานใหท้ างานตามเป้าหมาย 
    „ แสดงออกถึงความรับผดิชอบท่ีมีต่อส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน 
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ส่วนที ่ 2  ระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา (Support Systems) 
 
   การทีผู้่เรียนจะบรรลุผลการเรียนรู้ดงักล่าวมาทั้งหมดจะตอ้งอาศยัระบบสนบัสนุน (Support 
Systems) 4 ระบบซ่ึงเปรียบดงัวงแหวน 4 วงท่ีรองรับการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ระบบสนบัสนุน
ประกอบดว้ย 

 1. ด้านมาตรฐานและการประเมินผล (Standards andAssessments) มาตรฐานการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 มุ่งเนน้ในส่ิงต่อไปน้ี 

 1) เนน้ทกัษะความรู้และความเช่ียวชาญ 
 2) เนน้การสร้างความรู้ในเชิงสหวทิยาการระหวา่งวชิาหลกั 
 3) เนน้สร้างความรู้ท่ีลึกซ้ึง 
 4) เนน้การยกระดบัความสามารถของผูเ้รียนดว้ยการใชข้อ้มูลจริงการใชเ้คร่ืองมือท่ีทนัสมยั

และการน าไปประยกุตใ์ช ้
 การประเมินผลในศตวรรษที ่21 
 1) สร้างความสมดุลในการประเมินผล 
 2) การน าผลการประเมินมาพฒันา 
 3) การใชเ้ทคโนโลยใีนการวดัผล 
 4) การประเมินตามสภาพจริง 
 2. ด้านหลกัสูตรและวธีิการสอน (Curriculum and Instruction) 
หลกัสูตรและวิธีการสอนในศตวรรษท่ี 21 แตกต่างจากยุคศตวรรษท่ี 20 โดยส้ินเชิงศตวรรษท่ี 

21 มวลประสบการณ์ท่ีหลกัสูตรควรจดัใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จะมิใช่การจดจ าเน้ือหาวิชาอีกแลว้แต่จะเป็น
การเรียนรู้และลงมือปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดความรู้และต่อยอดความรู้นั้นไดด้ว้ยตนเอง 

 3. ด้านการพฒันาวชิาชีพให้แก่ผู้สอนและผู้บริหาร (Professional  Development) 
ในศตวรรษท่ี 21 การพฒันาวิชาชีพให้แก่ผูส้อนและผูบ้ริหารตอ้งด าเนินการอย่างเป็นระบบ

ดงัน้ี 
 1) พฒันาผูส้อนใหมี้ทกัษะความรู้ความสามารถเชิงบูรณาการสามารถท าแผนเชิงยุทธศาสตร์

สู่การปฏิบติัในชั้นเรียน 
 2) จดัการเรียนการสอนโดยวธีิสอนท่ีหลากหลาย 
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 3) มีความรู้ความสามารถเชิงลึกในการแกปั้ญหาการมีทกัษะการคิดแบบมีวจิารณญาณ 
 4) สร้างผูส้อนตน้แบบส าหรับเป็นตวัอยา่งในการพฒันาวชิาชีพผูส้อน 
 5) สร้างชุมชนการเรียนรู้ระหว่างผูส้อนท่ีปฏิบติัในวิชาชีพเดียวกนั (Professional Based 

Learning) 
 4. ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ (Learning Environments) สภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 ควรไดรั้บการออกแบบโดยใชแ้นวทางดงัน้ี 
 1) จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีเหมาะสมโดยการไดรั้บแรงสนบัสนุนจากบุคลากรทุก

ฝ่ายเพื่อเก้ือหนุนใหก้ารเรียนการสอนบรรลุเป้าหมาย 
 2) สร้างบรรยากาศการเรียนรู้โดยเช่ือมโยงความรู้หรือแลกเปล่ียนความรู้กบัชุมชน 
 3) จดัการเรียนรู้จากบรรยากาศและบริบทท่ีเป็นโลกแห่งความเป็นจริงโดยเฉพาะการเรียนรู้

จากโครงงาน 
 4) สร้างโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ถึงส่ือเทคโนโลยเีคร่ืองมือและแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 
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แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนหน่วยที ่ 1 
 
วตัถุประสงค์   เพื่อประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของผูศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง  
                           การศึกษาในศตวรรษท่ี  21 
ค าแนะน า อ่านค าถามต่อไปน้ีทีละขอ้  แลว้เขียนค าตอบลงในช่องวา่งท่ีก าหนดใหห้ลงัจากนั้น 
                            จึงตรวจสอบค าตอบกบัค าเฉลยในเฉลยค าตอบแบบประเมินตนเองหลงัเรียน 
 

1.  จงสรุปแนวคิดการปฏิรูปการศึกษา  ในศตวรรษท่ี 21 ของนักคิดท่ีกล่าวมาขา้งตน้และ
ช้ีใหเ้ห็นถึงแนวทางปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย 

             
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

2.  การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 คืออะไร  การศึกษาในศตวรรษท่ี  21  มี 2 ส่วนคือส่วนท่ี 1  ผล
การเรียนรู้ของผูเ้รียน  และส่วนท่ี  2 ระบบสนบัสนุนการจดัการศึกษามีลกัษณะส าคญัอยา่งไร  จง
อภิปราย  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
(โปรดตรวจค าตอบจากแนวตอบหลงัเรียนในแนวการศึกษาหน่วยท่ี  1  ) 
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เฉลยค าตอบแบบประเมินผลตนเอง 
หน่วยที ่ 1  การศึกษาในศตวรรษที ่ 21 

 
 
 
 1. การปฏิรูปการศึกษาในระดบัโลก  โดยเฉพาะทางซีกโลกตะวนัตกซ่ึงมีประเทศ
สหรัฐอเมริกา  เป็นแกนหลกั  ค  าวา่  “ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี  21  หรือ  21st Century  Skill”  ไดก่้อให้เกิด
ผลกระทบอยา่งยิ่งต่อการจดัการศึกษาทัว่โลก  ก าหนดให้เป็นระเบียบวาระแห่งชาติของหลายประเทศ  
ในการปฏิรูปการศึกษา  เช่น  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21” (21st  Century  Learning)  การศึกษาใน
ศตวรรษท่ี  21”  (21st  Century  Education)  และผูเ้รียนในศตวรรษท่ี  21”  (21st  Century  Learner) 

2.  การศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 ตอ้งเปล่ียนแปลงทศันะ (perspectives) จาก
กระบวนทศัน์แบบดั้งเดิม (tradition paradigm) ไปสู่กระบวนทศัน์ใหม่ (new paradigm) ท่ีให้โลกของ
นกัเรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนยก์ลางของกระบวนการเรียนรู้   เป็นการเรียนรู้ท่ีไปไกลกวา่การ
ไดรั้บความรู้แบบง่ายๆ ไปสู่การเนน้พฒันาทกัษะและทศันคติ † ทกัษะการคิด ทกัษะการแกปั้ญหา
ทกัษะองค์การ ทศันคติเชิงบวก  ความเคารพตนเอง นวตักรรม ความสร้างสรรค์ทกัษะการส่ือสาร 
ทกัษะและค่านิยมทางเทคโนโลย ีความเช่ือมัน่ตนเองความยืดหยุน่ การจูงใจตนเอง และความตระหนกั
ในสภาพแวดลอ้ม  และเหนืออ่ืนใดคือ ความสามารถใชค้วามรู้อยา่งสร้างสรรค ์(the ability to handle 
knowledge effectively in order to use it creatively) ถือเป็นทกัษะท่ีส าคญัจ าเป็นส าหรับการเป็น
นกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ถือเป็นส่ิงท่ีทา้ทายในการท่ีจะพฒันานกัเรียนเพื่ออนาคต  ให้นกัเรียนมีทกัษะ
ทศันคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อเผชิญกบัอนาคตดว้ยภาพในทางบวก (optimism) ท่ีมีทั้ง
ความส าเร็จและมีความสุข    
 
 
 
 
 

ก่อนเรียน 
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1. ทิศทางการปฏิรูปการศึกษามุ่งเนน้การปฏิรูปการเรียนรู้  โดยเนน้สอนใหน้อ้ยลงแต่ให ้

ผูเ้รียนเรียนรู้ให้มากข้ึน  (Teach  Less, Learn  More)  จึงเน้นการจดัการเรียนรู้ควบคู่กบัการท างาน  
(Work ‟ based  Learning)   และการเรียนรู้จากการท าโครงงาน  (Project  based  Learning)  มุ่งเนน้การ
เรียนรู้ท่ีเป็นสภาพจริง  (Authentic  Learning)  และการประเมินผลท่ีเป็นสภาพจริง  (Authentic  
Assessment) 
 ประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษาคร้ังใหญ่ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2540  และเรามีกฎหมายการศึกษา
เป็นคร้ังแรก  คือ  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช  2542  ต่อมาปี  พ.ศ. 2544  ซ่ึงเป็นปี
ท่ีก้าวสู่ศตวรรษท่ี  21  (ค.ศ.2001)  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เราก็มีหลกัสูตรใหม่  คือ  หลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2544  ท่ีมาแทนท่ีทุกหลกัสูตรท่ีมีอยู่ตอนนั้น  ผลจากการปฏิรูป
การศึกษาในระดบัโลกโดยเฉพาะทางซีกโลกตะวนัตกซ่ึงมีประเทสหรัฐอเมริกา  เป็นแกนหลกั  ค  าว่า  
“ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี  21  หรือ  21stCentury  Skill”  ได้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างยิ่งต่อการจดั
การศึกษาทัว่โลก    ส่ิงท่ีปรากฏเป็นรูปธรรม คือ  การก าหนดให้เป็นระเบียบวาระแห่งชาติของหลาย
ประเทศการปฏิรูปการศึกษา  เช่น  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21” (21stCentury  Learning)  การศึกษาใน
ศตวรรษท่ี  21”  (21stCentury  Education)  และผูเ้รียนในศตวรรษท่ี  21”  (21stCentury  Learner) 
             อภิปรายตามความเขา้ใจของผูศึ้กษาโดยประยกุตแ์นวคิดในตอนท่ี 1 การปฏิรูปการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี  21 

2.  การศึกษาในศตวรรษท่ี  21   ดงักล่าวมาขา้งตน้เป็นกรอบแนวคิดท่ีเน้นผลลพัธ์ท่ีเกิดกบั
ผูเ้รียน (Student Outcomes) ทั้งในดา้นความรู้สาระวิชาหลกั (Core Subjects) และทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 
21 ทกัษะ 3 อย่างท่ีเด็กควรจะมี ไดแ้ก่ ทกัษะชีวิตและการท างาน, ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม, 
ทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยีท่ีจะช่วยผูเ้รียนได้เตรียมความพร้อมในหลากหลายด้าน 
รวมทั้งระบบสนบัสนุนการเรียนรู้ ได้แก่มาตรฐานและการประเมิน หลกัสูตรการเน้นการสอน  การ
พฒันาครู และสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
             อภิปรายตามความเขา้ใจของผูศึ้กษาโดยประยกุตแ์นวคิดในตอนท่ี 2 การศึกษาในศตวรรษท่ี  21 
 
 
 

หลงัเรียน 
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การเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 (21ST CENTURY LEARNING) 

 นางเสาวลกัษณ์  วรครบุรี 
นักศึกษานักศึกษาปริญญาเอก    
ศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต   สาขาวชิา การบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน 
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ค าน า 
 

 เอกสารคู่มือการเรียนรู้น้ี  เป็นเอกสารท่ีผูว้ิจยัจดัท าข้ึนเพื่อใชเ้ป็นเอกสารประกอบโปรแกรม
การเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21   ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อพฒันาความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานในศตวรรษท่ี  21 
 ส าหรับการศึกษาคู่มือ  หน่วยท่ี 2 การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 (21st CENTURY 
LEARNING) ถือเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครูผูส้อน  ให้มีความรู้  ความ  
เขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  โดยมุ่งหวงัให้มีการน าความรู้  ทกัษะท่ีไดไ้ป
ประยกุตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
 ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่า  คู่มือฉบบัน้ี  จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา  
ครูผูส้อนและผูส้นใจทัว่ไป 
 สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณผูท้รงคุณวฒิุ  อาจารยท่ี์ปรึกษา  และผูเ้ขียนต ารา  หนงัสือทุกเล่มท่ีน ามา
อา้งอิงในเอกสารฉบบัน้ี  ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นเอกสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงาน
เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี   21   ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
   
 

นายเสาวลกัษณ์  วรครบุรี 
นกัศึกษาปริญญาเอก   สาขาวชิา การบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
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หน่วยที่  2 

 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21STCENTURY  LEARNING)  
นางเสาวลกัษณ์   วรครบุรี 

เค้าโครงเน้ือหา 
 ตอนที ่ 1  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  (21st CENTURY  LEARNING) 

 ตอนที ่ 2  ความแตกต่างการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  20  และ21 

 
แนวคดิ 
      1. การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีลกัษณะท่ีเป็นการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งครูกบันกัเรียน 
และนกัเรียนกบันกัเรียนดว้ยกนั โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีมีอยู่มาช่วยในการเรียนการสอน ดงันั้น
ครูผูส้อนจึงจ าเป็นตอ้งมีทกัษะดา้น ICT เพื่อพฒันาส่ือการเรียนรู้ จดัการทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ต่าง 
ๆ ใหก้บัผูเ้รียนในรูปแบบดิจิตลั  นอกจากน้ีครูควรสามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ในยุคสมยัใหม่ เพื่อพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ให้กบั
นกัเรียน 

      2.  การพฒันากรอบความคิดท่ีครอบคลุมเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นั้นจ าเป็นจะตอ้ง
สร้างระบบส่งเสริมเพิ่มข้ึนจากทกัษะเฉพาะดา้น  องค์ความรู้  ความช านาญการและความสามารถใน
การเรียนรู้ดา้นต่างๆ  เพื่อช่วยใหน้กัเรียนรอบรู้ มีความสามารถท่ีจ าเป็นและหลากหลาย 
      3.  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  มีความแตกต่างจากการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  20  ดงัน้ี  
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  20  คือ 1.  Curriculum (เรียนรู้ตามหลกัสูตร) 2.  Time-slotted   (จดัการเรียน
การสอนตามตารางเรียนตายตวั)  3.  One-size-fits-all  (แบบเดียวกนัทั้งห้อง)  4.  Competitive (แข่งขนั)  
5.  Classroom (เรียนในห้องเรียน)  6.  Text-based (เรียนรู้ตามหนงัสือเรียน)  7.  Summative Tests  
(สอบเพื่อตดัสินผลการเรียนรู้)  8.  Learning for School (เรียนรู้เพื่อให้จบจากโรงเรียน)  และการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี  21  คือ  1. Projects (เรียนรู้จากการท าโครงงาน)  2. On-demand  (จดัการเรียนการสอน
ตามความตอ้งการ)  3. Personalized (เหมาะสมรายบุคคล)  4.  Collaborative (ท างานร่วมกนั)  5. 
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Global Community (ห้องเรียนสู่ชุมชนโลก)  6. Web-based (เรียนรู้ผ่านเครือข่าย)  7. Formative 
Assessment  (ประเมินเป็นระยะเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้)  และ  8. Learning for Life (เรียนรู้เพื่อชีวติ) 
 
วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี  2  จบแลว้  ผูศึ้กษาสามารถ 
 1. สรุปความหมายของแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได ้

2. อธิบายความแตกต่างการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 20  และ  21 ได ้
 

กจิกรรมการเรียน 
 กิจกรรมระหวา่งเรียนดว้ยตนเอง 
 1. ศึกษาแผนการสอนประจ าหน่วยท่ี 2 
 2. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 2 
 3. ศึกษาเน้ือหาสาระในเอกสารการสอนหน่วยท่ี 2 
     ก.  หนงัสือและบทความเพิ่มเติม 
     ข.  ส่ือโสตทศัน์และส่ืออ่ืนๆ 

    ค.  สืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
4. ท าแบบประเมินตนเองหลงัเรียนหน่วยท่ี  2 

ส่ือการสอน 
 1. เอกสารการสอนหน่วยท่ี 2 
 2. แบบฝึกปฏิบติัหน่วยท่ี 2 
 3. หนงัสือ /  บทความ  /  เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวกบัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 
 4. แบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ประเมินผล 
 1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 2.  ประเมินผลจากการศึกษาเป็นกลุ่มและงานท่ีก าหนดให้ท าในแผนกิจกรรม 
 3. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบทา้ยเร่ือง 
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที ่ 2 
 
วตัถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของผูศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ค าแนะน า อ่านค าถามต่อไปน้ีทีละขอ้  แลว้เขียนค าตอบลงในช่องวา่งท่ีก าหนดให้  หลงัจากนั้น 
                           จึงตรวจสอบค าตอบกบัค าเฉลยในเฉลยค าตอบแบบประเมินตนเองก่อนเรียน 
 
1.  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 ควรมีลกัษณะเช่นใด 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.  ใหอ้ธิบายความแตกต่างของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  20  และ  21 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(โปรดตรวจค าตอบจากแนวตอบก่อนเรียนในแนวการศึกษาหน่วยท่ี  2  ) 
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 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21STCENTURY  LEARNING)  
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าหน่วยท่ี  2  แลว้จึงศึกษาสาระสังเขป  พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแนว
การศึกษา 
 

หัวเร่ือง  
 ตอนที ่ 1  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  (21st CENTURY  LEARNING) 

 ตอนที ่ 2  ความแตกต่างการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  20  และ21 

แนวคดิ 
      1. การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีลกัษณะท่ีเป็นการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งครูกบันกัเรียน 
และนกัเรียนกบันกัเรียนดว้ยกนั โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีมีอยู่มาช่วยในการเรียนการสอน ดงันั้น
ครูผูส้อนจึงจ าเป็นตอ้งมีทกัษะด้าน ICT เพื่อพฒันาส่ือการเรียนรู้ จดัการทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ใหก้บัผูเ้รียนในรูปแบบดิจิทลั  นอกจากน้ีครูควรสามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือใน
การจดัการส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ในยุคสมยัใหม่ เพื่อพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
ใหก้บันกัเรียน 

      2.  การพฒันากรอบความคิดท่ีครอบคลุมเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นั้นจ าเป็นจะตอ้ง
สร้างระบบส่งเสริมเพิ่มข้ึนจากทกัษะเฉพาะดา้น  องค์ความรู้  ความช านาญการและความสามารถใน
การเรียนรู้ดา้นต่างๆ  เพื่อช่วยใหน้กัเรียนรอบรู้ มีความสามารถท่ีจ าเป็นและหลากหลาย 
      3.  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  มีความแตกต่างจากการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  20  ดงัน้ี  
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  20  คือ1.  Curriculum (เรียนรู้ตามหลกัสูตร) 2.  Time-slotted   (จดัการเรียน
การสอนตามตารางเรียนตายตวั)  3.  One-size-fits-all  (แบบเดียวกนัทั้งห้อง)  4.  Competitive (แข่งขนั)  
5.  Classroom (เรียนในห้องเรียน)  6.  Text-based (เรียนรู้ตามหนงัสือเรียน)  7.  Summative Tests  
(สอบเพื่อตดัสินผลการเรียนรู้)  8.  Learning for School (เรียนรู้เพื่อให้จบจากโรงเรียน)  และการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี  21  คือ  1. Projects (เรียนรู้จากการท าโครงงาน)  2. On-demand  (จดัการเรียนการสอน
ตามความตอ้งการ)  3. Personalized (เหมาะสมรายบุคคล)  4.  Collaborative (ท างานร่วมกนั)  5. 
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Global Community (ห้องเรียนสู่ชุมชนโลก)  6. Web-based (เรียนรู้ผ่านเครือข่าย)  7. Formative 
Assessment  (ประเมินเป็นระยะเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้)  และ 8. Learning for Life (เรียนรู้เพื่อชีวติ) 
 
วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี  1  จบแลว้  ผูศึ้กษาสามารถ 
 1. สรุปความหมายของแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได ้

2. อธิบายความแตกต่างการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 20  และ  21 ได ้
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ตอนที่  1   
การเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  (21st CENTURY  LEARNING) 
                 Partnership  for 21st  Century  Skill (2015)  กล่าวถึง  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งกา้ว
ขา้ม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21” (21st Century Skills) ซ่ึงครูจะเป็นผูส้อน
ไม่ได้  แต่ตอ้งให้นกัเรียนเป็นผูเ้รียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็น
โคช้ (Coach) และอ านวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้แบบ PBL (Problem-Based Learning) 
ของนักเรียน ซ่ึงส่ิงท่ีเป็นตัวช่วยของครูในการจัดการเรียนรู้คือ ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย ์
(Professional Learning Communities : PLC) เกิดจากการรวมตวักนัของครูเพื่อแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การท าหนา้ท่ีของครูแต่ละคนนัน่เอง  

ปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
              องค์ประกอบท่ีส าคญัและจ าเป็นเพื่อทกัษะในการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 คือ 
มาตรฐานศตวรรษท่ี 21 การประเมินผลหลกัสูตรการเรียนการสอนการพฒันาอาชีพและสภาพแวดลอ้ม
การเรียนรู้จะตอ้งสอดคลอ้งกบัระบบสนบัสนุนการผลิตท่ีก่อให้เกิดผลลพัธ์ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับ
นกัเรียนในปัจจุบนั 

1)  มาตรฐานศตวรรษที ่21 
     -  มุ่งเนน้ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 นกัเรียนมีความรู้ในเน้ือหาและความเช่ียวชาญ 

-  สร้างความเขา้ใจระหวา่งวชิาหลกั เช่นเดียวกบัรูปแบบสหวทิยาการศตวรรษ 
ท่ี 21 

-  เนน้ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงมากกวา่ความรู้แบบผวิเผนิ 
-  การมีส่วนร่วมของนกัเรียนกบั ขอ้มูลและ เคร่ืองมือในโลกแห่งความเป็นจริง

และพวกเขาจะพบผูเ้ช่ียวชาญในวิทยาลยัหรือในท่ีท างานและ ชีวิตนักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีท่ีสุดเม่ือ
ท างานอยา่งแขง็ขนั การแกปั้ญหาท่ีมีความหมาย 

-  การมีมาตรการหลายๆ รูปแบบของการเรียนรู้ 
2)  การประเมินด้านทกัษะในศตวรรษที ่21 

-  รองรับความสมดุลของการประเมินรวมทั้งมีคุณภาพสูง การทดสอบ 
มาตรฐาน ท่ีมีคุณภาพสูงพร้อมกบัการประเมินผลในชั้นเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

-  เนน้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบติังานของนกัเรียนท่ีถูกฝังลงใน 
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การเรียนรู้ในชีวติประจ าวนั 
-  การประเมินการใชเ้ทคโนโลยีให้มีความสมดุล ความช านาญนกัเรียนซ่ึงเป็นการ

วดัทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
-  ช่วยใหก้ารพฒันาคุณภาพนกัเรียนนกัศึกษาท่ีแสดงใหเ้ห็นการเรียนรู้ทกัษะ 

ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อการศึกษาและการท างานในอนาคต 
-  ช่วยให้มาตรการการประเมินประสิทธิภาพ ระบบการศึกษาในระดับท่ีสูง 

ประเมินถึงสมรรถนะของนกัเรียนดา้นทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
3)  หลกัสูตร และการสอนในศตวรรษที ่21 

-  สอนทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงแยกกนั ในบริบทของวิชาหลกัและ รูปแบบ               
สหวทิยาการในศตวรรษท่ี  21 

-  มุ่งเนน้ไปท่ีการให้โอกาสส าหรับการใช้ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ในเน้ือหาและ
วธีิการตามความสามารถในการเรียนรู้ 

-  ช่วยให้วิธีการเรียนรู้นวตักรรมท่ีบูรณาการการใชเ้ทคโนโลยีสนบัสนุนแนวทาง
เพิ่มเติมในการใชปั้ญหาเป็นฐาน  และทกัษะการคิดขั้นสูง 

-  สนับสนุนให้รวมทรัพยากรของชุมชน ภูมิปัญญาชาวบา้น แหล่งเรียนรู้นอก
หอ้งเรียน 

4)  การพฒันามืออาชีพในศตวรรษที ่21 
-  ครูมีแนวทางการสอนมีความสามารถส าหรับการบูรณาการทกัษะในศตวรรษ 

ท่ี 21 เคร่ืองมือและกลยทุธ์การเรียนการสอนไปสู่การปฏิบติัในชั้นเรียนของพวกเขา 
-  การเรียนการสอนมท่ีมุ่งเนน้การท าโครงงาน 
-  แสดงใหเ้ห็นวา่มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองจริงสามารถเพิ่มการแกปั้ญหาการ 

คิดเชิงวพิากษแ์ละอ่ืน ๆ ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
-  ช่วยใหมื้ออาชีพในชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ ส าหรับครูศตวรรษท่ี 21 วา่ 

รูปแบบชนิดของการเรียนรู้ในหอ้งเรียนท่ีดีท่ีสุดส่งเสริมทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนกัเรียน 
-  การพฒันา ความสามารถในการระบุตวัตนของนกัเรียนโดยครูมีรูปแบบการ 

เรียนโดยเฉพาะอยา่งยิง่รู้จุดแขง็และจุดอ่อนของผูเ้รียน 
-  ช่วยใหค้รูพฒันาความสามารถในการใชก้ลยทุธ์ต่างๆ (เช่นการประเมินผล 
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การเรียนการสอน) ถึงนกัเรียนท่ีมีความหลากหลายและสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีสนบัสนุนความแตกต่าง
การเรียนการสอนและการเรียนรู้ 

-  รองรับการประเมินผลอยา่งต่อเน่ืองของการพฒันาทกัษะของนกัเรียน 
ศตวรรษท่ี 21 

-  ส่งเสริมการแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งชุมชนของผูป้ฏิบติังานโดยการหนั 
หนา้เขา้หากนัการส่ือสารเสมือนและผสม 
 

-  ใชรู้ปแบบความเป็นอนัหน่ึงหนัเดียวกนัและความย ัง่ยนืของการพฒันา 
วชิาชีพ 

5)  สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
-  สร้างการเรียนรู้วธีิปฏิบติัท่ีสนบัสนุนความตอ้งการของมนุษยแ์ละสภาพแวดลอ้ม

ทางกายภาพท่ีจะสนบัสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ดว้ยทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
-  สนบัสนุนการเรียนรู้ชุมชนมืออาชีพท่ีช่วยให้การศึกษาเพื่อการท างานร่วมกนั

แบ่งปันแนวทางปฏิบติัท่ีดีและบูรณาการทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ในการปฏิบติัในชั้นเรียน 
-  ช่วยให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ในงานท่ีเก่ียวขอ้งในโลกศตวรรษท่ี 21 แวดลอ้มจริง 

(เช่น ปฏิบติัจริงหรือผา่นการท างานท่ีใชต้ามโครงการหรืออ่ืน ๆ ) 
-  เรียนรู้การใชเ้คร่ืองมือเทคโนโลยีและทรัพยากรอยา่งมีคุณภาพ  รู้จกัการท างาน

ส าหรับการเรียนรู้เป็นกลุ่มทีมและรายบุคคล 
-  สนับสนุนการติดต่อกบัชุมชนและการมีส่วนระหว่างต่างชาติในการเรียนรู้

โดยตรงและออนไลน์ 
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ตอนที่  2   
ความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ในศตวรรษที่  20  และ 21 

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  มีความแตกต่างจากการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  20  ตามท่ีแสดง
ไวใ้นตารางต่อไปน้ี   

20st  CENTURY 
(ศตวรรษที ่ 20) 

21st  CENTURY 
(ศตวรรษที ่ 21) 

1. Curriculum  (เรียนรู้ตามหลกัสูตร) 1. Projects  (เรียนรู้จากการท าโครงงาน) 

2. Time-slotted  (จัดการเรียนการสอนตาม
ตารางเรียนตายตัว) 

2. On-demand  (จดัการเรียนการสอนตามความ
ตอ้งการ) 

3. One-size-fits-all  (แบบเดียวกนัทั้งห้อง) 3. Personalized (เหมาะสมรายบุคคล) 

4. Competitive  (แข่งขัน) 4. Collaborative (ท างานร่วมกนั) 

5. Classroom  (เรียนในห้องเรียน) 5. Global Community  (หอ้งเรียนสู่ชุมชนโลก) 

6. Text-based  (เรียนรู้ตามหนังสือเรียน) 6. Web-based  (เรียนรู้ผา่นเครือข่าย) 

7. Summative Tests  
(สอบเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู้) 

7. Formative Assessment  (ประเมินเป็นระยะเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนรู้) 

8. Learning for School  (เรียนรู้เพ่ือให้จบจาก
โรงเรียน) 

8. Learning for Life  (เรียนรู้เพื่อชีวติ) 

 ปรัชญนนัท ์ นิลสุข  (2558)  อธิบายตารางขา้งตน้การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เปล่ียนแปลง
ไปจากศตวรรษท่ี 20 มากดงัน้ี 

 1. ศตวรรษท่ี 21 ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้จากการท างานโครงงานซ่ึงบางคร้ังจะคาดเดาไดย้ากวา่จะ
คน้พบความรู้ใดอาจเป็นความรู้ใหม่ท่ีอาจไม่ไดก้  าหนดไวใ้นหลกัสูตรก็ไดแ้ต่ในศตวรรษท่ี 20 ผูเ้รียน
จะไดเ้รียนรู้เน้ือหาสาระครบถว้นตามท่ีก าหนดไวช้ดัเจนในหลกัสูตรเท่านั้น 

 2. ศตวรรษท่ี 21 การเรียนการสอนสามารถก าหนดเวลาการเรียนรู้ท่ียืดหยุน่เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของผูเ้รียนและเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมแต่ในศตวรรษท่ี 
20 การเรียนการสอนจะมีการก าหนดตารางเรียนตารางสอนท่ีแน่นอนตายตวั 
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 3. ศตวรรษท่ี 21 ดว้ยความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยีการจดัการเรียนการสอน ผูส้อนสามารถ
ออกแบบการสอนซ่ึงประกอบด้วยวิธีสอน วิธีวดั ผลการใช้ส่ือการเรียนให้เหมาะสมกับผูเ้รียน
รายบุคคลหรือกลุ่มย่อยได้ ซ่ึงจะช่วยท าให้ผูเ้รียนมีโอกาสได้ ใช้วิธีการเรียนรู้ท่ีตรงกบัรูปแบบการ
เรียนรู้ของตนเอง แต่ในศตวรรษท่ี 20 การจดัการเรียนการสอนมกัจะคิดว่าผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ได้
เหมือนกนัผูส้อนจึงออกแบบการสอนไวแ้บบเดียวแลว้น าไปใชก้บัผูเ้รียนทุกกลุ่ม 

 4. ศตวรรษท่ี 21 ผูเ้รียนทุกคนตอ้งมาร่วมแรงร่วมใจกนัในการเรียนรู้ โดยน าความสามารถ
หรือความรู้ท่ีตนเองมีอยู่มาช่วยกนัท างานตามบทบาทท่ีได้รับมอบหมายจนประสบผลส าเร็จ แต่ใน
ศตวรรษท่ี 20 ผูเ้รียนมุ่งเนน้การแข่งขนักนัเรียนเพื่อความเป็นเลิศ มีการจดัอนัดบัท่ีภายหลงัการวดัผลท า
ใหผู้เ้รียนขาดความร่วมมือเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันซ่ึงกนัและกนั 

 5. ศตวรรษท่ี 21 ดว้ยเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทนัสมยัสะดวกต่อการเขา้ถึงและการใชง้านท่ี
ไม่จ  ากดัเวลาและสถานท่ี การจดัการเรียนรู้จึงไม่ควรจ ากดัอยู่แค่ความรู้ในชั้นเรียน ผูเ้รียนสามารถ
เช่ือมโยงหอ้งเรียนไปสู่โลกภายนอกไดอ้ยา่งไร้ขีดจ ากดั แต่ในศตวรรษท่ี 20 ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการติดต่อส่ือสารยงัไม่สะดวกรวดเร็ว การเรียนรู้จึงจ ากดัอยูเ่ฉพาะการเรียนรู้ในชั้นเรียนจากผูส้อน
เท่านั้น 

 6. ศตวรรษท่ี 21 การเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยผูเ้รียนสามารถเขา้ไปสืบคน้ความรู้จากต าราต่างๆ
หรือแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ หรือจากเวบ็ไซตต่์างๆ ไดอ้ยา่งกวา้งขวางซ่ึงผูส้อนตอ้งจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้
สืบคน้เป็นประจ า แต่ในศตวรรษท่ี 20 เนน้การเรียนรู้จากหนงัสือเรียนแบบเรียนท่ีถูกก าหนดให้เรียนรู้
เฉพาะท่ีมีอยูใ่นหนงัสือเรียนแบบเรียนเท่านั้น 

 7. ศตวรรษท่ี 21 การทดสอบควรมุ่งใหน้ ้าหนกัการทดสอบระหวา่งเรียนให้มากข้ึนเพื่อจะได้
แกไ้ขขอ้บกพร่องของผูเ้รียนตั้งแต่แรก แต่ในศตวรรษท่ี 20 การทดสอบมุ่งเนน้การทดสอบเพื่อตดัสิน
ผล  ดงันั้นจึงให้น ้ าหนกักบัการวดัผลโดยรวมเม่ือส้ินสุดการเรียนมากกว่าการวดัผลระหว่างเรียนซ่ึง
บางคร้ังพบว่าผูเ้รียนถูกละเลยไม่ไดรั้บการแกไ้ขขอ้บกพร่องทางการเรียนแต่เน่ินๆ  การมาวดัผลเม่ือ
ส้ินสุดการเรียนจึงไม่มีประโยชน์ในการน าไปปรับปรุงพฒันาผูเ้รียน 

 8. ศตวรรษท่ี 21 การเรียนรู้มุ่งเนน้ให้การเรียนรู้ท่ีโรงเรียนเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมายต่อ
การใชชี้วิตโดยตอ้งเช่ือมโยงความรู้นั้นไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  แต่ในศตวรรษท่ี 20 การเรียนรู้มุ่งเรียน
ให้ส าเร็จเพื่อให้ไดช่ื้อว่าไดเ้รียนจนส าเร็จการศึกษาแลว้เช่นเรียนจบโรงเรียนแลว้ (ส าหรับการศึกษา
ภาคบงัคบั) ท าใหก้ารเรียนท่ีโรงเรียนน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวติจริงไดน้อ้ย 
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สรุปวา่  การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  เนน้ให้ทั้งผูเ้รียนและครูกา้วเขา้สู่การเรียนรู้ไป
พร้อมๆ กนั ผูท่ี้ตอ้งพฒันาไม่ใช่เพียงผูเ้รียนเท่านั้น แต่รวมไปถึงครูดว้ยท่ีตอ้งปรับบทบาทเป็นครูใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยการไม่ตั้งตนเป็น “ผูรู้้”  แต่เป็น “ผูเ้รียนรู้” เรียนไปพร้อมกบัผูเ้รียน ปรับกระบวนการ
เรียนการสอนเป็น “สอนนอ้ย เรียนมาก” เรียนรู้จากการปฏิบติั   เรียนรู้จากชีวิตจริง เรียนรู้จากความ
ซบัซอ้น  และไม่ชดัเจนของโลกและสังคม   รวมไปถึงสร้างความรู้ข้ึนใชเ้องและส่งเสริมใหผู้เ้รียนสร้าง
ความรู้ข้ึนใชเ้องเช่นกนั  ครูตอ้งพฒันาและปรับเปล่ียนบทบาทเป็น “โคช้” และการออกแบบการเรียนรู้
เพื่อผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 
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แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนหน่วยที ่ 2 
 
วตัถุประสงค์   เพื่อประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของผูศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง  
                           การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 
ค าแนะน า อ่านค าถามต่อไปน้ีทีละขอ้  แลว้เขียนค าตอบลงในช่องวา่งท่ีก าหนดใหห้ลงัจากนั้น 
                            จึงตรวจสอบค าตอบกบัค าเฉลยในเฉลยค าตอบแบบประเมินตนเองหลงัเรียน 
 

1.  ปัจจยัสนบัสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  มีลกัษณะอยา่งไร  จงอธิบาย 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

2. ใหเ้ปรียบเทียบการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  วา่มีความแตกต่างจากการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  
20  อยา่งไร  โดยสร้างเป็นตาราง 

20th  CENTURY 
(ศตวรรษท่ี  20) 

21st  CENTURY 
(ศตวรรษท่ี  21) 

 
 
 
 
 

 

 
 (โปรดตรวจค าตอบจากแนวตอบหลงัเรียนในแนวการศึกษาหน่วยท่ี  2  ) 
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เฉลยค าตอบแบบประเมินผลตนเอง 
หน่วยที ่ 2  การเรียนรู้ในศตวรรษที ่ 21 

 
 
 
 1. การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีลกัษณะท่ีเป็นการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งครูกบันกัเรียน และ
นักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีมีอยู่มาช่วยในการเรียนการสอน ดังนั้ น
ครูผูส้อนจึงจ าเป็นตอ้งมีทกัษะด้าน ICT เพื่อพฒันาส่ือการเรียนรู้ จดัการทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ให้กบัผูเ้รียนในรูปแบบดิจิตลั  นอกจากน้ีครูควรสามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือใน
การจดัการส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ในยุคสมยัใหม่ เพื่อพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
ใหก้บันกัเรียน 
      2.  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  มีความแตกต่างจากการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  20  ดงัน้ี  
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  20  คือ 1.  Curriculum (เรียนรู้ตามหลกัสูตร) 2.  Time-slotted   (จดัการเรียน
การสอนตามตารางเรียนตายตวั)  3.  One-size-fits-all  (แบบเดียวกนัทั้งห้อง)  4.  Competitive (แข่งขนั)  
5.  Classroom (เรียนในห้องเรียน)  6.  Text-based (เรียนรู้ตามหนงัสือเรียน)  7.  Summative Tests  
(สอบเพื่อตดัสินผลการเรียนรู้)  8.  Learning for School (เรียนรู้เพื่อให้จบจากโรงเรียน)  และการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี  21  คือ  1. Projects (เรียนรู้จากการท าโครงงาน)  2. On-demand  (จดัการเรียนการสอน
ตามความตอ้งการ)  3. Personalized (เหมาะสมรายบุคคล)  4.  Collaborative (ท างานร่วมกนั)  5. 
Global Community (ห้องเรียนสู่ชุมชนโลก)  6. Web-based (เรียนรู้ผ่านเครือข่าย)  7. Formative 
Assessment (ประเมินเป็นระยะเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้)  และ 8. Learning for Life (เรียนรู้เพื่อชีวติ) 
 
 

 
1. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

                           องค์ประกอบท่ีส าคญัและจ าเป็นเพื่อในการเรียนรู้ของนักเรียนทกัษะในศตวรรษท่ี 
21 คือ มาตรฐานศตวรรษท่ี 21 การประเมินผลหลักสูตรการเรียนการสอนการพฒันาอาชีพและ

ก่อนเรียน 

หลงัเรียน 
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สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้จะตอ้งสอดคลอ้งกบัระบบสนบัสนุนการผลิตท่ีก่อให้เกิดผลลพัธ์ในศตวรรษ
ท่ี 21 ส าหรับนกัเรียนในปัจจุบนั 

1)  มาตรฐานศตวรรษท่ี 21 
2)  การประเมินดา้นทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
3)  หลกัสูตร และการสอนในศตวรรษท่ี 21 
4)  การพฒันามืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 
5)  สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

             อภิปรายตามความเขา้ใจของผูศึ้กษาโดยประยกุตแ์นวคิดในตอนท่ี 1 ปัจจยัสนบัสนุนการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี  21 

 
             2.  ตารางแสดงการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  มีความแตกต่างจากการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  20  
ตามท่ีแสดงไวใ้นตารางต่อไปน้ี   

20th  CENTURY 
(ศตวรรษที ่ 20) 

21st  CENTURY 
(ศตวรรษที ่ 21) 

1. Curriculum (เรียนรู้ตามหลกัสูตร) 1. Projects (เรียนรู้จากการท าโครงงาน) 

2. Time-slotted   (จัดการเรียนการสอนตาม
ตารางเรียนตายตัว) 

2. On-demand  (จดัการเรียนการสอนตามความ
ตอ้งการ) 

3. One-size-fits-all  (แบบเดียวกนัทั้งห้อง) 3. Personalized (เหมาะสมรายบุคคล) 

4. Competitive (แข่งขัน) 4. Collaborative (ท างานร่วมกนั) 

5. Classroom (เรียนในห้องเรียน) 5. Global Community (หอ้งเรียนสู่ชุมชนโลก) 

6.Text-based (เรียนรู้ตามหนังสือเรียน) 6. Web-based (เรียนรู้ผา่นเครือข่าย) 

7. Summative Tests  
(สอบเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู้) 

7. Formative Assessment (ประเมินเป็นระยะเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนรู้) 

8. Learning for School (เรียนรู้เพ่ือให้จบจาก
โรงเรียน) 

8. Learning for Life (เรียนรู้เพื่อชีวติ) 
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นางเสาวลกัษณ์  วรครบุรี 

การเรียนรู้ที่ยดึโครงงานเป็นฐาน 

(PROJECT –BASED  LEARNING) นางเสาวลกัษณ์  วรครบุรี 
นักศึกษาปริญญาเอก    
ศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต   สาขาวชิา การบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน 
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ค าน า 
 

 เอกสารคู่มือการเรียนรู้น้ี  เป็นเอกสารท่ีผูว้ิจยัจดัท าข้ึนเพื่อใชเ้ป็นเอกสารประกอบโปรแกรม
การเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21   ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อพฒันาความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานในศตวรรษท่ี  21 

ส าหรับการศึกษาคู่มือ  หน่วยท่ี 3 การเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน (Project-based  Learning) 
ถือเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครูผูส้อน  ให้มีความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  โดยมุ่งหวงัให้มีการน าความรู้  ทกัษะท่ีไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
 ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่า  คู่มือฉบบัน้ี  จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา  
ครูผูส้อนและผูส้นใจทัว่ไป 
 สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณผูท้รงคุณวฒิุ  อาจารยท่ี์ปรึกษา  และผูเ้ขียนต ารา  หนงัสือทุกเล่มท่ีน ามา
อา้งอิงในเอกสารฉบบัน้ี  ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นเอกสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงาน
เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี   21   ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
   
 

นางเสาวลกัษณ์  วรครบุรี 
นกัศึกษาปริญญาเอก   สาขาวชิา การบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
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หน่วยที่  3 
การเรียนรู้ที่ยดึโครงงานเป็นฐาน(PROJECT–BASED  LEARNING)  

นางเสาวลกัษณ์   วรครบุรี 
เค้าโครงเน้ือหา 

ตอนท่ี  1   แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน (Project -based  
Learning) 

ตอนท่ี  2  การเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน (Project -based  Learning) 
ตอนท่ี  3  ประเภทของโครงงาน 
ตอนท่ี  4  การประเมินผลการเรียนรู้แบบโครงงาน 
ตอนท่ี  5  ขอ้แตกต่างของการสอนทัว่ไปกบัการจดัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน 

   

แนวคดิ 
 1. การจดัการเรียนการสอนโดยอาศยัโครงงานเป็นฐานเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีช่วยพฒันา
ผูเ้รียนให้มีทกัษะท่ีจะใชชี้วิตในศตวรรษท่ี 21 สามารถน าขั้นตอนต่างๆ ไปใชใ้นการจดัการเรียนการ
สอนส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั พฒันาการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
ผูเ้รียนรู้จกัท่ีจะแกไ้ขปัญหา มีวิธีการคิดแบบมีวิจารณญาณ ผูเ้รียนสามารถน าเสนอผลงานอนัเป็นการ
ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค ์ การท างานเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกนัตลอดจนการส่ือสารระหวา่งกนัโดย
อาศยัเทคโนโลยีในยุคดิจิทลั  บูรณาการการเรียนรู้อยา่งเหมาะสมกบัยุคสมยั การเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐานจึงเป็นอีกหน่ึงกระบวนการเรียนรู้ท่ีควรจะบูรณาการเขา้สู่การจดัการเรียนการสอน เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
 2.  การพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบวา่กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานประกอบดว้ย  6 ขั้นตอนไดแ้ก่ขั้นตอนท่ี  1  การก าหนดปัญหา  ขั้นตอนท่ี  
2  การคิดและเลือกหัวขอ้  ขั้นตอนท่ี  3  วางแผนและวิเคราะห์โครงงาน  ขั้นตอนท่ี   4  ลงมือปฏิบติั
แกปั้ญหา  ขั้นตอนท่ี  5  สรุป  รายงาน  และเสนอผลงาน    และขั้นตอนท่ี  6  ประเมินผล  
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3.   การจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงการเป็นฐาน (Project based Learning) และการใชปั้ญหาเป็น
ฐาน (Problem Based Learning) เป็นรูปแบบการสอนท่ีช่วยพฒันาทกัษะส าหรับศตวรรษท่ี 21 ให้กบั
นกัเรียนแมว้า่ทั้งสองรูปแบบการสอนมีขอ้แตกต่างกนักล่าวคือการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐานเนน้ท่ีผลผลิตหรือช้ินงานส่วนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเนน้ท่ีการตอบปัญหาอยา่งไร
ก็ดีทั้งสองรูปแบบการสอนเป็นการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัเหมือนกนั  เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดฝึ้ก
การวางแผน  และลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองผลลพัธ์คือนกัเรียนเกิดทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21  
 
วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี  3  จบแลว้  ผูศึ้กษาสามารถ 
 1. สรุปแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานได ้
 2. อธิบายขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานได ้
 3.  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้แตกต่างของการสอนทัว่ไปกบัการจดัการเรียนรู้ท่ียดึ
โครงงานเป็นฐานได ้

 
กจิกรรมการเรียน 
 กิจกรรมระหวา่งเรียนดว้ยตนเอง 
 1. ศึกษาแผนการสอนประจ าหน่วยท่ี 3 
 2. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 3 
 3. ศึกษาเน้ือหาสาระในเอกสารการสอนหน่วยท่ี 3 
     ก.  หนงัสือและบทความเพิ่มเติม 
     ข.  ส่ือโสตทศัน์และส่ืออ่ืนๆ 

    ค.  สืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
4. ท าแบบประเมินตนเองหลงัเรียนหน่วยท่ี  3 

ส่ือการสอน 
 1. เอกสารการสอนหน่วยท่ี 3 
 2. แบบฝึกปฏิบติัหน่วยท่ี 3 
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 3. หนงัสือ /  บทความ  /  เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวกบัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน(Project-based 
Learning) 
 4. แบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียนหน่วยท่ี  3 

ประเมินผล 
 1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 2.  ประเมินผลจากการศึกษาเป็นกลุ่มและงานท่ีก าหนดให้ท าในแผนกิจกรรม 
 3. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบทา้ยเร่ือง 
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที ่ 3 
 
วตัถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของผูศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง การเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน 
                          (Project-based Learning) 
ค าแนะน า อ่านค าถามต่อไปน้ีทีละขอ้  แลว้เขียนค าตอบลงในช่องวา่งท่ีก าหนดให้  หลงัจากนั้น 
                           จึงตรวจสอบค าตอบกบัค าเฉลยในเฉลยค าตอบแบบประเมินตนเองก่อนเรียน 
 
1. การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานหมายถึง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานควรมีการด าเนินกิจกรรมอยา่งไรบา้ง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. บทบาทของครูผูส้อนและผูเ้รียนในการเรียนรู้แบบโครงงานควรมีลกัษณะอยา่งไร 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (โปรดตรวจค าตอบจากแนวตอบก่อนเรียนในแนวการศึกษาหน่วยท่ี  3  ) 
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การเรียนรู้ทีย่ดึโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning)  
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าหน่วยท่ี  3  แลว้จึงศึกษาสาระสังเขป  พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแนว
การศึกษา 
 

หัวเร่ือง  
ตอนท่ี  1   แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน (Project  based  

Learning) 
ตอนท่ี  2  การเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน (Project  based  Learning) 
ตอนท่ี  3  ประเภทของโครงงาน 
ตอนท่ี  4  การประเมินผลการเรียนรู้แบบโครงงาน 
ตอนท่ี  5  ขอ้แตกต่างของการสอนทัว่ไปกบัการจดัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน 

   

แนวคดิ 
 1. การจดัการเรียนการสอนโดยอาศยัโครงงานเป็นฐานเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีช่วยพฒันา
ผูเ้รียนให้มีทกัษะท่ีจะใชชี้วิตในศตวรรษท่ี 21 สามารถน าขั้นตอนต่างๆ ไปใชใ้นการจดัการเรียนการ
สอนส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั พฒันาการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
ผูเ้รียนรู้จกัท่ีจะแกไ้ขปัญหา มีวิธีการคิดแบบมีวิจารณญาณ ผูเ้รียนสามารถน าเสนอผลงานอนัเป็นการ
ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค ์ การท างานเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกนัตลอดจนการส่ือสารระหวา่งกนัโดย
อาศยัเทคโนโลยีในยุคดิจิทลั  บูรณาการการเรียนรู้อยา่งเหมาะสมกบัยุคสมยั การเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐานจึงเป็นอีกหน่ึงกระบวนการเรียนรู้ท่ีควรจะบูรณาการเขา้สู่การจดัการเรียนการสอน เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
 2.  การพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบวา่กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานประกอบดว้ย  6 ขั้นตอนไดแ้ก่ขั้นตอนท่ี  1  การก าหนดปัญหา  ขั้นตอนท่ี  
2  การคิดและเลือกหัวขอ้  ขั้นตอนท่ี  3  วางแผนและวิเคราะห์โครงงาน  ขั้นตอนท่ี   4  ลงมือปฏิบติั
แกปั้ญหา  ขั้นตอนท่ี  5  สรุป  รายงาน  และเสนอผลงาน    และขั้นตอนท่ี  6  ประเมินผล  



219 
  

3.   การจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงการเป็นฐาน (Project Based Learning) และการใชปั้ญหาเป็น
ฐาน (Problem Based Learning) เป็นรูปแบบการสอนท่ีช่วยพฒันาทกัษะส าหรับศตวรรษท่ี 21 ให้กบั
นกัเรียนแมว้า่ทั้งสองรูปแบบการสอนมีขอ้แตกต่างกนักล่าวคือการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐานเนน้ท่ีผลผลิตหรือช้ินงานส่วนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเนน้ท่ีการตอบปัญหาอยา่งไร
ก็ดีทั้งสองรูปแบบการสอนเป็นการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัเหมือนกนั  เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดฝึ้ก
การวางแผน  และลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองผลลพัธ์คือนกัเรียนเกิดทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21  
 
วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี  3  จบแลว้  ผูศึ้กษาสามารถ 
 1. สรุปแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานได ้
 2. อธิบายขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานได ้
 3.  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้แตกต่างของการสอนทัว่ไปกบัการจดัการเรียนรู้ท่ียดึ
โครงงานเป็นฐานได ้
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ตอนที่  1 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่ยึดโครงงานเป็นฐาน(Project-based  

Learning) 
บุคคลส าคญัท่ีสุดท่ีจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ของผูเ้รียนก็คือผูส้อน  ถา้

ผูส้อนยงัสอนดว้ยวิธีการเดิมๆ ต่อให้โลกเปล่ียนแปลงไปขนาดไหน  ก็ไม่ท าให้เด็กเปล่ียนแปลงตาม
โลกน้ีไปไดม้ากนกั  ขอ้เสนอแนะของเพียร์สัน (Pearson, 2012)  ซ่ึงไดท้  าการจดัล าดบัการศึกษา
นานาชาติได้เสนอผูก้  าหนดนโยบายทางการศึกษาไวว้่า ผูส้อนท่ีดีเท่านั้นท่ีจะท าให้การศึกษามี
คุณภาพสูงได ้  ผูส้อนตอ้งเปล่ียนเป็นผูอ้อกแบบการเรียนรู้และอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  ให้
ผูเ้รียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือท าหรือปฏิบติั แลว้การเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของ
ตนเอง (วิจารณ์ พานิช, 2555) การจดัการเรียนการสอนท่ีจะท าให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัโดยผูส้อนเป็น
ผูจ้ดัการเรียนรู้และอ านวยความสะดวกนัน่คือ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
เศรษฐกิจยุคดิจิทลัจึงจ าตอ้งบูรณาการให้เขา้กบัทกัษะในศตวรรษท่ี 21 อนัจะท าให้บรรลุวตัถุประสงค์
ของการศึกษาในท่ีสุด 

1)  ประวตัิความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้ทีย่ดึโครงงานเป็นฐาน 
                    แนวคิดในการจดัการเรียนการสอนในแบบโครงงาน  เป็นแนวทางการเรียนรู้ตามแนว
ปรัชญากลุ่มประสบการณ์นิยม (Experimentalism )ซ่ึงมีจอห์น  ดิวอ้ี  เป็นผูท่ี้ริเร่ิมและผลกัดนัในการ
จดัการเรียนรู้โดยเนน้ท่ีการเรียนรู้จากการกระท าจริง (Learning by Doing)โดยปรัชญาการศึกษาใน
แนวทางน้ีจะเนน้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัจริง การไดรั้บประสบการณ์จริงจะท าให้การเรียนรู้
คงอยูก่บัผูเ้รียนตลอดไป เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยตรงกบัผูเ้รียน ไม่ไดเ้กิดจากการบอกเล่าหรือรับฟังมาจาก
ผูอ่ื้น แนวทางน้ีก่อใหเ้กิดแนวทางในการจดัการศึกษาข้ึนอีก 2 กลุ่มคือ กลุ่มแนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ดว้ยตนเองหรือกลุ่มคอนสตคัติวิซ่ึม (Constructivism) ซ่ึงมีแนวคิดว่าผูเ้รียนสามารถสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง  และกลุ่มแนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญาหรือกลุ่มคอนสตัคติวิซ่ึม
(Constructionism) ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีแนวคิดวา่ผูเ้รียนสามารถสร้างสรรค์ส่ิงต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง ดงันั้น 
การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานไดรั้บแนวคิดของปรัชญากลุ่มประสบการณ์นิยม(กลุ่มคอนสตคัติวิซ่ึม 
และกลุ่มคอนสตคัชัน่นิซ่ึม) เป็นฐานในการอธิบายการจดัการเรียนรู้ 
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การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานน้ีได้พัฒนาต่อยอดจากทฤษฎีการสร้างความรู้  
(Constructivism) ของเพียเจต์ (Piaget) โดยศาสตราจารยเ์ซมวัร์เพพเพิร์ต (Seymour Papert) เป็นผูน้ า
เสนอการใชส่ื้อทางเทคโนโลยช่ีวยในการสร้างความรู้ท่ีเป็นรูปธรรมแก่ผูเ้รียนโดยอาศยัพลงัความรู้ของ
ตวัผูเ้รียนเองและเม่ือผูเ้รียนสร้างส่ิงหน่ึงส่ิงใดข้ึนมาก็จะเสมือนเป็นการสร้างความรู้ข้ึนในตวัเองนัน่เอง
ความรู้ท่ีสร้างข้ึนเองน้ีมีความหมายต่อผูเ้รียนมากเพราะจะเป็นความรู้ท่ีอยูค่งทนไม่ลืมง่ายขณะเดียวกนั
สามารถถ่ายทอดใหผู้อ่ื้นเขา้ใจความคิดของตวัเองไดดี้นอกจากนั้นความรู้ท่ีสร้างข้ึนเองน้ียงัจะเป็นฐาน
ใหผู้เ้รียนสามารถสร้างความรู้ใหม่ต่อไปอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด (ทิศนา  แขมมณี, 2547) 
 2)  ความหมายของโครงงานส าหรับห้องเรียนศตวรรษที ่21 

     โครงงานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คือการท ากิจกรรมร่วมกนัเป็นกลุ่ม  ลงมือปฏิบติัตามท่ี
วางแผนไว ้ ทุกคนมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา  การคิดวเิคราะห์โดยใชท้กัษะกระบวนการแกปั้ญหา  ใช้
ทกัษะแลกเปล่ียนประสบการณ์และหาความรู้ใหม่  ตลอดจนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบขั้นตอน
ตามท่ีวางแผนไว ้ จนไดช้ิ้นงานท่ีสามารถน าผลการศึกษาไปใชไ้ดใ้นชีวติจริง 

 

ตอนที่  2   
การเรียนรู้ทีย่ดึโครงงานเป็นฐาน (Project-based  Learning) 
 1)  การจัดการเรียนรู้ทีย่ดึโครงงานเป็นฐาน  (Project based Learning) 
                    ความแตกต่างระหวา่งการเรียนรู้แบบโครงงานกบัการท่ีผูส้อนให้ท าโครงงานนัน่คือ การ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  ก าหนดขั้นตอนเพื่อให้
ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองและเป็นหมู่คณะ ขณะท่ีการให้ท าโครงงานคือ การมอบหมายให้
ผูเ้รียนหรือกลุ่มผูเ้รียนท าโครงงานตามรายวชิาต่างๆ ในหลกัสูตร มีลกัษณะงานเหมือนท่ีเกิดข้ึนในชีวิต
จริง และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ศึกษาคน้ควา้และลงมือปฏิบติัด้วยตนเองภายใต้การดูแลและให้
ค  าปรึกษาของผูส้อน ตั้งแต่การคิดสร้างโครงงาน การวางแผนการด าเนินการ การออกแบบลงมือปฏิบติั
และส่งงานในท่ีสุด 

การพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบวา่กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานประกอบดว้ย  6 ขั้นตอนไดแ้ก่ขั้นตอนท่ี  1  การก าหนดปัญหา  ขั้นตอนท่ี  
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2  การคิดและเลือกหัวขอ้  ขั้นตอนท่ี  3  วางแผนและวิเคราะห์โครงงาน  ขั้นตอนท่ี   4  ลงมือปฏิบติั
แกปั้ญหาขั้นตอนท่ี  5  สรุป  รายงาน  และเสนอผลงาน    และขั้นตอนท่ี  6  ประเมินผล  โดยผูว้ิจยัได้
ก าหนดรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนตามทศันะของนกัวชิาการหลายท่านไวด้งัน้ี 

ขั้นตอนที ่ 1  การก าหนดปัญหา  เป็นการส ารวจความสนใจโดยใชปั้ญหาและกระตุน้ให้ผูเ้รียน
หาวธีิการแกปั้ญหา  สร้างความอยากให้กบัผูเ้รียนท่ีตอ้งการจะศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  และการก าหนด
ปัญหาเพื่อหาค าตอบ 

  
ขั้นตอนที่  2  การคิดและเลือกหัวข้อ  เป็นการเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดเ้ลือกหวัขอ้อยา่งอิสระ  

ให้รู้จกัการคน้ควา้  และสร้างสรรค์ความรู้ดว้ยตนเอง  จากนั้นก าหนดหัวขอ้ท่ีจะท าโครงงาน  ศึกษา
ความเป็นไปได ้ จดัน าเสนอครูท่ีปรึกษาใหข้อ้เสนอแนะ 

  
ขั้นตอนที่  3  วางแผนและวิเคราะห์โครงงาน   การวางแผนและวิเคราะห์โครงงานเพื่อให้

ผูเ้ก่ียวขอ้งเห็นภาระงาน  บทบาท  ระยะเวลาในการด าเนินงาน  จะท าให้สามารถปฏิบติัโครงงานได้
ตามแผนงานท่ีวางไว ้ และท่ีส าคญัครูท่ีปรึกษาตอ้งเตรียมค าถามไวถ้ามทีมงาน  เพื่อกระตุน้ให้คิดถึง
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บางประเด็นส าคญัท่ีนกัเรียนอาจมองขา้ม  เพื่อให้ขั้นตอนการวางแผนไดอ้อกแบบอยา่งเป็นระบบเพื่อ
ผลงานท่ีออกมาจะมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

  
ขั้นตอนที่   4  ลงมือปฏิบัติแก้ปัญหา   นักเรียนลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้ ระดมสมอง  

ร่วมกนัท างานเป็นกลุ่ม  ลงมือสร้างโครงงาน  ทดสอบการท าโครงงาน  แกปั้ญหาโครงงาน  โดยครูท่ี
ปรึกษาคอยสังเกต  ติดตามดว้ยการบูรณาการความรู้ทกัษะแลกเปล่ียนประสบการณ์  และหาความรู้ใหม่
โดยครูท่ีปรึกษาใหค้  าแนะน าหรือร่วมแกปั้ญหาไปพร้อมกบันกัเรียน  คอยแนะน าให้นกัเรียนบนัทึกผล
การท าโครงงานเป็นระยะ จนส้ินสุดการท าโครงงาน 

  
ข้ันตอนที่  5  สรุป  รายงาน  และเสนอผลงาน    นกัเรียนน าเสนอผลส าเร็จของโครงงานโดย

การสรุปรายงานผลจากขอ้มูลการท าโครงงานเพื่อให้ผูอ่ื้นไดท้ราบแนวคิด  วิธีด าเนินงาน  ผลท่ีไดรั้บ
ตลอดจนขอ้สรุป  ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เก่ียวกบัโครงงาน  โดยการเขียนรายงานหรือน าเสนอผลงานใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น  แผนภูมิ  แบบจ าลอง  การจดันิทรรศการ  การแสดงละคร  เพาเวอร์พอยท์ (Power 
Point)  และวดิีทศัน์ เป็นตน้ 
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ขั้นตอนที่  6  ประเมินผล  จดัประเมินผลโครงงานอย่างต่อเน่ืองดว้ยวิธีการและเคร่ืองมือท่ี

หลากหลาย  เน้นการประเมินตามสภาพจริง  ทั้งกระบวนการ  ผลงาน  และพฤติกรรมของนกัเรียน  
พร้อมทั้งให้ค  าชมเชย  หรือขอ้เสนอแนะ  เพื่อนักเรียนผูจ้ดัท าโครงงานจะได้น าไปปรับปรุงแก้ไข
ผลงานต่อไป 

  
 2)  กระบวนการจัดการเรียนรู้ทีย่ดึโครงงานเป็นฐาน 

        การจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นผูล้งมือ
ปฏิบติัโดยมีการสืบคน้ขอ้มูลร่วมกนัการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงการเป็นฐานต่างจากการสอนแบบ
สืบเสาะกล่าวคือเนน้ท่ีการเรียนรู้แบบร่วมมือส่วนการสอนแบบสืบเสาะเป็นการเรียนอาจเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกลุ่มก็ไดแ้ต่ไม่เนน้ท่ีช้ินงานเหมือนกบัการเรียนโดยใชโ้ครงการท่ีผูเ้รียนสร้างช้ินงานอนัเป็น
ผลจากการเรียนรู้ นกัเรียนท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การตอบค าถามหรือปัญหาไดแ้ก่การตั้งค  าถาม
การแสดงความคิดเห็นท่ีขดัแยง้ มีการท านาย ออกแบบการทดลองหรือวางแผนเก็บขอ้มูล ลงขอ้สรุป  
ส่ือสารความคิดกบัคนอ่ืน ๆ ถึงผลท่ีได ้และการสร้างช้ินงาน 
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ภาพที ่1 การจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานกบัทกัษะส าหรับศตวรรษท่ี 21 

ทีม่า : www.bie.org/about/what_is_pbl 
จากภาพท่ี 1 อธิบายได้ว่าการจดัการเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นวิธีสอนท่ีมีความหลากหลายมี

ความหมายและมีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้โดยในการเรียนรู้ดว้ยโครงการประกอบดว้ยส่ิงต่อไปน้ี 
 1. เน้ือหาท่ีสอนเป็นสาระส าคญัและมีความหมายต่อผูเ้รียน (Significant content)เป้าหมาย

การเรียนรู้มาจากเป้าหมายในหลกัสูตรและเลือกเน้ือหาท่ีเป็นสาระส าคญั (key concepts)  
 2. ในการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานตอ้งใชท้กัษะการคิดวิเคราะห์การคิดแกปั้ญหาความ

ร่วมมือและการส่ือสารในการตอบปัญหาของโครงงานและไดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงจากการท า
โครงการ นกัเรียนตอ้งท ากิจกรรมต่างๆมากมายไม่ใช่แค่จดจ าเน้ือหานกัเรียนตอ้งใชท้กัษะการคิดขั้นสูง
และฝึกการท างานกลุ่มตอ้งรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัเพื่อท าใหค้วามคิดของตนเองชดัเจนข้ึนตอ้ง
อ่านขอ้มูลจากแหล่งต่างๆเขียนและน าเสนอทกัษะต่างๆท่ีกล่าวมาน้ีคือทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เพื่อเป็น
การเตรียมตวัใหป้ระสบความส าเร็จในโลกของการท างานในศตวรรษท่ี 21  

 3. ตอ้งใชก้ารสืบเสาะ (Inquiry) เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้และตอ้งสร้างช้ินงาน
ใหม่นกัเรียนตอ้งตั้งค  าถามสืบเสาะเพื่อหาค าตอบและลงขอ้สรุปเป็นการสร้างส่ิงใหม่อาจเป็นแนวคิด
หรือช้ินงาน 

 4. ตอ้งมุ่งท่ีจะตอบค าถามแบบปลายเปิด (Open ended question) นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการ
ก าหนดขอบข่ายหวัขอ้ส าคญัมีการถกเถียงมีปัญหาท่ีทา้ทาย 
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 5. เป็นการสร้างคุณลกัษณะนิสัยท่ีกระหายใคร่รู้และฝึกทกัษะท่ีจ าเป็น (Need to know and 
skills) การท าโครงการเร่ิมจากการกระตุน้ใหน้กัเรียนมีโอกาสใชค้วามรู้ท่ีมีอยูใ่นการตอบค าถามท่ีอยาก
รู้ สุดทา้ยของการท าโครงงานคือไดผ้ลงานช้ินงานเกิดข้ึนเป็นการจดัส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนได้
เรียนรู้ตามสภาพจริงใชเ้หตุผลและเกิดความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียน 

 6. การจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานท าให้นกัเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีโอกาส
เลือก (Student voice and choice) นกัเรียนไดท้  ากิจกรรมอยา่งอิสระและมีทางเลือกหลากหลายและเป็น
เจา้ของในงานท่ีท า 

 7. การจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานมีการใช้ขอ้มูลและการปรับปรุงข้อมูลตลอดเวลา
(Revision and reflection) นกัเรียนไดข้อ้มูลยอ้นกลบัจากครูเพื่อปรับปรุงงานใหดี้ข้ึน 

 8. การจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเก่ียวขอ้งกบัการรับฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น (Public 
Audience) เม่ือนกัเรียนน าเสนองานในชั้นเรียนหรือในอินเตอร์เน็ตนกัเรียนมีโอกาสไดฟั้งขอ้วิจารณ์
จากผูอ่ื้น 
 3) ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
                      มีผลงานวิจยัเพิ่มมากข้ึนท่ีรับรองว่าการเรียนรู้ดว้ยโครงงานจะท าให้นกัเรียนมีส่วนร่วม 
ลดการขาดเรียนเพิ่มทกัษะในการเรียนรู้แบบร่วมมือและช่วยยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  (George 
Lucas Educational Foundation, 2001)  จากงานวิจยัดงักล่าวมีนกัวิชาการไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงานไวด้งัน้ี   
 1)  บุบผา   เรืองรอง  (2556)  กล่าวว่า  การจดัการสอนแบบโครงงานเป็นท่ีสนใจของนัก
การศึกษาจึงไดน้ าไปใชแ้ละวจิยัสรุปถึงประโยชน์ท่ีมีต่อเด็กดงัน้ี 

-  เด็กจะเห็นคุณค่าของตนเอง เป็นแนวทางใหเ้ด็กพึ่งพาตนเองได ้
 -  ส่งเสริมใหเ้ด็กมีโอกาสท่ีจะประยกุตใ์ชท้กัษะท่ีมีอยู ่

-  เด็กเกิดแรงจูงใจภายในและความสามารถท่ีเกิดจากตวัเด็กเองในงานและ
กิจกรรมท่ีท า 

-  เด็กรู้จกัตดัสินใจวา่ควรท าอะไร และผูใ้หญ่ยอมรับในความตอ้งการของเด็ก 
-  เด็กสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง อยา่งมีความสุข สนุกสนานเพราะเด็ก 

ไดเ้รียนในส่ิงท่ีตนเองสนใจ รู้จกัประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
 - ส่งเสริมใหเ้ด็กมีวธีิการท างานอยา่งมีแบบแผน 

-  สามารถน ารูปแบบการสืบคน้ความรู้ไปใชไ้ดใ้นชีวติจริง 
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-  สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนและครอบครัวเน่ืองจากการ 
สอนแบบโครงการ พอ่แม่ผูป้กครองจะตอ้งร่วมมือกบัครูสนบัสนุนการเรียนรู้ของเด็กทุกรูปแบบ 
 2) วทุธิศกัด์ิ โภชนุกูล (2554)  กล่าวถึงประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้แบบโครงการวา่ 

 -  โครงการหรือโครงงานเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกบับริบทจริงสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

-  การให้ผูเ้รียนท าโครงงาน เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้สู่กระบวนการ
สืบสอบ (process of inquiry) ซ่ึงเป็นการใชก้ระบวนการคิดขั้นสูง 

-  การจดัการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานช่วยให้ผูเ้รียนได้ผลิตงานท่ีเป็น
รูปธรรมออกมา 

-  การแสดงผลงานต่อสาธารณชนสามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และการ
ท างานใหแ้ก่ผูเ้รียนได ้

-  การให้ผูเ้รียนท าโครงงานสามารถช่วยดึงศกัยภาพต่าง ๆท่ีมีอยู่ในตวัของ
ผูเ้รียนออกมาใชป้ระโยชน์ 
  3)  Intel  (2007)  ไดก้ล่าวถึงนกัวิชาการจ านวนมากท่ีอธิบายประโยชน์ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้

ดว้ยโครงการไว ้มีดงัน้ี 
-  เพิ่มอตัราการเขา้เรียนเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง และพฒันา 

ทศันคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้ (Thomas, 2000) 
    - เม่ือเปรียบเทียบกบัการจดัการเรียนรู้แบบอ่ืนแลว้ผลสัมฤทธ์ิมีค่า 
เท่ากบัหรือสูงกวา่ หากผูเ้รียนไดมี้ส่วนรับผดิชอบในการท าโครงงาน (Boaler, 1997; SRI, 2000) 
    - เปิดโอกาสใหมี้การพฒันาทกัษะท่ีซบัซอ้นเช่น ทกัษะการคิดขั้นสูง  
การแกปั้ญหา การท างานแบบร่วมมือและการส่ือสาร (SRI, 2000) 
    - ใหโ้อกาสท่ีเปิดกวา้งต่อการเรียนรู้ในชั้นเรียนมีการปรับใชก้ลวธีิเพื่อ 
รองรับผูเ้รียนท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม (Railsback, 2002) 
 4) มูลนิธิ Autodesk  (2000) ไดอ้ธิบายประโยชน์การจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงการเป็นฐาน 
ดงัน้ี   มีส่วนร่วมและสร้างความสนใจของนกัเรียนและความสนใจ  มีความหมายและบริบทท่ีแทจ้ริง
ส าหรับการเรียนรู้  นกัเรียนด่ืมด ่าในความซบัซ้อนของปัญหาโลกแห่งความจริง / การตรวจสอบโดยไม่
ตอ้ง เป็นทางออกท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้  อนุญาตให้นกัเรียนน าท าให้การเลือกและการตดัสินใจท่ีส าคญั  
เช่ือมต่อกบันักเรียนท่ีมีทรัพยากรของชุมชนและผูเ้ช่ียวชาญ  ตอ้งการให้นักเรียนในการพฒันาและ
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แสดงให้เห็นถึงทกัษะท่ีส าคญัและความรู้  วาดในหลายสาขาวิชาเพื่อแกปั้ญหาและความเขา้ใจลึกซ้ึง
ยิง่ข้ึน  การสร้างโอกาสในการสะทอ้นและการประเมินตนเอง  ส่งผลใหผ้ลิตภณัฑท่ี์มีประโยชน์ท่ีแสดง
ใหเ้ห็นส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้  และถึงจุดสุดยอดในการจดันิทรรศการหรืองานน าเสนอใหก้บัผูช้มจริง 
  4)  ข้อจ ากดัของการเรียนรู้แบบโครงงาน 
  การจดัการเรียนการสอนแบบโครงการมีประโยชน์ต่อผูเ้รียนมาก  แต่อยา่งไรก็ดีมีนกัวิชาการ
ไดใ้หข้อ้เสนอแนะถึงขอ้จ ากดัการเรียนรู้แบบโครงการไวห้ลายประการดงัน้ี     
  ทิศนา  แขมมณี  (2551)  ไดก้ล่าวขอ้จ ากดัของการเรียนแบบโครงงานวา่ 
 1. เสียเวลามากและเสียค่าใชจ่้ายสูง 
 2. ประสบการณ์ในชีวติจริงหลายอยา่งไม่สามารถจะวางแผนและท ากิจกรรมได ้
 3. ถา้ครูไม่มีความรู้เพียงพอ การสอนจะประสบความลม้เหลว 
 4. อาจท าใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้ท่ีเป็นหลกัวชิาไม่เพียงพอ 
  มหาวทิยาลยัศรีปทุม (2554)  ไดก้ล่าวถึงขอ้จ ากดัของการสอนแบบ  Project-based Learning   
ถึงแมก้ารสอนแบบโครงงาน  เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประโยชน์ต่อผูเ้รียนมาก  อย่างไรก็ดี
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะการสอนแบบดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้ระยะ
เวลานาน  โดยระยะเวลาของโครงการข้ึนกบัความกา้วหน้าของโครงการ  ปกติใช้เวลาหลายสัปดาห์  
และในบางโครงงานใชเ้วลาเป็นเดือน 
 5)  บทบาทและหน้าที่ครูผู้สอนและผลกระทบที่มีต่อผู้เรียนที่ใช้การจัดการเรียนรู้ที่ยึด
โครงงานเป็นฐาน 
                      ห้องเรียนท่ีมีการจดัการเรียนรู้โดยยึดโครงงานเป็นฐานนั้น  บทบาทของครูผูส้อน  และ
ผลกระทบต่อผูเ้รียนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้และประเมินผลการ
เรียนรู้เป็นส่ิงส าคญั  ดงัจะไดอ้ธิบายไวด้งัน้ี 
 5.1 บทบาทและหน้าทีค่รูผู้สอน 
                Blumenfeld (2537  อา้งถึงใน  มหาวทิยาลยัศรีประทุม , 2554)  ไดส้รุปบทบาทของ
ครูผูส้อนในชั้นเรียนท่ีมีการสอนแบบโครงงานไวด้งัน้ี 
  1. ครูต้องเปิดโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน  โดยการสนับสนุน  แนะน าหรือ
ตระเตรียมส่ิงท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ถึงแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นได ้
 2. ครูควรสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนโดยจัดโครงสร้างการเรียน  สร้างแบบและ
แนะน าการท างานใหแ้ก่นกัเรียน   
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 3. กระตุน้นกัเรียนในการเรียนรู้และใชก้ระบวนการรู้คิดของตนเอง (metacognitive) 
 4. ครูควรประเมินผลความกา้วหนา้  วินิจฉยัปัญหาท่ีเกิดและให้ผลยอ้นหลงักลบัแก่นกัเรียน  
รวมถึงการประเมินผลงานรวมทั้งหมดของนกัเรียนดว้ย 

 5.2  ผลกระทบทีม่ีต่อผู้เรียน 
               การเรียนรู้แบบโครงงาน(Project  based  Learning)  สามารถช่วยพฒันาผูเ้รียนพฒันา

และฝึกฝนทกัษะดงัน้ี  (Freeman, 1995; Goodsell, Maker, Tinto, Smith & Macgregor, 1992; Kolb, 
1999; Michaelson, 1992; Singh-Gupta &Trouth-Ervin, 1996 อา้งถึงใน  วราภรณ์  ตระกูลสฤษด์ิ, 2551) 

 1. สัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล (Interpersonal skill) 
 2. การแกปั้ญหาและความขดัแยง้ (conflict resolution) 
 3. ความสามารถในการถกเถียง  เจรจา  เพื่อน าไปสู่การตดัสินใจ  (Consensus on decision)  
 4. เทคนิคการติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ (Effective in interpersonal 

Communication Techniques) 
 5. การจดัการและการบริหารเวลา (Time management skill) 
 6. เตรียมผูเ้รียนเพื่อจะออกไปท างานร่วมกบัผูอ่ื้น (Prepare student to work in a diverse work 

force)  ซ่ึงจะไดท้กัษะส าคญั  2  ประการคือ  
 6.1 ทักษะในแง่ความรู้เก่ียวกับความสามารถในการควบคุมจิตใจและควบคุมตนเอง

(Discipline knowledge) 
  6.2 ทกัษะเก่ียวกบักระบวนการกลุ่ม (Group process skill) 
  1)  ช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้มากข้ึน  มีมุมมองหลากหลาย (multi perpective) อนัจะ

น าไปสู่ความสามารถทางสติปัญญา  การรับรู้  ความเขา้ใจ  ความจดจ า  และความสามารถในการท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ยิง่ข้ึน 

  2)  เพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และทกัษะการส่ือสาร (Critical Thinking  
and  Communication  skill) 

  3) ช่วยสนับสนุนการพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีมจากการเ รียนรู้จาก
ประสบการณ์  (Experiential Learning) 

 4)  การเรียนแบบโครงการช่วยให้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั  (Cooperative Learning) ใน
กลุ่มของผู ้เรียน  ซ่ึงผู ้เรียนแต่ละคนจะแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกันและกันในการเรียนโดยอาศัย
กระบวนการกลุ่ม (Group dynamic) 
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ตอนที่  3   
ประเภทของโครงงาน 
 ประเภทของโครงงานเม่ือแบ่งตามลกัษณะของกิจกรรมในการท าโครงงาน  ตามทศันะของ 
ปรัชญนนัท ์ นิลสุข (2558)  สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได ้ 4  ประเภท  ไดแ้ก่ 

1. โครงงานประเภทส ารวจ  จะเป็นโครงงานในลกัษณะท่ีผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัท าโครงงาน
โดยการตั้งประเด็นปัญหา ท าการศึกษาเอกสารขอ้มูลต่างๆ ก าหนดหวัขอ้ท่ีจะศึกษา สามารถท างาน
แบบรายบุคคลหรือแบบร่วมมือกันเป็นกลุ่ม จากนั้นจัดท าเคร่ืองมือในการส ารวจในลักษณะ
แบบสอบถาม แบบส ารวจ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ หรืออ่ืนๆ เพื่อเก็บขอ้มูลท่ีตอ้งการศึกษา น ามา
สรุปเป็นรายงานหรือเขียนเป็นการวิจยัท่ีไดจ้ากผลการส ารวจ เช่น โครงงานการส ารวจผูสู้งอายุใน
ชุมชนรอบโรงเรียน โครงงานศึกษาเด็กสายตาสั้นในโรงเรียน ฯลฯ 

2. โครงงานประเภททดลอง  เป็นการใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์เร่ิมจากการศึกษาปัญหา 
ผูเ้รียนจดักลุ่มกนัศึกษาปัญหาแลว้น ามาก าหนดเป็นโครงงาน จดัท าเคร่ืองมือเพื่อใชท้  าการทดสอบและ
ทดลองกบัพืชพรรณ สัตว ์ และส่ิงของต่างๆ จากนั้นน าผลท่ีไดจ้ากการทดลองมาเขียนกระบวนการ
ขั้นตอนการทดลอง และสรุปผลการแกปั้ญหา ตลอดจนขอ้เสนอแนะในลกัษณะของการรายงานหรือ
การวิจยัเชิงทดลอง เช่น โครงงานการทดลองผสมพนัธ์ุขา้วโพดแบบไร้ดิน โครงงานทดลองจุดไฟใน
บ่อบาดาล ฯลฯ 

3. โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ์  เป็นการใชค้วามคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน โดยค าแนะน าและ
ขอ้เสนอแนะของผูส้อนก าหนดเป็นส่ิงประดิษฐท่ี์ตอ้งการสร้าง มีการออกแบบและพฒันา 
ส่ิงประดิษฐ์ข้ึนมาเป็นรูปร่าง มีการทดสอบและทดลองใช้งานส่ิงประดิษฐ์จนสามารถใช้งานได ้
น าไปใชง้านจริงและปรับปรุงแกไ้ขจนไดส่ิ้งประดิษฐ์ท่ีสมบูรณ์ เขียนเป็นรายงานการพฒันาหรือการ
วิจยัและพฒันาเชิงนวตักรรมได้ เช่น โครงงานหุ่นยนตแ์บบแมงมุม โครงงานเคร่ืองตดัหญา้ใบพดัเส้น
ลวด ฯลฯ 

4. โครงงานประเภททฤษฎี  เป็นโครงงานท่ีจดัท าข้ึนในลกัษณะการสร้างหลกัการ ท่ีก าหนด
วธีิการ รูปแบบ และขั้นตอนตลอดจนเง่ือนไขในการปฏิบติัในเชิงทฤษฎี แนวคิด หลกัการโดยวิเคราะห์
สูตร กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัใหม่ๆ ท่ีไม่เคยเกิดข้ึน หรือประยุกตห์ลกัการทฤษฎีใหม่ๆ โดยสร้างข้ึนมาเป็น
แบบจ าลอง สูตรการค านวณ แผนธุรกิจ น าเสนอในรูปของโครงการ แผนภูมิ แผนผงั วงจร มีลกัษณะ
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เป็นนามธรรมท่ีใช้วิธีการคิดขั้นสูง เป็นส่ิงใหม่ท่ีปรับประยุกต์มาจากแนวคิดเดิมแลว้อธิบายดว้ยวิธี
ใหม่ๆ เช่น โครงงานค านวณจุดคุม้ทุนของร้านสะดวกซ้ือ โครงงานแบบจ าลองบา้นประหยดัพลงังาน 
ฯลฯ 
 

ตอนที่  4 
การประเมนิผลการท าโครงงาน 
 การประเมินผลการท าโครงงาน  เป็นแนวทางการประเมินผลการปฏิบติัโครงงานของผูเ้รียน  
ผูว้จิยัไดศึ้กษาดงัน้ี 
 พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์ และคณะ (2556)  กล่าววา่  ในการตดัสินคุณค่าเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดนั้น  การ
วดัหรือประเมินส่ิงนั้นอยา่งดีอยา่งรอบคอบเป็นส่ิงจ าเป็น  การประเมินผลเป็นบทบาทส าคญัของครู  ครู
ควรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเรียนรู้ (Learning)  การเรียนการสอน (instruction)  การประเมิน
การเรียนรู้ (assessment)  และการประเมินผล (evaluation)  อย่างชัดเจน  ซ่ึงค าดังกล่าวข้างต้น  มี
ความสัมพนัธ์กัน  ครูมีบทบาทส าคญัในการจดัการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ใน
ขณะเดียวกนัการประเมินผลก็ใชเ้ป็นการตดัสินการเรียนรู้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  เพื่อเป็นการ
ตดัสินให้ระดบัคะแนน  ดงันั้นค าส าคญัต่อไปน้ีคือ  การเรียนการสอน  การเรียนรู้  การประเมินการ
เรียนรู้  และการประเมินผล  จึงมีความสัมพนัธ์ท่ียากต่อการแยกจากกนัอย่างเด็ดขาด  ค าส าคญัทั้ง  4  
ประการรายละเอียดดงัน้ี 
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ค าส าคัญ ความหมาย 
การเรียนการสอน (instruction)   การเกิดการเรียนรู้ดว้ยทั้งกระบวนการเรียนของนกัเรียน  และ

กระบวนการสอนของครูร่วมกนั 
การเรียนรู้ (Learning)   การมีความรู้  ความสามารถ  ทกัษะและความประพฤติชอบของ

นกัเรียน  ซ่ึงเป็นการเปล่ียนพฤติกรรมนกัเรียนโดยใชก้ระบวนการ
เรียนรู้ท่ีมมีครูเป็นผูจ้ดัประสบการณ์เรียนรู้ให้ 

การประเมินการเรียนรู้
(assessment)   

การรวบรวมขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณ  และคุณภาพ  จากกระบวนการ
ท างาน  การปฏิบติังาน  และผลผลิตท่ีไดจ้ากกระบวนการเรียนรู้
เพื่อการศึกษา 

การประเมินผล (evaluation)   การตดัสินคุณค่าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณ  และ
คุณภาพท่ีไดจ้ากการวดัส่ิงท่ีตอ้งการประเมิน 

   การประเมินการเรียนรู้ (assessment)  ส่ิงใดส่ิงหน่ึงอาจไม่จ  าเป็นต้องตดัสินคุณค่า  หรือ
ประเมินผล (evaluation)  แต่การประเมินผลหรือตดัสินคุณค่าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจ าเป็นตอ้งมีการประเมินการ
เรียนรู้  ดงันั้นขอ้มูลท่ีได้จากการประเมินการเรียนรู้นั้นจึงมีความส าคญั  ถ้าการประเมินการเรียนรู้มี
คุณภาพก็ท าให้การประเมินผลมีคุณภาพ  ถา้การประเมินการเรียนรู้ผิดพลาด  การตดัสินผลก็ผิดพลาด  
หรืออาจกล่าว่า  การตดัสินผลท่ีมีความเท่ียงตรงนั้นไดม้าจากการประเมินการเรียนรู้ท่ีมีความถูกตอ้ง
และสมบูรณ์ 
 ในการวางแผนด าเนินการ  และจดัการประเมินการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย  ผูป้ระเมินตอ้งมี
ความรู้และเขา้ใจในประเด็นต่อไปน้ี 
 1. พฤติกรรมหรือการปฏิบติัการของนกัเรียนท่ีตอ้งประเมินมีอะไรบา้ง 
 2. กระบวนการหรือวธีิการประเมินมีอะไรบา้ง 
 3. เป้าหมายของการประเมินการเรียนรู้คืออะไร 
 4. จุดเนน้ท่ีตอ้งการประเมินการเรียนรู้คืออะไร 
 5. ผูมี้หนา้ท่ีประเมินการเรียนรู้มีใครบา้ง 
 ในการประเมินการเรียนรู้  เป็นการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง (authentic assessment) 
มีการประเมินอะไรบา้ง  การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงนั้นเป็นการประเมินในเร่ืองต่อไปน้ี 
 1.  ผลการเรียนดา้นวชิาการ  คือ  ความรู้  ความเขา้ใจในสาระ 
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 2. การใชเ้หตุผล  คือ  การใชก้ระบวนการแกปั้ญหา  การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์  การใช้
กระบวนการสร้างความรู้ 
 3. ทกัษะและสมรรถนะ  เช่น   ทกัษะการน าเสนอ  ทกัษะการเขียน  ทกัษะการท างานเป็นทีม  
ทกัษะการวิจยั  ทกัษะการจดัระบบ  และวิเคราะห์ขอ้มูล  ทกัษะการใช้เทคโนโลยี  ทกัษะการท างาน
ดว้ยความอดทนและฟันฝ่าอุปสรรค  ทกัษะการแกปั้ญหาความขดัแยง้  เป็นตน้ 
 4. เจตคติ เช่น  การพฒันาเจตคติต่อการเรียน  การรักเรียน  ความเป็นพลเมืองดี  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
เป็นนกัอ่าน  อตัมโนทศัน์  ความรักธรรมชาติ 
 5. นิสัยการท างาน  เช่น  การท างานได้ส าเร็จตรงตามเวลา  ใช้เวลาอย่างมีค่า  ความ
รับผดิชอบ  ความอดทนเพื่อใหไ้ดง้านท่ีมีคุณภาพ  การท างานอยา่งต่อเน่ือง   
วธีิการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 วธีิท่ีใชป้ระเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงอาจใชว้ธีิต่อไปน้ี 
 1. การอภิปรายตามวตัถุประสงค ์
 2. แบบทดสอบมาตรฐาน 
 3. แบบทดสอบท่ีพฒันาโดยครู 
 4. การเขียนบนัทึกผลการเรียนรู้ 
 5. การน าเสนอดว้ยวาจา 
 6. โครงงาน 
 7. การปฏิบติัทดลอง 
 8. แฟ้มสะสมงาน/ผลงาน  (portfolios) 
 9. การสังเกต 
 10. การบนัทึก 
 11. การสร้างสถานการณ์จ าลอง 
 12. แบบสอบถาม 
 13. แบบสัมภาษณ์ 
 14. บนัทึกการเรียนรู้ หรือการเขียนอนุทิน 
 15. การประเมินโดยตวัผูเ้รียนเอง 
 16. การประเมินโดยเพื่อน 
 17. การประชุมของผูป้กครอง 
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ตอนที่  5 
ข้อแตกต่างของการสอนทัว่ไปกบัการจัดการเรียนรู้ทีย่ดึโครงงานเป็นฐาน 
 1) ข้อแตกต่างของการสอนทัว่ไปกบัการจัดการเรียนรู้ทีย่ดึโครงงานเป็นฐาน 
  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของประเทศไทยมีแลว้หลายรูปแบบแต่ละรูปแบบมี
ลกัษณะส าคญัแตกต่างกนัไป  ผูว้ิจยัจึงน าเสนอขอ้มูลความแตกต่างของการสอนทัว่ไปกบัการจดัการ
เรียนรู้แบบโครงการและตวัอย่างของกิจกรรมและทกัษะท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนปกติกับห้องเรียนท่ี
จดัการเรียนรู้แบบโครงการ  ซ่ึงสรุปเปรียบเทียบไดด้งัน้ี 
 

ตารางท่ี 1 ขอ้แตกต่างของการสอนทัว่ไปกบัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 

การสอนปกติ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
1. เพื่อฝึกทกัษะการแสวงหาความรู้ 1. เพื่อฝึกทกัษะการวางแผนเก็บขอ้มูล 
2. กิจกรรมเป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้ 2. กิจกรรมเป็นแบบอิสระมีเสรีภาพ 
3. ครูเป็นผูบ้อกหรือใหน้กัเรียนท ากิจกรรม 3.ครูเ ป็นผู ้ให้แนวทางแก่นัก เ รียนในการท า

กิจกรรม 
4. นกัเรียนเรียนตามขั้นตอนท่ีครูก าหนด 4. นกัเรียนมีอิสระในการเลือกท ากิจกรรมต่างๆ 
5.แรงจูงใจภายนอกมีบทบาทส าคญัในการกระตุน้
ใหน้กัเรียนเรียนรู้ 

5. แรงจูงใจภายในของนกัเรียนมีบทบาทส าคญัท่ี
กระตุน้ใหน้กัเรียนร่วมกิจกรรมกบักลุ่ม 

6. ครูคอยตรวจสอบขอ้บกพร่องของนกัเรียน 6. ครูตระหนกัถึงการพฒันาศกัยภาพของ 
นกัเรียนใหเ้กิดข้ึน 

 
จากตารางท่ี  1  แสดงใหเ้ห็นขอ้แตกต่างของการสอนทัว่ไปกบัการจดัการเรียนรู้แบบโครงการ

ในด้านการฝึกทกัษะ  การจดักิจรรมการเรียนการสอน  ขั้นตอนการด าเนินการ  บทบาทของครูและ
ผูเ้รียน 

 
 
 



235 
  

ตารางที่ 2 ตวัอยา่งของกิจกรรมและทกัษะท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนปกติกบัห้องเรียนท่ีจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงาน 

 การสอนปกติ การสอนด้วยโครงงาน 

ตวัอยา่ง 
กิจกรรม 

ครูก าหนดเวลา 
สร้างกราฟแท่ง 
ออกแบบการทดลอง 

นักเรียนท ากิจกรรมส ารวจเพื่อดูการ
เปล่ียนแปลงของมลภาวะน ้า 

ลกัษณะ 
กิจกรรม 

ก าหนดขั้นตอนจ ากดั เช่ือมโยงกบับริบทสภาพจริงการเลือก
มาจากความพึงพอใจของนกัเรียน 
กิ จ ก ร รม สื บ เ ส า ะ แล ะ เ ป็ น แบบ
ปลายเปิด 

ครู คอยสอน 
คอยสั่ง 
คอยบอก 
กระตุน้ใหน้กัเรียนใชค้วาม 
พยายาม 
 

ใหแ้นวทาง 
ใหค้  าแนะน าเป็นทางเลือก 
สังเกตฟังตั้งค  าถาม 
กระตุน้ใหน้กัเรียนแสดงความคิด 

นกัเรียน ยงัไม่สามารถท ากิจกรรมตาม 
ล าพงัโดยไม่มีครูคอยประเมิน 

สามารถใชท้กัษะต่างๆเลือกท า 
กิจกรรมไดอ้ยา่งอิสระและมีการขอ 
ค าป รึกษาและความ ร่วม มือจ าก
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 
จากตารางท่ี  2 พบว่าการจดักิจกรรมและทกัษะท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนท่ีจดัการเรียนรู้แบบ

โครงงานนั้นเป็นวิธีสอนท่ีสามารถเปล่ียนแปลงการสอนในห้องเรียนแบบเดิมๆ  ได ้ ดงัสอดคลอ้งกบั
โครงการพฒันาคุณภาพวชิาชีพครู  Intel (2003) ท่ีไดก้ล่าววา่ห้องเรียนท่ีครูใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้ดว้ย
โครงการมีลกัษณะท่ีส าคญัดงัน้ี  มีค  าถามท่ีเกิดข้ึนโดยท่ีไม่มีค  าตอบท่ีถูกตอ้งค าตอบเดียวมีบรรยากาศท่ี
จะยอมรับข้อผิดพลาดและการเปล่ียนแปลงนักเรียนมีการตดัสินใจโดยมีกรอบแนวคิดนักเรียนได้
ออกแบบวิธีการท่ีจะแก้ไขปัญหานักเรียนมีโอกาสท่ีจะประเมินกิจกรรมท่ีท ามีการประเมินเป็น
กระบวนการต่อเน่ืองมีผลผลิตในขั้นสุดทา้ยและสามารถประเมินคุณภาพไดส้ าหรับนกัเรียนท่ีคุน้เคยกบั
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วิธีจดัการเรียนการสอนแบบเดิมๆ จะพบว่าไดมี้การเปล่ียนแปลงการท างานจากท าตามสั่งมาเป็นการ
ท างานท่ีก าหนดเป้าหมาย ดว้ยตนเอง จากการเนน้ความจ าและท างานซ ้ าๆ มาเป็นการคน้ควา้การบูรณา
การและการน าเสนอจากการฟัง และการตอบค าถามมาเป็นการส่ือสารและมีความรับผิดชอบจากความรู้
เชิงขอ้เท็จจริง  ดา้นเน้ือหามาเป็นความเขา้ใจกระบวนการจากการรู้ทฤษฎีมาเป็นการประยุกต์ใช้จาก
การตอ้งพึ่งพาครูผูส้อนมาเป็นการพึ่งพาตนเอง 
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แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนหน่วยที ่ 3 
 
วตัถุประสงค์   เพื่อประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของผูศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง  
                           การเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน(Project-based Learning) 
ค าแนะน า อ่านค าถามต่อไปน้ีทีละขอ้  แลว้เขียนค าตอบลงในช่องวา่งท่ีก าหนดใหห้ลงัจากนั้น 
                            จึงตรวจสอบค าตอบกบัค าเฉลยในเฉลยค าตอบแบบประเมินตนเองหลงัเรียน 
 

1.  ท่านคิดว่าบุคคลใดมีส่วนส าคญัในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานให้
ประสบความส าเร็จไดม้ากท่ีสุด  จงอภิปราย 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

2. การเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) มีขั้นตอนอยา่งไร  และจะช่วย
พฒันาการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  ไดห้รือไม่  จงอภิปราย 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

3. จงเปรียบเทียบการสอนแบบโครงงานกบัการสอนแบบปกติทัว่ไป   
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
(โปรดตรวจค าตอบจากแนวตอบหลงัเรียนในแนวการศึกษาหน่วยท่ี  3  ) 
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เฉลยค าตอบแบบประเมินผลตนเอง 
หน่วยที ่ 3  การเรียนรู้ทีย่ดึโครงงานเป็นฐาน 

 
 
 

1. โครงงานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  การท ากิจกรรมร่วมกนัเป็นกลุ่ม  ลงมือปฏิบติั
ตามท่ีวางแผนไว ้ ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา  การคิดวิเคราะห์โดยใช้ทกัษะกระบวนการ
แก้ปัญหา  ใช้ทกัษะแลกเปล่ียนประสบการณ์และหาความรู้ใหม่  ตลอดจนการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบขั้นตอนตามท่ีวางแผนไว ้ จนไดช้ิ้นงานท่ีสามารถน าผลการศึกษาไปใชไ้ดใ้นชีวติจริง 
 2.  การพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบวา่กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานประกอบดว้ย  6 ขั้นตอนไดแ้ก่ขั้นตอนท่ี  1  การก าหนดปัญหา  ขั้นตอนท่ี  
2  การคิดและเลือกหัวขอ้  ขั้นตอนท่ี  3  วางแผนและวิเคราะห์โครงงาน  ขั้นตอนท่ี   4  ลงมือปฏิบติั
แกปั้ญหา  ขั้นตอนท่ี  5  สรุป  รายงาน  และเสนอผลงาน    และขั้นตอนท่ี  6  ประเมินผล  
 3. ผูท่ี้จะท าใหก้ารจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานประสบความส าเร็จคือผูส้อนและ
ผูเ้รียน บทบาทของทั้งผูส้อนและผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้ร่วมกนัไป  

-  ผูส้อนเป็นผูใ้หค้  าแนะน าและเสนอแนะแนวทางอนัเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
ของผูเ้รียน  

-  ผูเ้รียนเป็นผูท่ี้จะตอ้งศึกษาคน้ควา้ ลงมือปฏิบติั ท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม และสร้างผลงาน
ร่วมกนัอยา่งสร้างสรรคใ์หบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้อนัสอดคลอ้งกบัทกัษะในศตวรรษท่ี21
และอธิบายเพิ่มเติมตามความเขา้ใจของผูศึ้กษา 

 
 
 

ก่อนเรียน 
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1. บุคคลส าคญัท่ีสุดท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง ท าให้เกิดการเรียนรู้ของผูเ้รียนก็คือผูส้อน  

ถา้ผูส้อนยงัสอนดว้ยวธีิการเดิมๆ ต่อใหโ้ลกเปล่ียนแปลงไปขนาดไหน  ก็ไม่ท าให้เด็กเปล่ียนแปลงตาม
โลกน้ีไปไดม้ากนกั  ขอ้เสนอแนะของเพียร์สัน (Pearson, 2012)  ซ่ึงไดท้  าการจดัล าดบัการศึกษา
นานาชาติได้เสนอผูก้  าหนดนโยบายทางการศึกษาไวว้่า ผูส้อนท่ีดีเท่านั้นท่ีจะท าให้การศึกษามี
คุณภาพสูงได ้  ผูส้อนตอ้งเปล่ียนเป็นผูอ้อกแบบการเรียนรู้และอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ให้
ผูเ้รียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือท าหรือปฏิบติั แลว้การเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของ
ตนเอง (วิจารณ์ พานิช, 2555) การจดัการเรียนการสอนท่ีจะท าให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัโดยผูส้อนเป็น
ผูจ้ดัการเรียนรู้และอ านวยความสะดวกนัน่คือ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
เศรษฐกิจยุคดิจิทลัจึงจ าตอ้งบูรณาการให้เขา้กบัทกัษะในศตวรรษท่ี 21 อนัจะท าให้บรรลุวตัถุประสงค์
ของการศึกษาในท่ีสุด 

2. ขั้นตอนการท าโครงงาน   เพื่อน าไปสู่การพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับ
ห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  มี  6  ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนที ่ 1  การก าหนดปัญหา  เป็นการส ารวจความสนใจโดยใชปั้ญหาและกระตุน้ให้ผูเ้รียน
หาวธีิการแกปั้ญหา  สร้างความอยากให้กบัผูเ้รียนท่ีตอ้งการจะศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  และการก าหนด
ปัญหาเพื่อหาค าตอบ 

ขั้นตอนที่  2  การคิดและเลือกหัวข้อ  เป็นการเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดเ้ลือกหวัขอ้อยา่งอิสระ  
ให้รู้จกัการคน้ควา้  และสร้างสรรค์ความรู้ดว้ยตนเอง  จากนั้นก าหนดหัวขอ้ท่ีจะท าโครงงาน  ศึกษา
ความเป็นไปได ้ จดัน าเสนอครูท่ีปรึกษาใหข้อ้เสนอแนะ 

ขั้นตอนที่  3  วางแผนและวิเคราะห์โครงงาน   การวางแผนและวิเคราะห์โครงงานเพื่อให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งเห็นภาระงาน  บทบาท  ระยะเวลาในการด าเนินงาน  จะท าให้สามารถปฏิบติัโครงงานได้
ตามแผนงานท่ีวางไว ้ และท่ีส าคญัครูท่ีปรึกษาตอ้งเตรียมค าถามไวถ้ามทีมงาน  เพื่อกระตุน้ให้คิดถึง
บางประเด็นส าคญัท่ีนกัเรียนอาจมองขา้ม  เพื่อให้ขั้นตอนการวางแผนไดอ้อกแบบอยา่งเป็นระบบเพื่อ
ผลงานท่ีออกมาจะมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

ขั้นตอนที่   4  ลงมือปฏิบัติแก้ปัญหา   นักเรียนลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้ ระดมสมอง  
ร่วมกนัท างานเป็นกลุ่ม  ลงมือสร้างโครงงาน  ทดสอบการท าโครงงาน  แกปั้ญหาโครงงาน  โดยครูท่ี

หลงัเรียน 
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ปรึกษาคอยสังเกต  ติดตามดว้ยการบูรณาการความรู้ทกัษะแลกเปล่ียนประสบการณ์  และหาความรู้ใหม่
โดยครูท่ีปรึกษาใหค้  าแนะน าหรือร่วมแกปั้ญหาไปพร้อมกบันกัเรียน  คอยแนะน าให้นกัเรียนบนัทึกผล
การท าโครงงานเป็นระยะ จนส้ินสุดการท าโครงงาน 

ข้ันตอนที่  5  สรุป  รายงาน  และเสนอผลงาน    นกัเรียนน าเสนอผลส าเร็จของโครงงานโดย
การสรุปรายงานผลจากขอ้มูลการท าโครงงานเพื่อให้ผูอ่ื้นไดท้ราบแนวคิด  วิธีด าเนินงาน  ผลท่ีไดรั้บ
ตลอดจนขอ้สรุป  ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เก่ียวกบัโครงงาน  โดยการเขียนรายงานหรือน าเสนอผลงานใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น  แผนภูมิ  แบบจ าลอง  การจดันิทรรศการ  การแสดงละคร  เพาเวอร์พอยท์ (Power 
Point)  และวดิีทศัน์ เป็นตน้ 

ขั้นตอนที่  6  ประเมินผล  จดัประเมินผลโครงงานอย่างต่อเน่ืองดว้ยวิธีการและเคร่ืองมือท่ี
หลากหลาย  เน้นการประเมินตามสภาพจริง  ทั้งกระบวนการ  ผลงาน  และพฤติกรรมของนกัเรียน  
พร้อมทั้งให้ค  าชมเชย  หรือขอ้เสนอแนะ  เพื่อนักเรียนผูจ้ดัท าโครงงานจะได้น าไปปรับปรุงแก้ไข
ผลงานต่อไป(หรืออาจแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากขั้นตอนท่ีกล่าวมา) 

3. ขอ้แตกต่างของการสอนทัว่ไปกบัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 

การสอนปกติ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
1. เพื่อฝึกทกัษะการแสวงหาความรู้ 1. เพื่อฝึกทกัษะการวางแผนเก็บขอ้มูล 
2. กิจกรรมเป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้ 2. กิจกรรมเป็นแบบอิสระมีเสรีภาพ 
3. ครูเป็นผูบ้อกหรือใหน้กัเรียนท ากิจกรรม 3. ครูเป็นผูใ้ห้แนวทางแก่นักเรียนในการท า

กิจกรรม 
4. นกัเรียนเรียนตามขั้นตอนท่ีครูก าหนด 4. นกัเรียนมีอิสระในการเลือกท ากิจกรรมต่างๆ 
5. แรงจูงใจภายนอกมีบทบาทส าคัญในการ
กระตุน้ใหน้กัเรียนเรียนรู้ 

5. แรงจูงใจภายในของนกัเรียนมีบทบาทส าคญัท่ี
กระตุน้ใหน้กัเรียนร่วมกิจกรรมกบักลุ่ม 

6. ครูคอยตรวจสอบขอ้บกพร่องของนกัเรียน 6. ครูตระหนกัถึงการพฒันาศกัยภาพของ 
นกัเรียนใหเ้กิดข้ึน 
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ค าน า 
 

 เอกสารคู่มือการเรียนรู้น้ี  เป็นเอกสารท่ีผูว้ิจยัจดัท าข้ึนเพื่อใชเ้ป็นเอกสารประกอบโปรแกรม
การเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21   ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อพฒันาความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานในศตวรรษท่ี  21 
 ส าหรับการศึกษาคู่มือ  หน่วยท่ี 4 การประเมินผลการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน ถือเป็น  
อีกแนวทางหน่ึงในการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครูผูส้อน  ให้มีความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  โดยมุ่งหวงัให้มีการน าความรู้  ทกัษะท่ีไดไ้ปประยุกตใ์ช้ในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
 ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่า  คู่มือฉบบัน้ี  จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา  
ครูผูส้อนและผูส้นใจทัว่ไป 
 สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณผูท้รงคุณวฒิุ  อาจารยท่ี์ปรึกษา  และผูเ้ขียนต ารา  หนงัสือทุกเล่มท่ีน ามา
อา้งอิงในเอกสารฉบบัน้ี  ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นเอกสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงาน
เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี   21   ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
   
 

นางเสาวลกัษณ์  วรครบุรี 
นกัศึกษาปริญญาเอก   สาขาวชิา การบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
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หน่วยที่  4 

การประเมนิผลการเรียนรู้ทีย่ดึโครงงานเป็นฐาน 
นางเสาวลกัษณ์   วรครบุรี 

เค้าโครงเน้ือหา 
 ตอนที ่ 1  การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ทีย่ดึโครงงานเป็นฐาน 
    -  ความหมายและความสัมพนัธ์ของการวดัและการประเมินผล 
    -  วธีิวดัผลการเรียน 
                             -  เคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินผลผลิต 
 

แนวคดิ 
 1.  วา่  “การวดั”  คือกระบวนการก าหนดค่า/ตีค่าคุณสมบติัของส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือของบุคคล
เป็นตวัเลข  โดยใชเ้คร่ืองมือเป็นหลกัในการวดัส่วน  “การประเมินผล”  คือกระบวนการพิจารณาตดัสิน
คุณค่าของวตัถุ  คน  ส่ิงของ  หรือการด าเนินงาน/กิจกรรมว่าบรรลุความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไวม้ากนอ้ยเพียงใด  หรือมีดีหรือเลวเพียงใด  โดยอาศยัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวดัเป็นหลกั 

2. การประเมินผลท่ีดีควรมีขอบเขตกวา้งขวางและใชว้ธีิการหลาย ๆ แบบ  ทั้งน้ีเพื่อให้ครูได้
วดัผลอยา่งถูกตอ้ง  วธีิการวดัผลการเรียนมีหลายอยา่งเร่ิมตั้งแต่การสังเกตไปจนถึงการทดสอบ 

3. การประเมินผลผลิต เป็นการประเมินวา่ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร
หรือไม่ มีผลสัมฤทธ์ิเป็นอยา่งไร อยูใ่นระดบัใด ครอบคลุมเน้ือหาเพียงใด สามารถประเมินโดยวิธีต่างๆ 
เช่นขอ้สอบแบบต่างๆ  แบบประเมินโครงงาน  การท ารายงานกลุ่ม  การสอบภาคปฏิบติั  การสังเกต
พฤติกรรม อยา่งไรก็ตามการประเมินผลการเรียนรู้แบบน้ีจะมีลกัษณะเฉพาะคือมีการประเมินผลการ
เรียนรู้ควบคู่ไปกบักระบวนการเรียนรู้เสมอ เป็นการประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง (continuous assessment) 
เพื่อให้เห็นพฒันาการเรียนรู้ และการน าไปสู่การปรับปรุงขอ้บกพร่องของการเรียนรู้ได ้ เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการประเมินผลท่ีต่อเน่ืองของพฒันาการของผูเ้รียน 
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วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี  4 จบแลว้  ผูศึ้กษาสามารถ 
 1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผล 

2. อธิบายความหมายการวดัและประเมินผล 
 3. อธิบายการประเมินผลการเรียนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน 

กจิกรรมการเรียน 
 กิจกรรมระหวา่งเรียนดว้ยตนเอง 
 1. ศึกษาแผนการสอนประจ าหน่วยท่ี 4 
 2. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 4 
 3. ศึกษาเน้ือหาสาระในเอกสารการสอนหน่วยท่ี 4 
     ก.  หนงัสือและบทความเพิ่มเติม 
     ข.  ส่ือโสตทศัน์และส่ืออ่ืนๆ 

    ค.  สืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
4. ท าแบบประเมินตนเองหลงัเรียนหน่วยท่ี  4 

ส่ือการสอน 
 1. เอกสารการสอนหน่วยท่ี 4 
 2. แบบฝึกปฏิบติัหน่วยท่ี 4 
 3. หนงัสือ /  บทความ  /  เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวกบัแนวคิดในการวดัและประเมินผล 
 4. แบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ประเมินผล 
 1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 2.  ประเมินผลจากการศึกษาเป็นกลุ่มและงานท่ีก าหนดให้ท าในแผนกิจกรรม 
 3. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบทา้ยเร่ือง 
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที ่ 4 
 
วตัถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของผูศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง การวดัและการประเมินผลการ
เรียนรู้ 

ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน 
ค าแนะน า อ่านค าถามต่อไปน้ีทีละขอ้  แลว้เขียนค าตอบลงในช่องวา่งท่ีก าหนดให้  หลงัจากนั้น 
                           จึงตรวจสอบค าตอบกบัค าเฉลยในเฉลยค าตอบแบบประเมินตนเองก่อนเรียน 
 
1.  ใหอ้ธิบายความหมายการวดัและประเมินผล 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.  ใหอ้ธิบายความสัมพนัธ์ของการวดัและประเมินผล 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(โปรดตรวจค าตอบจากแนวตอบก่อนเรียนในแนวการศึกษาหน่วยท่ี  4  ) 

การประเมนิผลการเรียนรู้ทีย่ดึโครงงานเป็นฐาน 
 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าหน่วยท่ี  4  แลว้จึงศึกษาสาระสังเขป  พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแนว
การศึกษา 
 

หัวเร่ือง  
 การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ที่ยดึโครงงานเป็นฐาน 
    -  ความหมายและความสัมพนัธ์ของการวดัและการประเมินผล 
    -  วธีิวดัผลการเรียน 
                            -  เคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินผลผลิต 
 

แนวคดิ 
 1.  วา่  “การวดั”  คือกระบวนการก าหนดค่า/ตีค่าคุณสมบติัของส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือของบุคคล
เป็นตวัเลข  โดยใชเ้คร่ืองมือเป็นหลกัในการวดัส่วน  “การประเมินผล”  คือกระบวนการพิจารณาตดัสิน
คุณค่าของวตัถุ  คน  ส่ิงของ  หรือการด าเนินงาน/กิจกรรมว่าบรรลุความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไวม้ากนอ้ยเพียงใด  หรือมีดีหรือเลวเพียงใด  โดยอาศยัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวดัเป็นหลกั 

2. การประเมินผลท่ีดีควรมีขอบเขตกวา้งขวางและใชว้ธีิการหลาย ๆ แบบ  ทั้งน้ีเพื่อให้ครูได้
วดัผลอยา่งถูกตอ้ง  วธีิการวดัผลการเรียนมีหลายอยา่งเร่ิมตั้งแต่การสังเกตไปจนถึงการทดสอบ 

3. การประเมินผลผลิต เป็นการประเมินวา่ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร
หรือไม่ มีผลสัมฤทธ์ิเป็นอยา่งไร อยูใ่นระดบัใด ครอบคลุมเน้ือหาเพียงใด สามารถประเมินโดยวิธีต่างๆ 
เช่นขอ้สอบแบบต่างๆ แบบประเมินโครงงาน การท ารายงานกลุ่ม การสอบภาคปฏิบติั การสังเกต
พฤติกรรม อยา่งไรก็ตามการประเมินผลการเรียนรู้แบบน้ีจะมีลกัษณะเฉพาะคือมีการประเมินผลการ
เรียนรู้ควบคู่ไปกบักระบวนการเรียนรู้เสมอ เป็นการประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง (continuous assessment) 
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เพื่อให้เห็นพฒันาการเรียนรู้ และการน าไปสู่การปรับปรุงขอ้บกพร่องของการเรียนรู้ได ้ เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการประเมินผลท่ีต่อเน่ืองของพฒันาการของผูเ้รียน 

 

วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 4 จบแลว้ ผูศึ้กษาสามารถ 
 1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผล 

2. อธิบายความหมายการวดัและประเมินผล 
 3. อธิบายการประเมินผลการเรียนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
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การประเมนิผลการเรียนรู้ทีย่ดึโครงงานเป็นฐาน 
 

การวดัและการประเมินผลการเรียน 
 หลกัสูตรได้ระบุส่ิงท่ีคาดหวงัจะให้เกิดข้ึนกับผูเ้รียน  ก าหนดคุณลกัษณะท่ีต้องการของ    
ผูเ้รียน  รวมทั้งแนวทางในการด าเนินให้บรรลุเป้าหมาย  ในการน าหลกัสูตรไปใช้  ผูใ้ชห้ลกัสูตร  จึง
ตอ้งวเิคราะห์จุดหมายของหลกัสูตรใหเ้ป็นจุดประสงคก์ารเรียนการสอนท่ีชดัเจนเพื่อจะไดจ้ดั  กิจกรรม
หรือกระบวนการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ตามท่ีจุดประสงค์ การเรียนการ
สอนก าหนด  และการท่ีผูใ้ช้หลักสูตรจะตรวจสอบหรือทราบว่าผลเกิดจากการเรียนการสอนเป็น
อย่างไร  มีส่ิงใดบ้างต้องปรับปรุงแก้ไข  และผูเ้รียนได้บรรลุหรือพฒันาความก้าวหน้าตรงตาม
จุดประสงคก์ารเรียนการสอนท่ีตั้งไวห้รือไม่เพียงใดนั้น  ก็ตอ้งมีการวดัและประเมินผล  การเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน  การวดัและประเมินผลการเรียนจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นและขาดเสียมิได ้
 

ความหมายและความสัมพนัธ์ของการวดัและการประเมนิผล 
 ในยุคแรกของการใช้การประเมินผล  คือ  ตัง่แต่  ค.ศ.1950  การประเมินผลจะเป็น  การ
ทดสอบไอคิวเป็นหลกั  ผลจากการวดัจะบอกความสามารถได้ว่าความฉลาดอยู่ในระดบัใด     ดงัน้ี  
ความหมายดั้งเดิมของการประเมินผลคือการวดัผล  (Measurement)นัน่เอง  ซ่ึงในปัจจุบนัไม่ค่อยมีผูใ้ด
ใช้ค  านิยามน้ีแลว้  อย่างไรก็ตาม  ในปัจจุบนัยงัมีนกัการศึกษาหลายท่านท่ี    มกัเขา้ใจสับสนเก่ียวกบั
ความหมายของค าวา่การวดัและการประเมินผลอยูเ่สมอ ๆ ความหมายของการวดัไดมี้ผูใ้ห้ค  านิยามต่าง 
ๆ ดงัน้ี 
 Kerlinger  ได้กล่าวไวว้่า  การวดัผลการศึกษาคือการก าหนดวดัตวัเลขแก่ส่ิงของหรือ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ตามกฎเกณฑ ์
 Guildford  ใหค้วามหมายไวอ้ยา่งกวา้ง ๆ วา่เป็นการพิจารณาหรือตีค่าขอ้มูลในรูปของตวัเลข 
 Ebel  and  Frisbie ใหค้วามหมายวา่  การวดัเป็นกระบวนการก าหนดตวัเลขหรือสัญลกัษณ์ท่ี
มีความหมายแทนคุณลกัษณะของส่ิงท่ีวดัโดยอาศยักฎเกณฑอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง   
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 ไพศาล  หวงัพานิช  ไดก้ล่าววา่  การวดัผลการศึกษาคือ  กระบวนการในการก าหนดหรือหา
จ านวนปริมาณ  อนัดบั  หรือรายละเอียดของคุณลกัษณะหรือพฤติกรรมความสามารถของบุคคลโดยใช้
เคร่ืองมือเป็นหลกัในการวดั  และโดยทัว่ไป  การวดัผลจะมีอยู่  2  อย่างคือ  การวดัผลทางกายภาพ
ศาสตร์  (Physical  Science)  ซ่ึงเป็นการวดัเพื่อหาจ านวนปริมาณของส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรม  เช่น
น ้ าหนกั  มกัมีเคร่ืองมือท่ีให้ผลเช่ือถือไดแ้ละมีหน่วยการวดัแน่นอน  และการวดัผลทางสังคมศาสตร์  
(Social  Science)  ซ่ึงเป็นการวดัเพื่อหาจ านวนหรือคุณภาพของส่ิงท่ีเป็นนามธรรม  ไม่มีตวัตนแน่นอน  
เช่น  ความรู้  และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัผลประเภทน้ีมกัให้ผล   เช่ือถือไดต้  ่า  เน่ืองจากไม่มีหน่วยการ
วดัท่ีแน่นอนและส่ิงท่ีวดัจะเปล่ียนแปลงไดง่้าย  ผลการวดัอาจเกิดความผิดพลาด  (errors)  ไดม้ากกวา่
การวดัผลทางกายภาพศาสตร์ 
 อุทุมพร  ทองอุไทย  ใหค้วามหมายของการวดัวา่เป็นกระบวนการท่ีน าตวัเลขหรือสัญลกัษณ์
มาเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะหรือคุณสมบติัของวตัถุ  คน  หรือส่ิงของท่ีจะวดั  การวดัจึงตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี  
(1)  ตอ้งมีกลุ่มของวตัถุ  คน หรือส่ิงของ  (2)  มีคุณสมบติัของลกัษณะท่ีจะวดั  (3)  มีการกระท าเป็น
ตวัเลขหรือสัญลกัษณ์กบัลกัษณะของวตัถุ  คน  หรือส่ิงของนั้น  และ  (4)  ตอ้งพิจารณาถึงธรรมชาติ  
ตลอดจนน าตวัเลขหรือสัญลกัษณ์เหล่านั้นไปใช ้
 ส าหรับความหมายของค าว่า  “การประเมินผล”  (Evaluation)  ไดมี้ผูใ้ห้ค  านิยามหรือ
ความหมายต่าง ๆ กนัดงัน้ี 
 เวิอร์ทธิงและเซนเดอร์ส  (Worthing  and  Sanders)  ไดนิ้ยามวา่การประเมินผลคือการช้ีบ่ง
ถึงคุณค่าหรือประสิทธิภาพของส่ิงใดส่ิงหน่ึง  การประเมินผลจะตอ้งรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ตดัสินใจคุณค่าหรือประสิทธ์ภาพของแผนงาน/โครงการ  (Program)  ผลผลิตหรือผลงานท่ีเกิดข้ึน
(product)  วิธีด าเนินการ  (procedure)  วตัถุประสงค ์ (objective)  หรือประโยชน์ของทางเลือกต่าง ๆ   
(utility  of  alternative  approaches)  เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 
 ทคัแมน  (Tuckman)  ไดใ้ห้ความหมายของการประเมินผลวา่  เป็นวิถีทาง (means) ในการ
พิจารณาตดัสินวา่  แผนงาน/โครงการ  (program)  ไดบ้รรลุเป้าหมายหรือไม่ 
 สตฟัเฟิลบีม  (Stufflebeam)  กล่าวถึงนิยามของการประเมินผลวา่คือ  กระบวนการในการ
เก็บรวบรวมและหาขอ้มูลท่ีมีประโยชน์  เพื่อใชใ้นการตดัสินหาทางเลือกต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม 
 สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์  ใหค้วามหมายวา่  การประเมินผลหมายถึง  กระบวนการตดัสินคุณค่า
ของส่ิงของหรือการกระท าใด ๆ โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐาน 
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 จากความหมายและค านิยามต่าง ๆ ขา้งตน้น้ี  พอสรุปไดว้่า  “การวดั”  คือกระบวนการ
ก าหนดค่า/ตีค่าคุณสมบติัของส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือของบุคคลเป็นตวัเลข  โดยใชเ้คร่ืองมือเป็นหลกัในการ
วดัส่วน  “การประเมินผล”  คือกระบวนการพิจารณาตดัสินคุณค่าของวตัถุ  คน  ส่ิงของ  หรือการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมวา่บรรลุความส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวม้ากนอ้ยเพียงใด  หรือมีดีหรือเลว
เพียงใด  โดยอาศยัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวดัเป็นหลกั 
 เม่ือเปรียบเทียบความหมายของการวดัและประเมินผลแลว้  จะพบว่ามีความแตกต่างอย่าง
ชัดเจน  นักศึกษาหรือครูอาจจะทราบสภาพความจริงของส่ิงท่ีจะประเมินว่ามีปริมาณเท่าไร  มี
คุณสมบติัอย่างไร  แต่ไม่สามารถจะช้ีขาดหรือตดัสินได้ว่าผลจากการวดัในส่ิงดงักล่าวดีหรือไม่ดี      
ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้  ยกตวัอย่างเช่น  ครูพละอาจวดัจ านวนคร้ังท่ีนักเรียนสามารถกระโดดเชือกได้
ภายใน  1  นาที  หรือนักการศึกษาสามารถวดัคะแนนผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนท่ีท าขอ้สอบวิชา
คณิตศาสตร์  แต่ทั้งครูพละและนกัการศึกษาจะท าให้ผลการวดัเกิดคุณประโยชน์ไดน้ั้น  ก็ตอ้งน าผล
ดงักล่าวมาพิจารณาและประเมินตดัสินว่านกัเรียนมีความสามารถในการกระโดดเชือกไดดี้หรือไม่ดี  
สอบวิชาคณิตศาสตร์ไดห้รือตก  โดยน าผลการวดัท่ีไดห้รือขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้าเปรียบเทียบกบั
เกณฑ์  (Criteria)  ท่ีก าหนดไวห้รือมาตรฐานท่ีต้องการ  (ซ่ึงเกณฑ์ท่ีใช้ในการศึกษาก็คือ          
จุดมุ่งหมายของการศึกษา  หรือจุดประสงค์นั้นเอง)  การเปรียบเทียบน้ีเรียกว่าการประเมินค่า 
(Assessment  or  Value  Judgments)  จากนั้นจึงจะตดัสินใจจากการเปรียบเทียบของผลการวดักบัเกณฑ์
ท่ีก าหนดไวว้า่สูงต ่ากวา่กนัขนาดไหน  ดงันั้น  การประเมินผลจึงมีองคป์ระกอบหลกั  3  อยา่งคือ 

1. ผลการวดั  (Measurement)  เป็นขอ้มูลท่ีท าใหท้ราบสภาพความจริงของส่ิงท่ีประเมินวา่มี 
ปริมาณหรือคุณสมบติัอยา่งไร 

2. เกณฑก์ารพิจารณา  (Criteria)  เป็นมาตรฐานท่ีใชเ้ปรียบเทียบกบัการวดั 
3. การตดัสินใจ (Decision) เป็นการตดัสินคุณค่าดว้ยการเปรียบเทียบระหวา่งผลการวดั 

เกณฑ ์
อย่างไรก็ตาม  แมว้า่การวดัและการประเมินผลจะมีความหมายท่ีต่างกนั  แต่กระบวนการทั้ง

สองก็มีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั  ถา้ผลการวดัถูกตอ้ง  การประเมินผลย่อมจะมีความน่าเช่ือถือไดสู้ง  
ดงันั้นจึงสรุปใหเ้ห็นความแตกต่างและความสัมพนัธ์ของการวดัและการประเมินผลไดด้งั  สมการน้ีคือ   
(อา้งจากบุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ) 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างการสอนกบัการวดัและประเมนิผล 

 การวดัและประเมินผลมีความสัมพนัธ์กบัการสอนอยา่งมาก  ดงัจะเห็นไดจ้ากในการจดัการ
เรียนการสอนระดบัชั้นเรียนเพื่อให้ผูเ้รียนบรรลุจุดประสงค์นั้น  ครูผูส้อนควรมีการตรวจสอบโดยวดั
และประเมินความรู้ความเขา้ใจ  และทกัษะพื้นฐานของผูเ้รียนแต่ละคนก่อนท่ีจะสอนรายวชิาหรือหน่วย
การเรียนนั้น ๆ เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานของผูเ้รียน  กล่าวคือจะไดท้ราบว่าความรู้ความสามารถ
ของผูเ้รียนในเร่ืองใดท่ียงัขาดและตอ้งรีบเสริมให้เกิดข้ึนก่อน  หรือความรู้ความสามารถใดรู้แลว้จะได้
ไม่ตอ้งเรียนซ ้ า  เพื่อจะไดว้างแผนและจดัการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนก่อนการสอนจริง  ซ่ึง
จะมีผลท าใหผู้เ้รียนสามารถบรรลุจุดประสงคไ์ดดี้ข้ึน   
 ในขณะท่ีด าเนินการสอน  ครูผูส้อนยงัสามารถท าการวดัและประเมินผลผูเ้รียนเป็นระยะ ๆ 
เพื่อจะไดท้ราบความกา้วหนา้และปัญหาในการเรียนเร่ืองนั้น ๆ ของผูเ้รียน  จะไดแ้กไ้ขซ่อมเสริมก่อนท่ี
จะเรียนเร่ืองอ่ืนต่อไป  นอกจากน้ีผลจากการวดัและประเมินยงัช่วยครูผูส้อนในการปรับปรุงการสอน
ของตนให้สอดคล้องกบัปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รียนอีกด้วย  การวดัและประเมินผลระยะน้ี
มกัจะกระท าหลงัจากจบบทเรียนในแต่ละช่วง  หรือหลงัจากจบเน้ือหาในแต่ละตอน  ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้ง
ใชเ้วลามากมายในการวดั 
 หลังจากเสร็จส้ินการเรียนการสอนแล้ว  ครูผูส้อนยงัสามารถจดัท าการวดัและประเมิน      
ผูเ้รียน  เพื่อตรวจสอบว่าผูเ้รียนมีพฤติกรรมหรือคุณสมบติัตรงตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นจุดประสงค ์หรือไม่  
เก่ง/อ่อนในเร่ืองใด  ครูผูส้อนจะไดน้ าไปปรับปรุงการสอนโดยส่วนรวมในคร้ังต่อไป    การวดัและ
ประเมินผลในระยะน้ีมกัจะกระท าเม่ือส้ินสุดการสอนในหน่ึงภาคเรียน  หรือเม่ือจบเน้ือหารายวิชาเป็น
ส่วนใหญ่ 
 จากขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้พอสรุปไดว้า่การวดัและประเมินผลภาคเรียนมีความสัมพนัธ์กบั
การสอนใน  3  ระยะดงัน้ี 

1. ก่อนการสอน 
2. ขณะด าเนินการสอน 

การประเมินผล   =   การตีค่าเชิงปริมาณ  (การวัด)  +  การตดัสินคุณค่า 

Evaluation         =   Quantitative Description  (measurement)  +  Value Judgment 
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3. หลงัการสอนส้ินสุดลง 

ขั้นตอนในการวดัและประเมนิผลการเรียน 

 1.  การก าหนดจุดประสงค์ในการวัดและประเมินผลการเรียน  ก่อนท่ีจะวดัและประเมินผล
การเรียนของนกัเรียน   ครูผูส้อนควรจะก าหนดจุดประสงค์ก่อนวา่จะวดัอะไร  วดัแค่ไหนและวดัเพื่อ
อะไร  (ซ่ึงการก าหนดจุดประสงคใ์นการวดัและประเมินผลการเรียนควรให้สอดคลอ้งกบั  จุดประสงค์
ในการสอน)  เพราะการสอนกับการวดัและประเมินผลเป็นกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองกัน  ดงันั้นเม่ือ
จุดประสงคใ์นการสอนช่วยครูผูส้อนให้มีเป้าหมายในการสอนชดัเจน  ก็ยอ่มเป็นประโยชน์ต่อการวดั
และประเมินผลดว้ย 
 2. การเลือกและสร้างเคร่ืองมือ  เม่ือทราบว่าการวดัและประเมินผลคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมาย  
อยา่งไร  และตอ้งการจะวดัคุณลกัษณะหรือพฤติกรรมใดของผูเ้รียน  ขั้นต่อไปก็ควรพิจารณาวา่ ในการ
วดัคุณลกัษณะหรือพฤติกรรมท่ีก าหนดไวน้ั้น  ควรใช้เคร่ืองมืออะไรบา้งจึงจะวดัได้ตรงตามความ
ต้องการอย่างครบถ้วน  เพราะเคร่ืองมือในการวดัมีหลายอย่าง  บางอย่างก็เหมาะสมกับการวดั
พฤติกรรมบางชนิด  การวดัแต่ในละคร้ังจึงตอ้งเลือกเคร่ืองมือให้เหมาะสม  หรืออาจตอ้งใชเ้คร่ืองมือ
หลาย ๆ ชนิดประกอบกนัเพื่อวดัพฤติกรรมดา้นต่าง ๆ  ครบทุกดา้นตามจุดประสงค ์
 3.  การน าเคร่ืองมือไปท าการสอบวัดผู้เรียน  ครูผูส้อนหรือผูคุ้มสอบควรจดัเตรียม       
สภาพแวดลอ้มให้เหมาะสม  เพื่อให้นกัเรียนท าขอ้สอบหรือแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเต็มความสามารถไม่ให้
ส่ิงรบกวนสมาธิหรือเวลาของผูเ้ขา้สอบ  รวมทั้งก าหนดเวลาสอบใหเ้หมาะสม 
 4.  การตรวจและน าผลเปรียบเทยีบกบัเกณฑ์  ในขั้นน้ีเป็นการรวบรวมและแปลงค าตอบของ
ผูเ้รียนให้เป็นคะแนนแลว้จดบนัทึกไว ้ จากนั้นจึงรวบรวมคะแนนของผูเ้รียนท่ีไดจ้ากการวดัทุกชนิด
จากทุกระยะมาเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
 5.   การประเมินผล  เป็นการตดัสินวา่ผูเ้รียนมีความสามรถขนาดไหน  สูงหรือต ่ากวา่เกณฑ ์ 
แต่ละคนไดเ้กรดอะไร  ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนเป็นเช่นไร 

วธิีการวดัผลการเรียน 
 การประเมินผลท่ีดีควรมีขอบเขตกวา้งขวางและใช้วิธีการหลาย ๆ แบบ  ทั้งน้ีเพื่อให้ครูได้
วดัผลอย่างถูกตอ้ง  วิธีการวดัผลการเรียนมีหลายอย่างเร่ิมตั้งแต่การสังเกตไปจนถึงการทดสอบ ซ่ึง
พอจะจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดงัน้ี 
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1. การวดัโดยใชก้ารทดสอบ  (Testing Technique)  
2. การวดัโดยไม่ใชก้ารทดสอบ  (Non-testing Technique) 
1.  การวัดโดยใช้การทดสอบ  เป็นการวดัโดยมีแบบทดสอบ  (Test)  เป็นเคร่ืองมือในการวดั

แบ่งออกเป็น  3  ชนิดคือ 
 1.1 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Test)  เป็นขอ้สอบท่ีมุ่งว ัคุณลกัษณะทางดา้น

ความรู้ความคิดและความสามารถ  หรือพุทธิพิสัย  แบ่งเป็น  2  ชนิดคือ (1)  แบบทดสอบท่ีครูสร้างเอง  
(Teacher-made Test)  ซ่ึงเป็นแบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนเพื่อทดสอบความรู้  ความสามารถ  และทกัษะ
ของนกัเรียนในชั้นเรียน  สอบเสร็จแลว้ก็อาจทิ้งไปแลว้สร้างใหม่ในการสอบคราวหนา้  หรือปรับปรุง
ดงัแปลงขอ้สอบเก่ามาใชใ้หม่  (2)  แบบทดสอบมาตรฐาน  (Standardized Test)  ซ่ึงเป็นแบบทดสอบท่ี
สร้างและผ่านกระบวนการพฒันาจนมีคุณภาพไดม้าตรฐาน  ส่วนใหญ่จะใชใ้นการวดัผลสัมฤทธ์ิแบบ
รวบยอด 

 1.2  แบบทดสอบวัดความถนัดและเชาว์ปัญญา  (Aptitude and Intelligence Test)  เป็น
ขอ้สอบท่ีมุ่งวดัคุณลกัษณะทางด้านพุทธิพิสัยและทกัษะพิสัย  เป็นข้อสอบท่ีวดัความสามารถของ
นกัเรียนวา่จะเรียนไดม้ากนอ้ยแค่ไหน หรือมีความถนดัในทางใด 

 1.3 แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ  (Personality Test) หรือวัดการปรับตัว  (Adjustment Test)  
บางต าราก็เรียกว่า  แบบทดสอบบุคลิกภาพและสถานภาพทางสังคม  (Personal-social Test)  
แบบทดสอบชนิดน้ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการวดัคุณลักษณะด้านความรู้สึกหรือจิตพิสัย  เช่น  เจตคติ  
ค่านิยม  ความเช่ือ  ฯลฯ  และวดับุคลิกภาพของบุคคล  เช่น  การปรับตวัในสังคม  ฯลฯ 

ส่วนรูปแบบ  (format)  ของขอ้สอบมี  3  รูปแบบเช่นกนัคือ  (1)  ขอ้สอบแบบปากเปล่า  (Oral 
Test)  ซ่ึงเป็นการสอบแบบใชว้าจาหรือค าพูดระหวา่งผูส้อบและผูถู้กสอบโดยตรง  มกัตอ้งสอบเป็น
รายบุคคล  (2)  ขอ้สอบแบบขอ้เขียน  (Written Test)  ซ่ึงแบ่งเป็นแบบความเรียง  หรือท่ีเรียกวา่อตันยั
และปรนยั  ซ่ึงผูส้อบตอ้งเขียนหรือท าเคร่ืองหมายในแบบทดสอบ  (3)  ขอ้สอบแบบภาคปฏิบติั  
(Performance Test)  ซ่ึงเป็นการสอบโดยใหผู้ส้อบแสดงพฤติกรรมดว้ยการปฏิบติัจริง  มกัเนน้ในวิชาท่ี
มีภาคปฏิบติัเป็นหลกั  เช่น  ศิลปะ  ดนตรี  พละ  เป็นตน้  ขอ้สอบแบบน้ีเหมาะใช้วดัดา้นทกัษะพิสัย  
แต่ผูส้อนตอ้งไม่ค  านึงแต่ดา้นผลปฏิบติั  (product)  เท่านั้น  ควรเน้นดา้นวิธีการปฏิบติั  (procedure)  
ดว้ย 
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2.  การวดัไม่ใช้การทดสอบ  เป็นการวดัโดยวธีิเหล่าน้ีคือ 
    2.1  การสอบถาม  (Questioning)  เป็นการใชร้ายการค าถามท่ีเตรียมไวเ้ป็นชุดเพื่อถามใน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  แล้วส่งไปให้ผู ้ตอบหรือนักเรียนอ่านและเขียนตอบส่งกลับมา  มักใช้ถาม     
ขอ้เท็จจริง  (facts)  และความคิดเห็นต่าง ๆ (พุทธิพิสัยและจิตพิสัย)  ครูอาจใช้เคร่ืองมือซ่ึงไดแ้ก่
แบบสอบถามแบบปิด  (Closed form)  คือเป็นแบบสอบถามท่ีค าถามแต่ละขอ้มีตวัเลือกหรือค าตอบให้
นกัเรียนเลือกตอบ  หรือใชแ้บบสอบถามเปิด  (Open-ended form)  คือเป็นแบบสอบถามท่ีค าถามแต่ละ
ขอ้เวน้ท่ีใหผู้ต้อบเขียนค าตอบลงไปเอง  มกัใชก้บัการเรียนการสอนในระดบัสูง 
    2.2  การสัมภาษณ์  (Interview)  เป็นการพูดคุย  สนทนา  หรือซกัถามกนัระหวา่งครูกบั
นักเรียนหน่ึงคนหรือมากกว่าหน่ึงคนข้ึนไปอาจเป็นการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือไม่เป็น    
ทางการก็ได ้ และอาจมีการก าหนดค าถามต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้  หรือไม่มีการก าหนดค าถามท่ีแน่นอนแต่มี
เพียงประเด็นค าถามต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้  หรือไม่มีการก าหนดค าถามท่ีแน่นอนแต่มีเพียงประเด็นค าถาม
กวา้ง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางการสัมภาษณ์เท่านั้นก็ได้  ในการสัมภาษณ์นั้น  หากใช้วดัคุณลกัษณะ
ทางด้านจิตพิสัย  เช่น  ความคิดเห็นหรือความรู้สึกนึกคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง จะเรียกว่า  “การ
สัมภาษณ์”  แต่หากค าถามท่ีใชถ้ามเป็นการวดัคุณลกัษณะทางดา้นความรู้ความคิด(พุทธิพิสัย)  หรือ
ตอ้งการทราบระดบัการเรียนรู้ของนกัเรียน  จะเรียกวา่  “การสอบปากเปล่า”  (Oral  Testing) 
    2.3  การสังเกต  (Observation)  เป็นการใชป้ระสาทสัมผสัทั้งห้าศึกษาพฤติกรรมต่าง ๆ 
ของนกัเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน  โดยท่ีครูอาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนกัเรียน  หรือไม่ไดเ้ขา้
ไปมีส่วนร่วมอยา่งเช่นการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะท่ีก าลงัเล่นเกมต่าง ๆ ก็ได ้ และการสังเกต
พฤติกรรมนกัเรียนของครูนั้นอาจจะเฝ้าดูพฤติกรรมต่าง  ๆ  โดยท่ีไม่ได้ก าหนดจุดประสงค์ของการ
สังเกตไวล่้วงหน้า  ไม่ได้วางแผนว่าจะสังเกตอะไร  แต่จะจดบนัทึกพฤติกรรม  ท่ีสังเกตได้ทั้งหมด  
หรือครูอาจจะเฝ้าดูอยา่งมีการเตรียมการในส่ิงท่ีตอ้งการสังเกต  หรือจะเฝ้าดูไวล่้วงหนา้  แลว้จดบนัทึก
เฉพาะขอ้มูลท่ีตอ้งการศึกษาเท่านั้น  มกัใชว้ดัคุณลกัษณะทางดา้นจิตพิสัยและทกัษะพิสัย 
    2.4   การวดัผลงาน  (Product  Evaluation)  บางทีเรียกวา่  “การตรวจผลงาน”  เป็นการวดั
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนในดา้นรูปธรรมมากกว่านามธรรม  นักเรียนตอ้งมีผลงาน  ท่ีใช้วดั  
ส่วนผูป้ระเมินหรือผูต้รวจผลงานตอ้งตั้งเกณฑ์ในการวดัไวล่้วงหน้า  ซ่ึงในแต่ละเกณฑ์อาจมีน ้ าหนกั
เท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้  เช่น  ถ้าผลงานนั้น ๆ มุ่งท่ีความประณีตสวยงาม  เกณฑ์ในขอ้น้ีจะมีค่า
น ้าหนกัสูงกวา่เกณฑอ่ื์น ๆ เป็นตน้ 
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ลกัษณะทีด่ีของการวดัและประเมนิผลการเรียน 
 ในการวดัและประเมินผลการเรียนของนักเรียน  ครูผู ้สอนต้องด าเนินให้ถูกต้องตาม      
หลกัการ  การวดัและประเมินผลการเรียนท่ีดีนั้นมีลกัษณะดงัน้ี 
 1)  การวดัและประเมินผลตอ้งยดึจุดประสงคเ์ป็นหลกั 
 2)  การวดัผลการเรียนของนกัเรียนบางดา้น  เช่น  ดา้นจิตพิสัย  ดา้นทกัษะพิสัย  ไม่ควรใช้
เคร่ืองมือเพียงอย่างเดียว  เช่น  ข้อทดสอบ  ควรใช้วิธีการวดัผลวิธีอ่ืน ๆ ประกอบด้วย  เพื่อให้ได ้  
ขอ้มูลเพียงพอส าหรับการประเมินผลการเรียน 
 3)  การวดัและประเมินผลการเรียนของนกัเรียนควรด าเนินการบ่อยคร้ัง  อาจด าเนินการทั้ง
ก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และภายหลงัการเรียน 
 4)  เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัผลการเรียนของนกัเรียนควรมีการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 
 5)  นกัเรียนคนใดมีขอ้บกพร้องหรือจุดอ่อน  ซ่ึงท าให้ไม่ผา่นเกณฑ์การประเมิน  ครูควรหา
วธีิการแกไ้ขขอ้บกพร่องเหล่านั้น  เช่น  การสอนซ่อมเสริม  เป็นตน้ 
 6)  ครูตอ้งน าผลท่ีไดจ้ากการวดัและประเมินผลการเรียนมาเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงการ
สอนของครูใหดี้ข้ึน 
 7)  ครูควรเตรียมหรือสร้างเคร่ืองมือวดัผลแลว้ตั้งเกณฑ์ไวล่้วงหนา้  และใชเ้คร่ืองมือวดัผล
อยา่งมีประสิทธิภาพ  และสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
 8)  การวดัและประเมินผลการเรียนของนกัเรียนบางวธีิควรใชภ้าษาหรือถอ้ยค า  และเวลา ให้
เหมาะสมกบัวฒิุภาวะและระดบัชั้นของนกัเรียน  เช่น  การสัมภาษณ์หรือการสอบปากเปล่า    การใชข้อ้
ทดสอบ  เป็นตน้ 
 

การประเมนิผลการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 การประเมินผลการเรียนรู้แบบโครงงาน  เป็นแนวทางการประเมินผลการปฏิบติัโครงงาน
ของผูเ้รียน  ตามทศันะของมหาวทิยาลยัศรีประทุม (2554)  กรอบแนวทางการประเมิน  ประกอบดว้ย  3  
แนวทาง  ดงัน้ี 
 การประเมินการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน  จะตอ้งมีการประเมินผลการเรียนรู้  ครูผูส้อนจะเป็น
ผูก้  าหนดและเลือกประเมินโดยมีแนวทางการประเมิน  3  แนวทาง  ไดแ้ก่  Young  and  Henquinet, 
(2000  อา้งถึงใน  มหาวทิยาลยัศรีประทุม, 2554) 
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 1) การประเมินกระบวนการ  การประเมินกระบวนการ  (evaluate  group   
process)หมายถึง ล าดบัขั้นตอนของการด าเนินกิจกรรมตามโครงงานตั้งแต่เร่ิมโครงงานจนจบโครงงาน 
 2) การประเมินผลของโครงงาน  (evaluate  product  group)  หมายถึง  ผล 
ท่ีไดจ้ากการด าเนินการตามกระบวนการ  เช่น   เคา้โครงของโครงงาน  รายงานการเขียน  หรือผลการ
น าเสนอ 
 3) การประเมินทั้งกระบวนการและผลของโครงงาน  การประเมินทั้ง 
กระบวนการและผลของโครงงาน  ตอ้งมีเกณฑช้ี์วดัท่ีมุ่งพิจารณาทั้งในแง่คุณภาพ  และแง่ปริมาณ  ของ
การมีส่วนร่วมกิจกรรมภายในกลุ่ม  การเตรียมการในการประชุม  การมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกันและกัน
ภายในกลุ่ม   Johnson (1991)  ไดก้ล่าววา่  “จุดประสงคข์องกระบวนการกลุ่ม  คือ  การให้สมาชิกใน
กลุ่มช่วยกนัปรับปรุงตนเองในการท ากิจกรรมใด ๆ ก็ตามให้ดีข้ึน  เพียงเพื่อท าให้เป้าหมายของกลุ่ม
บรรลุตามจุดประสงคใ์นเร่ืองกระบวนการ  และผลผลิต  ของโครงการในแง่ทฤษฎี  และในแง่ของการ
ปฏิบติัมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั  กล่าวคือ  “product  quality is affected by process quality”  นัน่คือ  
ผลผลิตของการด าเนินโครงงานท่ีดีมีคุณภาพย่อมมาจากกระบวนการด าเนินกิจกรรมโครงงานท่ีมี
คุณภาพดีเช่นเดียวกนั  

การประเมินผลการเรียนการสอนแบบโครงงาน  ตามทศันะของวฒันา  มคัคสมนั (2554)  
กล่าวว่า  เป็นการประเมินผลท่ีให้ความส าคัญกับการต้องการความช่วยเหลือ  และการประสบ
ความส าเร็จของนกัเรียนเป็นรายบุคคล  เป็นกระบวนการท่ีครูเฝ้าดูเด็กโดยอาศยัการสังเกต  บนัทึกและ
รวบรวมข้อมูลจากงานท่ีเด็กท า  และวิธีการท่ีเด็กท า  รวมทั้งพฤติกรรมอ่ืน ๆ ในระหว่างการท า
โครงงาน  แลว้เก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ของเด็กไว ้ ดงันั้น  การประเมินผลจึงเป็นกิจกรรมท่ีสอดแทรก
อยูใ่นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการในทุก ๆ วนัของการจดัการเรียนการสอน  ขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากกระบวนการประเมินผลนอกจากจะเป็นการประเมินผูเ้รียนตามสภาพจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้  ยงัเป็น
ขอ้มูลอนัส าคญัยิ่งในการใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมของครูให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะของเด็กแต่
ละบุคคล 

กระบวนการประเมินผล ตามรูปแบบการเรียนการสอนนี ้ มีดังต่อไปนี ้
1. ก าหนดวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
-  เพื่อเป็นหลกัฐานแสดงพฒันาการของเด็ก 
-  เพื่อเป็นหลกัฐานแสดงการพฒันาโครงการของเด็ก 
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2.  การเก็บรวบรวมขอ้มูลเด็ก  ตลอดจนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  เด็กมีโอกาสท่ีจะได้
ท างานหลาย ๆ รูปแบบ  ครูจึงตอ้งวางแผนเก็บรวบรวมผลงานของเด็ก  รวมทั้งการเก็บขอ้มูลจากการ
สังเกตการท างานของเด็กและพฤติกรรมอ่ืน ๆ ของเด็ก 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและผลงานเด็กครูอาจจะใช้แฟ้มหรือกล่องกระดาษในการเก็บ
รวบรวมเบ้ืองตน้  แต่อยา่งไรก็ดีตอ้งมีการจดัหมวดหมู่ผลงานและขอ้มูลตามแผนการจดัเก็บขอ้มูลจาก
เพื่อให้ความครอบคลุมข้อมูล  และผลงานท่ีแสดงหลักฐานตามวตัถุประสงค์อ่ืน ๆ พร้อมกับการ
แสดงผลงานของโครงการในตอนส้ินสุดการเรียนการสอนรายภาคการศึกษา  หรือจบปีการศึกษา 

3. จากขอ้มูลและผลงานของเด็กท่ีครูรวบรวมไว ้ จะเป็นขอ้มูลส าหรับครูในการประเมินเด็ก
เพื่อท่ีจะไดท้  าการช่วยเหลือในรายท่ีตอ้งการช่วยเหลือ  และเพื่อท่ีจะส่งเสริมในรายท่ีควรส่งเสริม 

4. การน าเสนอผลงาน การน าเสนอผลงานท่ีเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล  เกิดข้ึนไปพร้อม ๆ กับ
กระบวนการของโครงการท่ีน าเสนอผลงานแก่คนอ่ืน ๆ ในโรงเรียน  รวมทั้งผูป้กครอง 

ประโยชน์ของการวดัและประเมนิผลการเรียน 
 การวดัและประเมินผลการเรียนของผูเ้รียนมีประโยชน์อย่างมากทั้งแก่ผูเ้รียน  ครูผูส้อน     
ผูบ้ริหารและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

1. ประโยชน์ต่อผู้เรียน  ท าใหผู้เ้รียนรู้ระดบัความสามรถในแต่ละดา้นและภาพรวม     ของตน   
รู้ส่ิงท่ีบกพร่องท่ีควรแกไ้ขหรือซ่อมเสริม  เป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการเลือกวชิาเอก
โปรแกรม  หรือวชิาต่าง ๆ ต่อไป  รวมทั้งกระตุน้ให้ต่ืนตวัใน   การเรียนยิง่ข้ึน 

2. ประโยชน์ต่อครูผู้สอน  ท าใหรู้้พื้นฐานความรู้ความสามารถของผูเ้รียน   เป็นขอ้มูล     ใน 
การพิจารณาสอนซ่อมเสริมแกผู้เ้รียน  ช่วยใหส้ามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องของผูเ้รียนไดต้รงจุด  ช่วยใน
การจดักลุ่มผูเ้รียนเพื่อท ากิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งเหมาะสม  นอกจากน้ียงัช่วยใหค้รูผูส้อนทราบ
คุณภาพการสอนของตนและสามารถปรับปรุง     แกไ้ขวธีิการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

3. ประโยชน์ต่อครูแนะแนว  ช่วยใหรู้้จุดเด่น  ขอ้บกพร่องหรือปัญหา  และรายละเอียดต่าง ๆ  
ของผูเ้รียนอนัเป็นประโยชน์ต่อการให้ค  าแนะน าปรึกษาช่วยเหลือ  ช่วยใน    การส ารวจความถนดัและ
ความสนใจของผูเ้รียนช่วยในการแนะแนวทั้งดา้นการเรียนและอาชีพ 

4. ประโยชน์ต่อผู้บริหาร  ช่วยใหรู้้สถานภาพทางการศึกษาท่ีแทจ้ริงของสถานศึกษา  ช่วยท า 
ใหเ้ห็นขอ้บกพร่องต่างๆ ในดา้นการเรียนการสอนท่ีควรปรับปรุง  ใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนการ
ปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ของสถานศึกษา  ใชเ้ป็นขอ้มูลในการรายงานผลการเรียนแก่ผูป้กครองและ
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ผูบ้ริหารในระดบัต่าง ๆ รวมทั้งยงัเป็นขอ้มูลช่วยในการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคคลทั้งหลาย
ในสถานศึกษา  
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แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนหน่วยที ่ 4 
 
วตัถุประสงค์   เพื่อประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของผูศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง  
                           การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน 
ค าแนะน า อ่านค าถามต่อไปน้ีทีละขอ้  แลว้เขียนค าตอบลงในช่องวา่งท่ีก าหนดใหห้ลงัจากนั้น 
                           จึงตรวจสอบค าตอบกบัค าเฉลยในเฉลยค าตอบแบบประเมินตนเองหลงัเรียน 
 

1. จงอธิบายความส าคญัของการวดัและประเมินผลดว้ยการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
บนัทึกค าตอบหลงัเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
(โปรดตรวจค าตอบจากแนวตอบหลงัเรียนในแนวการศึกษาหน่วยท่ี  4  ) 
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เฉลยค าตอบแบบประเมินผลตนเอง 
หน่วยที ่ 4  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ที่ยดึโครงงานเป็นฐาน 

 
 
 

1.  “การวดั”  คือกระบวนการก าหนดค่า/ตีค่าคุณสมบติัของส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือของบุคคลเป็น
ตวัเลข  โดยใชเ้คร่ืองมือเป็นหลกัในการวดัส่วน   

       “การประเมินผล”  คือกระบวนการพิจารณาตดัสินคุณค่าของวตัถุ  คน  ส่ิงของ  หรือการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมวา่บรรลุความส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวม้ากนอ้ยเพียงใด  หรือมีดีหรือเลว
เพียงใด  โดยอาศยัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวดัเป็นหลกั 

2.  ความสัมพนัธ์ของการวดัและประเมินผลทั้งสองมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั  ถา้ผลการวดั
ถูกต้อง  การประเมินผลย่อมจะมีความน่าเช่ือถือได้สูง  ดังนั้ นจึงสรุปให้เห็นความแตกต่างและ
ความสัมพนัธ์ของการวดัและการประเมินผลไดด้งั  สมการน้ีคือ   (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อนเรียน 

การประเมินผล   =   การตีค่าเชิงปริมาณ  (การวดั)  +  การตัดสินคุณค่า 

Evaluation         =   Quantitative Description  (measurement)  +  Value Judgment 
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การประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการส าคญัของการจดัการเรียนการสอนท่ีคน้หาและ

พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน และยงัเป็นส่ิงกระตุน้ส่งเสริมหรือจูงใจให้เกิดเรียนรู้ ในการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  ดงันั้นการประเมินผลท่ีให้
ความส าคญักบัการตอ้งการความช่วยเหลือ  และการประสบความส าเร็จของนกัเรียนเป็นรายบุคคล  
เป็นกระบวนการท่ีครูเฝ้าดูเด็กโดยอาศยัการสังเกต  บนัทึกและรวบรวมขอ้มูลจากงานท่ีเด็กท า  และ
วธีิการท่ีเด็กท า  รวมทั้งพฤติกรรมอ่ืน ๆ ในระหวา่งการท าโครงงาน  แลว้เก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ของ
เด็กไว ้ ดงันั้น  การประเมินผลจึงเป็นกิจกรรมท่ีสอดแทรกอยูใ่นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงการในทุก ๆ วนัของการจดัการเรียนการสอน  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากกระบวนการประเมินผลนอกจากจะ
เป็นการประเมินผูเ้รียนตามสภาพจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้  ยงัเป็นขอ้มูลอนัส าคญัยิ่งในการใชเ้ป็นแนวทางใน
การจดักิจกรรมของครูใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของเด็กแต่ละบุคคล 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลงัเรียน 
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บทบาทของผู้สอนส าหรับการจัดการเรียนรู้ที่ยดึโครงงานเป็นฐาน 
นางเสาวลกัษณ์  วรครบุรี 
นักศึกษาปริญญาเอก    

ศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต   สาขาวชิา การบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน 
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ค าน า 
 

 เอกสารคู่มือการเรียนรู้น้ี  เป็นเอกสารท่ีผูว้ิจยัจดัท าข้ึนเพื่อใชเ้ป็นเอกสารประกอบโปรแกรม
การเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21   ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อพฒันาความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานในศตวรรษท่ี  21 
 ส าหรับการศึกษาคู่มือ  หน่วยท่ี 5 บทบาทของผูส้อนส าหรับการจดัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงาน
เป็นฐาน  ถือเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครูผูส้อน  ใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  โดยมุ่งหวงัใหมี้การน าความรู้  ทกัษะท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้น
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
 ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่า  คู่มือฉบบัน้ี  จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา  
ครูผูส้อนและผูส้นใจทัว่ไป 
 สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณผูท้รงคุณวฒิุ  อาจารยท่ี์ปรึกษา  และผูเ้ขียนต ารา  หนงัสือทุกเล่มท่ีน ามา
อา้งอิงในเอกสารฉบบัน้ี  ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นเอกสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงาน
เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี   21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
   
 

นางเสาวลกัษณ์  วรครบุรี 
นกัศึกษาปริญญาเอก   สาขาวชิา การบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
แนวคิด 1 
วตัถุประสงค ์  1 
กิจกรรมการเรียนการสอน 1 
ส่ือการสอน 2 
แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี  5 2 
ครูในศตวรรษท่ี  21 5 
บทบาทผูส้อนส าหรับการจดัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน 12 
แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนหน่วยท่ี  5 17 
เฉลยค าตอบแบบประเมินผลตนเอง 18 
บรรณานุกรม 22 
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หน่วยที่  5 
บทบาทของผู้สอนส าหรับการจัดการเรียนรู้ที่ยดึโครงงานเป็นฐาน 

นางเสาวลกัษณ์ วรครบุรี 
เค้าโครงเน้ือหา 
 ตอนที ่ 1  ครูในศตวรรษที ่ 21 

ตอนที ่ 2  บทบาทผู้สอนส าหรับการจัดการเรียนรู้ทีย่ดึโครงงานเป็นฐาน 

แนวคดิ 
บทบาทของผูส้อนควรเปล่ียนเป็นผูจ้ดัการเรียนรู้ คือ สอนหรือถ่ายทอดความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร

ให้น้อยลง (Teach Less) แต่ให้ผูเ้รียนเรียนรู้และปฏิบติัดว้ยตนเองในการแสวงหาขอ้มูลความรู้ท า
กิจกรรมต่างๆ เพื่อคน้พบองคค์วามรู้ให้มากข้ึน (Learn More)  ซ่ึงหลายประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  ท ามาแลว้ 5 ปี เร่ิมปรากฏผลท่ีดีและเป็นค าตอบให้แก่วงการการศึกษาวา่มาถูกทาง 
ซ่ึงผูส้อนควรปฏิบติัดงัน้ี  จดัเน้ือหาท่ีสัมพนัธ์กบัชีวิตจริงของผูเ้รียน  เช่ือมโยงโลกเขา้สู่ห้องเรียน  
น าพาผูเ้รียนสู่โลกนอกห้องเรียน  สร้างโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์เพื่อการเรียนรู้กบัผูอ่ื้นให้มาก
ท่ีสุด  และใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 
วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี  5  จบแลว้  ผูศึ้กษาสามารถ 
 1. สรุปแนวคิดเก่ียวกบัครูในศตวรรษท่ี 21 ได ้
 2. สรุปความหมายของแนวคิดเก่ียวกบับทบาทผูส้อนส าหรับการจดัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงาน
เป็นฐานได ้

3. อธิบายแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานในศตวรรษท่ี 21 ได ้
 

กจิกรรมการเรียน 
 กิจกรรมระหวา่งเรียนดว้ยตนเอง 
 1. ศึกษาแผนการสอนประจ าหน่วยท่ี 5 
 2. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 5 
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 3. ศึกษาเน้ือหาสาระในเอกสารการสอนหน่วยท่ี 5 
     ก.  หนงัสือและบทความเพิ่มเติม 
     ข.  ส่ือโสตทศัน์และส่ืออ่ืนๆ 

    ค.  สืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
4. ท าแบบประเมินตนเองหลงัเรียนหน่วยท่ี  5 

ส่ือการสอน 
 1. เอกสารการสอนหน่วยท่ี 5 
 2. แบบฝึกปฏิบติัหน่วยท่ี 5 
 3. หนงัสือ/บทความ/เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวกบับทบาทผูส้อนในการจดัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็น
ฐาน 
 4. แบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ประเมินผล 
 1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 2.  ประเมินผลจากการศึกษาเป็นกลุ่มและงานท่ีก าหนดให้ท าในแผนกิจกรรม 
 3. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบทา้ยเร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



270 
  

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที ่ 5 
 
วตัถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของผูศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง บทบาทผูส้อนในการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 
                           ยดึโครงงานเป็นฐาน 
ค าแนะน า อ่านค าถามต่อไปน้ีทีละขอ้  แลว้เขียนค าตอบลงในช่องวา่งท่ีก าหนดให้  หลงัจากนั้น 
                           จึงตรวจสอบค าตอบกบัค าเฉลยในเฉลยค าตอบแบบประเมินตนเองก่อนเรียน 
 
1.  บทบาทครูผูส้อนในปัจจุบนัมีลกัษณะอยา่งไร   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.  จงอธิบายบทบาทผูส้อนในการจดัการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานมีลกัษณะเด่นอยา่งไร  จงอธิบาย 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(โปรดตรวจค าตอบจากแนวตอบก่อนเรียนในแนวการศึกษาหน่วยท่ี  5  ) 

บทบาทของผู้สอนส าหรับการจัดการเรียนรู้ที่ยดึโครงงานเป็นฐาน 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าหน่วยท่ี  5  แลว้จึงศึกษาสาระสังเขป  พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแนว
การศึกษา 
 

หัวเร่ือง  
 ตอนที ่ 1  ครูในศตวรรษที ่ 21 

ตอนที ่ 2  บทบาทผู้สอนส าหรับการจัดการเรียนรู้ทีย่ดึโครงงานเป็นฐาน 

แนวคดิ 
บทบาทของผูส้อนควรเปล่ียนเป็นผูจ้ดัการเรียนรู้ คือ สอนหรือถ่ายทอดความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร

ให้น้อยลง (Teach Less) แต่ให้ผูเ้รียนเรียนรู้และปฏิบติัดว้ยตนเองในการแสวงหาขอ้มูลความรู้ท า
กิจกรรมต่างๆ เพื่อคน้พบองคค์วามรู้ให้มากข้ึน (Learn More)  ซ่ึงหลายประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  ท ามาแลว้ 5 ปี เร่ิมปรากฏผลท่ีดีและเป็นค าตอบให้แก่วงการการศึกษาวา่มาถูกทาง 
ซ่ึงผูส้อนควรปฏิบติัดงัน้ี  จดัเน้ือหาท่ีสัมพนัธ์กบัชีวิตจริงของผูเ้รียน  เช่ือมโยงโลกเขา้สู่ห้องเรียน  
น าพาผูเ้รียนสู่โลกนอกห้องเรียน  สร้างโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์เพื่อการเรียนรู้กบัผูอ่ื้นให้มาก
ท่ีสุด  และใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 
วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี  5  จบแลว้  ผูศึ้กษาสามารถ 
 1. สรุปแนวคิดเก่ียวกบัครูในศตวรรษท่ี 21 ได ้
 2. สรุปความหมายของแนวคิดเก่ียวกบับทบาทผูส้อนส าหรับการจดัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงาน
เป็นฐานได ้

3. อธิบายแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานในศตวรรษท่ี 21 ได ้

 
 



272 
  

 

ตอนที่  1 
ครูในศตวรรษที ่ 21 
           หน้าท่ีของครูศตวรรษท่ี  21  ควรเป็นครูท่ีจะตอ้งปรับตวัให้สอดคล้องกบัโลกของ
ผูเ้รียน  ใหมี้ความเป็นดิจิตอลใหม้ากข้ึน  ดงัทศันะท่ีผูว้จิยัจะน ามากล่าวต่อไปน้ี 

     Andrew Churches (2009) ไดเ้สนอแผนภาพเพื่ออธิบายลกัษณะครูท่ีจะประสบความส าเร็จ
ในศตวรรษท่ี  21  ควรมีลกัษณะ 8 ประการดงัภาพท่ี 3 

 
ภาพที ่ 1 ลกัษณะครูในศตวรรษท่ี 21 

 จากภาพท่ี  1  อธิบายลกัษณะครูในศตวรรษท่ี 21 ไดด้งัน้ี 
1. มีการปรับเปล่ียน ครูตอ้งสามารถปรับเปล่ียนกลวธีิการสอนท่ีตนเคยมีประสบการณ์

และต้องสามารถน าซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับว ัยและ
ความสามารถของผูเ้รียน 

2. เป็นผูมี้วิสัยทศัน์ ครูตอ้งไม่จ  ากดัอยู่เฉพาะในเน้ือหาวิชาท่ีสอนควรมีจินตนาการ
และมองเห็นศกัยภาพของเคร่ืองมือต่างๆท่ีหลัง่ไหลเขา้มาเช่นเวบ็เทคโนโลยีแลว้น าส่ิงเหล่าน้ีเขา้มาใช้
สนตอบความตอ้งการของตนและเป็นผูมี้วสิัยทศัน์ศึกษาความคิดของผูอ่ื้นแลว้รู้จกัน ามาปรับใชก้บัการ
เรียนการสอน 
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3. ให้ความร่วมมือ ครูควรให้ความร่วมมือโดยการแบ่งปัน (Sharing) การเผยแพร่ 
(Contributing) การปรับตวั (Adapting) และคิดหาวธีิใหม่ๆ (Inventing)  

4. กลา้เส่ียง ครูอาจตอ้งเส่ียงถา้บางคร้ังไม่รู้เท่ากบันกัเรียนในบางเร่ืองและมีวิสัยทศัน์
มองหาเทคโนโลยท่ีีจะน ามาใชส้นบัสนุนการเรียนการสอนไดว้ิเคราะห์เป้าหมายและเป็นเพียงผูอ้  านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนกล้าเส่ียงท่ีจะให้ผูเ้รียนเรียนรู้จากกันและกนัและกล้าไวใ้จ
นกัเรียน 

5. เรียนรู้ ครูตอ้งเป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิตรับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆอย่าง
ต่อเน่ือง 

6. การส่ือสาร ครูตอ้งมีความสามารถในการส่ือสารให้ความร่วมมือและสามารถแสดง
บทบาทของผูอ้  านวยความสะดวกการเรียนรู้ผูค้อยกระตุน้ควบคุมตรวจสอบและจดัการ 

7. เป็นตน้แบบพฤติกรรม ครูตอ้งสอนค่านิยมและเป็นตน้แบบหรือตวัอยา่งพฤติกรรม
ท่ีอยากให้นักเรียนเป็นพฤติกรรมท่ีตอ้งการให้เกิดกบันักเรียนเช่นความอดทนการตระหนักเก่ียวกบั
โลกาภิวตัน์เป็นตน้ 

8. เป็นผูน้ า ครูตอ้งเป็นผูน้ าแมว้า่การเป็นผูน้ าจะประสบความส าเร็จหรือไม่ก็ตาม 
 Lisa  (Lisa, 2010  อา้งถึงใน  วิโรจน์  สารรัตนะ,  2556)  กล่าวถึงสัญญาณการเป็นครูใน
ศตวรรษท่ี  21  ดงัน้ี 
  1. ท่านให้นักเรียนใช้ขอ้มูลจากหลายแหล่งในโครงการวิจยัของพวกเขามีการ
อา้งอิง blogs, podcasts และบทสัมภาษณ์ท่ีไดจ้ากการ Skype 
  2. นกัเรียนของท่านท าโครงงานแบบร่วมมือกบันกัเรียนในออสเตรเลีย 
  3. ท่านปรับขอ้มูลล่าสุดเพื่อสะทอ้นผลการประเมินนกัเรียนถึงผูป้กครองเป็นราย
สัปดาห์...โดยblog ของท่าน 
  4.  นกัเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนโดย tweeting ค าถามและมีขอ้เสนอแนะ 
  5.  ท่านขอให้นักเรียนท าการศึกษาและท ารายงานท่ีสร้างสรรค์ในหัวขอ้ท่ีเป็น
ประเด็นโตแ้ยง้และท่านใหเ้กรดจากการส่งงานเป็นวดีิโอ 
  6.  ท่านไดต้ระเตรียมงานการสอนดว้ยวิธีแปลกใหม่เช่นดว้ย podcasts (postcasts 
เป็นรูปแบบของกระบวนการท่ีสามารถบนัทึกเสียงต่าง ๆ ข้ึนไปเก็บไวบ้นเวบ็) 
  7.  ท่านขอให้นกัเรียนแสดงประวติัหรือบุคลิกลกัษณะของบุคคลแลว้นกัเรียนได้
ท าแฟ้มขอ้มูลบนส่ือออนไลน์ลอ้บุคลิกของบุคคลอ่ืน 
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  8.  นกัเรียนของท่านสร้างสรรคแ์นวการเรียนโดยท างานร่วมกบัคนอ่ืนใน Group 
wiki  (wiki เป็นลกัษณะของการสร้างเวบ็ไซดแ์บบมีส่วนร่วม) 
  9.  ท่านแลกเปล่ียนแผนการสอนกบัเพื่อนครูทุกมุมโลก 
  10.  แมมี้งบประมาณส าหรับห้องเรียนจ ากดัแต่ท่านถือเป็นเร่ืองไม่ส าคญั  เพราะ
สามารถมีแหล่งขอ้มูลฟรีอีกมากมายทางเวบ็ไซด ์
  11.  ท่านตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาวชิาชีพและท่านไดอ่้าน blog, join 
online communities, tweet  เพื่อพฒันาตนเอง 
  12.  ท่านน านกัเรียนเท่ียวชมเมืองจีนท่านไม่เคยทอดทิ้งห้องเรียน 
  13  นักเรียนของท่านแลกเปล่ียนประสบการณ์ช่วงวนัหยุดภาคฤดูร้อน  โดยน า
ภาพถ่ายลงในฐานขอ้มูลออนไลน์ 
  14.  ท่านเขา้เยีย่มชมพิพิธภณัฑลู์ฟร์กบันกัเรียน 
  15.  ท่านสอนนกัเรียนไม่ใหเ้ป็นอนัธพาลและไม่เป็นอนัธพาลในโลกไซเบอร์ 
  16.  ท่านให้นกัเรียนน าเอาโทรศพัทมื์อถือเขา้ห้องเรียนดว้ยเพราะวา่ท่านวางแผน
ท่ีจะใชใ้นหอ้งเรียนดว้ย 
  17.  ท่านใหน้กัเรียนสรุปบทเรียนและส่งถึงท่านโดย  “text message”   

18.  ท่านน าเสนองานริเร่ิมของนกัเรียนสู่โลก 
19.  ท่านด่ืมกาแฟในตอนเช้าพร้อมกบัตรวจสอบ  RSS feed  ของท่าน (เป็นการ

รวบรวมแหล่งขอ้มูลจากหลายแหล่งมาไวใ้นท่ีเดียวกัน เม่ือใช้ RSS จะมีการส่งสรุปเน้ือหามาให้
ตดัสินใจวา่ตอ้งการอ่านบทความใด  โดยคลิกท่ีการเช่ือมโยง) 

20.  ท่านก าลงัอ่านส่ิงนั้นอยู ่
21.  ท่านtweet และเขียนบนัทึก  แลว้กด like หรือส่งอีเมลลถึ์งคนอ่ืน 

 World Press (2011 อา้งถึงใน  วโิรจน์  สารรัตนะ,  2556) เขียนถึง  การเปล่ียนแปลงกระบวน
ทศัน์ทางการศึกษาในปัจจุบนัวา่  มีอิทธิพลจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ อินเตอร์เน็ต  เคร่ืองมือเวบ็ 2.0  และ
เครือข่ายสังคมออนไลน์  ท าใหต้อ้งการครูท่ีเปล่ียนแปลงจากการเป็นผูก้ระจายความรู้ไปเป็นผูป้ระพนัธ์
การเรียนรู้  ช่วยนกัเรียนเปล่ียนสารสนเทศเป็นความรู้  และเปล่ียนความรู้เป็นภูมิปัญญาโดยเนน้ทกัษะ
ดงัน้ี  1)  ความร่วมมือเป็นทีม (Collaboration)  2)  การคิดเชิงวิพากษ์  (Critical  thinking)  3)  การ
น าเสนอ  (Oral  Communications)  4)  การเขียน  (Written  communications)  4)  การใชเ้ทคโนโลย ี 



275 
  

(Technology)   5)  การเป็นพลเมืองท่ีดี   (Citizenship)  6)  การเรียนรู้ในอาชีพ  (Learn  about  careers)  
7)  การมีเน้ือหาความรู้  (Content)   
 วจิารณ์  พานิช (2555) การเรียนรู้ยุคใหม่ตอ้งเรียนให้เกิดทกัษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษ
ท่ี๒๑หน้าท่ีของครูเพื่อศิษยจึ์งตอ้งเปล่ียนจากเนน้ “สอน” หรือสั่งสอนไปท าหน้าท่ีจุดประกายความ
สนใจใฝ่รู้ (inspire) แก่ศิษยใ์ห้ศิษยไ์ดเ้รียนจากการลงมือปฏิบติั (Learning by doing) และศิษยง์อกงาม
ทกัษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 น้ีจากการลงมือปฏิบติัของตนเป็นทีมร่วมกบัเพื่อนนกัเรียน
เนน้การงอกงามทกัษะในการเรียนรู้และคน้ควา้หาความรู้มากกวา่ตวัความรู้ครูเพื่อศิษยต์อ้งเปล่ียนแนว
ทางการท างานจากท าโดดเด่ียวคนเดียวเป็นท างานและเรียนรู้จากการท าหนา้ท่ีครูเป็นทีมครูตอ้งไม่สอน
แต่ตอ้งออกแบบการเรียนรู้และอ านวยความสะดวก (facilitate) การเรียนรู้ให้นกัเรียนเรียนรู้จากการ
เรียนแบบลงมือท าหรือปฏิบติัแลว้การเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเองการเรียนรู้แบบ
น้ีเรียกวา่ PBL (Project-based Learning)  
 ชมรมสภาปฏิรูปการศึกษาไทย  (2557)  กล่าวถึง  บทบาทครูในศตวรรษท่ี  21  แปดประการ  
คือ  1) ใหน้กัเรียนเรียนรู้จากการท าโครงงาน (Project)  2) ให้นกัเรียนไดเ้รียนตามหวัขอ้ท่ีตอ้งการ(On-
demand)  3) ให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ตามวิธีท่ีเหมาะสมตรงกบัวิธีการเรียนรู้ของตนเอง(Personalized)  4) 
ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยวิธีการท างานร่วมกัน(Collaboration)  5) น าห้องเรียนสู่ชุมชนโลกด้วยการ
เช่ือมโยงกบัห้องเรียนของโรงเรียนในต่างประเทศ(Global  Community)  6) ให้นกัเรียนไดสื้บคน้
ความรู้จากเวบ็ไซต ์(Web-based)  7) มีการประเมินนกัเรียนเป็นระยะ ๆ (Formal Evaluation)  8) มุ่งให้
นกัเรียนสามารถน าความรู้สู่การปฏิบติัไดใ้นชีวติประจ าวนั (Learning  for  Life)     
 ถนอมพร  เลาหจรัสแสง  (2557)  กล่าวถึงคุณลักษณะของครูในศตวรรษท่ี 21หมายถึง 
คุณลกัษณะท่ีจ าเป็นส าหรับครูไทยในอนาคต (C-Teacher) ซ่ึงมีทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี  21 ประกอบดว้ย 8 ประการคือ 
               1. C–Content หมายถึง การท่ีผูส้อนตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญเน้ือหาท่ีตนรับผิดชอบ
ในการสอน C-Content ถือเป็นลกัษณะท่ีจ าเป็นอย่างท่ีสุดและขาดไม่ได้ส าหรับผูส้อนเพราะถึงแม้
ผูส้อนจะมีทกัษะ C อ่ืนท่ีเหลือทั้งหมดแต่หากขาดซ่ึงความเช่ียวชาญในเน้ือหาการสอนของตนแล้ว
เป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีผูเ้รียนจะสามารถเรียนรู้จากกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากผูส้อนท่ีไม่แม่นในเน้ือหา 
หรือไม่เขา้ใจในส่ิงท่ีตนพยายามถ่ายทอด/ส่งผา่นใหแ้ก่ผูเ้รียน 
            2. C-Computer (ICT) Integration หมายถึง การท่ีผูส้อนมีทกัษะในการใช้
คอมพิวเตอร์ในการบูรณาการกบัการเรียนการสอนในชั้นเรียน เหตุผลส าคญัท่ีผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีทกัษะ
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ดา้นการประยกุตค์อมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ นอกจากจะเป็นการ
ติดอาวธุดา้นทกัษะในการใช ้ICT โดยทางออ้มให้แก่ผูเ้รียนแลว้หากมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
อยา่งมีประสิทธิภาพก็ยงัสามารถส่งเสริมทกัษะกระบวนการคิดของ 
ผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. C-Constructionist หมายถึง การท่ีผูส้อนเป็นผูส้ร้างสรรค์มีความเข้าใจ
เก่ียวกบัแนวคิด Constructionism ซ่ึงมุ่งเนน้วา่การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดน้ั้นเป็นเร่ืองภายในของตวับุคคล
จากการท่ีไดล้งมือท ากิจกรรมใดๆให้เกิดการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ท่ีเช่ือมโยงกบัประสบการณ์หรือ
ความรู้เดิมท่ีอยู่ในตวับุคคลนั้นมาก่อนผูส้อนท่ีเป็นผูส้ร้างสรรคไ์ม่เพียงแต่ใช้ทกัษะน้ีในการพฒันาใน
ดา้นของเน้ือหาความรู้ใหม่ส าหรับผูเ้รียนหากยงัสามารถน าไปใชใ้นการสร้างแผนการเรียนรู้ต่างๆซ่ึง
ครอบคลุมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ข้ึนในตนเองผา่นการลงมือผลิตช้ินงานต่างๆ 
เช่น งานศิลปะ การเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯลฯ 

             4. C-Connectivity  หมายถึง  การท่ีผูส้อนมีทกัษะในการจดักิจกรรมท่ีเช่ือมโยง
ระหว่างผูเ้รียนด้วยกันเพื่อนอาจารย์ทั้ งในสถานศึกษาเดียวกันและต่างสถานศึกษาหรือเช่ือมโยง
สถานศึกษา บา้นและ/หรือชุมชนเข้าเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ของผูเ้รียนเน่ืองจาก
แนวคิดท่ีวา่การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งดีเม่ือส่ิงท่ีเรียนรู้มีความสัมพนัธ์โดยตรง หรือเก่ียวขอ้งกบัความ
สนใจประสบการณ์ ความเช่ือ สังคม และวฒันธรรมของผูเ้รียนการท่ีผูส้อนสามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ี
ผูเ้รียนเรียนรู้ในชั้นเรียนกบัเพื่อนอาจารยใ์นสถานศึกษา บา้นและสังคมแวดลอ้มท่ีผูเ้รียนเป็นส่วนหน่ึง
ไดม้ากเท่าใดก็ยอ่มท าใหผู้เ้รียนเกิดการเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงท่ีเรียนรู้กบัประสบการณ์ตรงไดม้ากเท่านั้น 
              5. C-Collaboration หมายถึง  การท่ีผูส้อนมีความสามารถในการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกนักบัผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ผูส้อนจะตอ้งมีทกัษะในบทบาทของการเป็นโคช้ 
หรือท่ีปรึกษาท่ีดีในการเรียนรู้ (ส่วนใหญ่จะอยูใ่นลกัษณะของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง) ของผูเ้รียนรวมทั้ง
การเป็นผูเ้รียนเองในบางคร้ังทกัษะส าคญัของการเป็นโคช้หรือท่ีปรึกษาท่ีดีนั้น ไดแ้ก่การสร้างฐานการ
เรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนเป็นระยะ อยา่งเหมาะสมอ านวยให้ผูเ้รียนเกิดฐานการเรียนรู้ท่ีจะต่อยอดการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมข้ึนไดท้ั้งน้ีการเรียนรู้จะเกิดข้ึนในผูเ้รียนไดอ้ยา่งจ ากดั 
หากปราศจากซ่ึงฐานการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมผูส้อน 
              6. C-Communication  หมายถึง การท่ีผูส้อนมีทกัษะในการส่ือสารกบัผูเ้รียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมิใช่เฉพาะการพฒันาให้เกิดทกัษะของเทคนิคการส่ือสารท่ีดีเช่น การอธิบาย
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ดว้ยค าพูด ขอ้ความ ยกตวัอยา่ง ฯลฯ เท่านั้นหากยงัหมายรวมถึงการเลือกใชส่ื้อ (Media) ท่ีหลากหลายท่ี
ช่วยใหผู้ส้อนสามารถส่งผา่นเน้ือหาสาระท่ีตอ้งการจะน าเสนอหรือสร้างส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 
              7. C-Creativity  หมายถึง การท่ีผูส้อนเป็นผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรคเ์พราะบทบาท
ของผูส้อนในยุคสมยัหน้านั้นไม่ไดมุ้่งเน้นการเป็นผูป้้อน/ส่งผา่นความรู้ให้กบัผูเ้รียนโดยตรง หากมุ่ง
ไปสู่บทบาทของการสร้างสรรคอ์อกแบบส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
ของผูเ้รียน ผูส้อนจะไดรั้บการคาดหวงัใหส้ามารถท่ีจะรังสรรคกิ์จกรรมใหม่ๆต่างๆ ท่ี 
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
              8. C-Caring หมายถึง การท่ีผูส้อนจะตอ้งมีความมุทิตา ความรัก ความปรารถนา
และความห่วงใยอยา่งจริงใจแก่ผูเ้รียน ในทกัษะทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมานั้นทกัษะ Caring นบัวา่เป็นทกัษะ
ท่ีส าคญัท่ีสุดทั้งน้ีเพราะความมีมุทิตา รัก ปรารถนาดีและห่วงใยกบัผูเ้รียนของผูส้อนนั้นจะท าให้ผูเ้รียน
เกิดความเช่ือใจต่อผูส้อนส่งผลให้เกิดส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ในลกัษณะการต่ืนตวัอยา่งผอ่นคลาย แทน
ความรู้สึกวิตกกงัวลในส่ิงท่ีจะเรียนรู้ซ่ึงการต่ืนตวัอย่างผ่อนคลาย ถือว่าเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดท่ีจะท าใหส้มองเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

พิณสุดา สิริธรังศรี (2557)  เสนอรายงานการสังเคราะห์องคค์วามรู้ในหวัขอ้ "การยกระดบั
คุณภาพครูไทยในศตวรรษท่ี 21" สรุปคุณลกัษณะครูไทยท่ีมีคุณภาพ จะตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี1) เป็น
ผูมี้จิตวิญญาณของความเป็นครูและผูใ้ห้  2) มีความรู้ ความสามารถและทกัษะการจดัการเรียนรู้  3) มี
ทกัษะการส่ือสาร  4) อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  5) ต่ืนรู้ ทนัสมยัทนัเหตุการณ์
6) ตามทนัเทคโนโลยีและข่าวสาร  7) สร้างแรงบนัดาลใจในการเรียนรู้ของผูเ้รียน  8) ใฝ่ควา้และ
แสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง  9) เป็นแบบอย่างทางคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม  10) รู้และเขา้ใจ
ในอตัลกัษณ์ความเป็นชนชาติไทยท่ีหลากหลาย  11) ภาคภูมใจในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก  12) ยอมรับและเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง  13) มีความพร้อมและปรับปรุงต่อการเปล่ียนแปลงของ
โลกและประชาคมอาเซียน 

อ่องจิต เมธยะประภาส (2557) กล่าวบรรยายวา่ "ครูในยุคศตวรรษท่ี 21 ตอ้งมีลกัษณะ E-
Teacher"ดงัน้ี 1)Experience มีประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้แบบใหม่  2)Extended มีทกัษะการ
แสวงหาความรู้  3)Expended มีความสามารถในการถ่ายทอดหรือขยายความรู้ของตนสู่นกัเรียนผา่นส่ือ
เทคโนโลยีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  4)Exploration มีความสามารถในการเสาะหาและคดัเลือกเน้ือหา
ความรู้หรือเน้ือหาท่ีทนัสมยัเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนผา่นทางส่ือเทคโนโลยี  5)Evaluation 
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เป็นนกัประเมินท่ีดี มีความบริสุทธ์ิและยุติธรรม และสามารถใชเ้ทคโนโลยีในการประเมินผล  6)End-
User เป็นผูท่ี้ใช้เทคโนโลยี (user) อย่างคุม้ค่า และใช้ไดอ้ย่างหลากหลาย 7)Enabler สามารถใช้
เทคโนโลยีสร้างบทเรียน8)Engagement ตอ้งร่วมมือและแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัผา่นส่ือเทคโนโลยีจน
พฒันาเป็นเครือข่ายความร่วมมือ เช่น เกิดชุมชนครูบน web  9) Efficient and Effective สามารถใชส่ื้อ
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในฐานะท่ีเป็นผูผ้ลิตความรู้ ผูก้ระจายความรู้ และ
ผูใ้ชค้วามรู้ 
 นวพร  ชลารักษ ์ (2558)  กล่าวถึง  การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เนน้ใหท้ั้งผูเ้รียนและ
ครูกา้วเขา้สู่การเรียนรู้ไปพร้อมๆกนัผูท่ี้ตอ้งพฒันาไม่ใช่เพียงผูเ้รียนเท่านั้นแต่รวมไปถึงครูดว้ยท่ีตอ้ง
ปรับบทบาทเป็นครูในศตวรรษท่ี 21 โดยการไม่ตั้งตนเป็น “ผูรู้้”แต่เป็น “ผูเ้รียนรู้” เรียนไปพร้อมกบั
ผูเ้รียนปรับกระบวนการเรียนการสอนเป็น “สอนนอ้ยเรียนมาก” เรียนรู้จากการปฏิบติัเรียนรู้จากชีวติ
จริงเรียนรู้จากความซบัซอ้นและไม่ชดัเจนของโลกและสังคมรวมไปถึงสร้างความรู้ข้ึนใชเ้องและ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ข้ึนใชเ้องเช่นกนัครูตอ้งพฒันาและปรับเปล่ียนบทบาทเป็น “โคช้” และ
การออกแบบการเรียนรู้เพื่อผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 

 ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ (2558) รองอธิการบดีฝ่ายวจิยั  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์กล่าววา่  “ครู
ไทยยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้อ านวยความรู้” ซ่ึงใน
ปัจจุบนัเร่ิมมีการพูดถึงทกัษะของเด็กในศตวรรษท่ี 21 แต่ยงัไม่มีคู่มือประกอบแนวทางการพฒันา
ทกัษะครูให้พร้อมต่อการเรียนการสอนในยุคสมยัใหม่ครูไทยจ านวนมากจึงเหมือนถูกปล่อยอยู่อย่าง
โดดเด่ียวท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ทั้งน้ีแนวทางในการพฒันาทกัษะครูไทยใน
ศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ยทกัษะ 7 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ทกัษะในการตั้งค  าถาม เพื่อช่วยให้ศิษยก์  าหนดรู้
เป้าหมายและคิดไดด้ว้ยตนเอง 2) ทกัษะท่ีสอนให้เด็กหาความรู้ไดด้ว้ยตวัเองและดว้ยการลงมือปฏิบติั 
3) ทกัษะในการคดัเลือกความรู้ ตามสภาพแวดล้อมจริง 4) ทกัษะในการสร้างความรู้ใช้เกณฑ์การ
ทดสอบและตรวจสอบความถูกตอ้งอยา่งไรเพื่อท าให้ศิษยเ์กิดความเขา้ใจอยา่งชดัแจง้ 5) ทกัษะให้ศิษย์
คิดเป็นหรือตกผลึกทางความคิด 6) ทกัษะในการประยุกตใ์ช ้และ 7) ทกัษะในการประเมินผลซ่ึงครูยุค
ใหม่จ  าเป็นตอ้งมีทกัษะทั้ง 7 ด้านในการเป็นผูอ้  านวยความรู้ให้เด็กแทนท่ีจะเป็นผูถ่้ายทอดความรู้
เหมือนก่อน 

ลกัษณะครูในศตวรรษท่ี   21  ตามแนวคิดของนกัวิชาการท่ีไดน้ าเสนอทศันะเก่ียวกบัครูใน
ศตวรรษท่ี  21  ดงักล่าวมาขา้งตน้  เม่ือพิจารณาความสอดคลอ้งปรากฎวา่  ลกัษณะครูในศตวรรษท่ี  21  
ท่ีมีความสอดคล้องกนัมากท่ีสุด  ได้แก่ เรียนรู้ตลอดชีวิต แสวงหาความรู้ท างานแบบร่วมมือมีการ
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ปรับตวัผูเ้รียนได้เรียนรู้จากการปฏิบติั เป็นผูอ้  านวยความรู้เรียนรู้จากการท าโครงงานมีทกัษะในการ
ส่ือสารและเป็นนกัประเมินท่ีดี  สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ  นวพร  ชลารักษ ์ (2558) ท่ีกล่าววา่  ครูจึง
ตอ้งมีความต่ืนตวัและเตรียมพร้อมในการจดัการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผูเ้รียนมีทกัษะส าหรับ
การด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษท่ี 21 โดยทกัษะท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ทกัษะการเรียนรู้ (Learning Skills)ท่ี
มุ่งเนน้ความรู้ความสามารถ และทกัษะจ าเป็น ซ่ึงเป็นผลจากการปฏิรูปเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการ
เรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมดา้นต่างๆ ท่ีเป็นปัจจยัสนบัสนุนท่ีจะท าให้เกิดการเรียนรู้ 
ปัจจุบนัเป็นยุคแห่งการแข่งขนัทางสังคมค่อนขา้งสูง ส่งผลต่อการปรับตวัให้ทดัเทียมและเท่าทนักบั
ความเปล่ียนแปลง ท่ีเกิดข้ึนในบริบททางสังคมในทุกมิติรอบดา้น ดงันั้น การเสริมสร้างองคค์วามรู้ 
(Content Knowledge) ทกัษะเฉพาะทาง  (Specific Skills) ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น (Expertise) และ
สมรรถนะของการรู้เท่าทนั (Literacy) จึงเป็นตวัแปรส าคญัท่ีตอ้งเกิดข้ึนกบัตวัผูเ้รียน 

 

ตอนที่  2   
บทบาทผู้สอนส าหรับการจัดการเรียนรู้ทีย่ดึโครงงานเป็นฐาน 

บลูเมนเฟล  (2537  อา้งถึงในมหาวิทยาลยัศรีประทุม , 2554)  ไดส้รุปบทบาทของครูผูส้อนใน
ชั้นเรียนท่ีมีการสอนแบบโครงงานไวด้งัน้ี 
 1. ครูตอ้งเปิดโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นกัเรียน  โดยการสนบัสนุน  แนะน าหรือตระเตรียม
ส่ิงท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ถึงแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นได ้
  2. ครูควรสนบัสนุนการเรียนรู้ของนกัเรียนโดยจดัโครงสร้างการเรียน  สร้างแบบ
และแนะน าการท างานใหแ้ก่นกัเรียน   
  3 .  กระ ตุ้นนัก เ รียนในการ เ รียน รู้และใช้กระบวนการ รู้ คิดของตนเอง
(metacognitive) 
  4. ครูควรประเมินผลความกา้วหนา้  วนิิจฉยัปัญหาท่ีเกิดและใหผ้ลยอ้นหลงักลบั
แก่นกัเรียน  รวมถึงการประเมินผลงานรวมทั้งหมดของนกัเรียนดว้ย 

ส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2557)  บทบาทครูและผูเ้รียนในการจดัการเรียนรู้
แบบโครงงาน  แสดงตามขั้นตอนการจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี   
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บทบาทผู้สอน ขั้นตอนการจัดการ

เรียนรู้แบบโครงงาน 
บทบาทผู้เรียน 

1.จดัใหมี้การปฐมนิเทศวธีิการเรียนรู้ 
แบบโครงงานเพื่อใหรู้้ถึงหลกัการ 
วตัถุประสงค ์ ประโยชน์ตวัแปร 
ปัจจยัส าคญัในการท าโครงงาน 
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อนัอาจ
เกิดข้ึน 

ขั้นน าเสนอ 1. เสนอแนวคิด เลือก และก าหนด 
หวัขอ้โครงงาน 
 

2.ใหค้  าปรึกษาในการด าเนินงาน 
ของผูเ้รียนทุกขั้นตอน 

ขั้นวางแผน 2. เสนอแนวทาง ออกแบบการท า 
โครงงาน 
3. วางแผนร่วมกนัในการเรียนรู้ 
แบบโครงงาน 
4. ศึกษาคน้ควา้เอกสารเพิ่มเติมจาก 
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
5. เสนอเคา้โครงยอ่ของโครงงาน 
ต่อผูส้อน 

3.ติดตาม สอบถามความกา้วหนา้ 
ดูแลการท าโครงงานของผูเ้รียนอยา่ง
ใกลชิ้ด 

ขั้นปฏิบัติ 6. ลงมือปฏิบติัโครงงานตาม 
ขั้นตอนท่ีวางแผนไว ้
7. รวบรมผลการท าโครงงาน 
8. เสนอแนวทางแกไ้ขปรับปรุงผล 
การท าโครงงาน 
9. เขียนรายงานหรือน าเสนอผลงาน 
โครงงานต่อครูผูส้อน 
10. เผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน 

4. สังเกตและประเมินการท ากิจกรรม 
ของผูเ้รียน 
5. สรุปการท างานและเสนอแนะการ 

ขั้นประเมินผล 11. ประเมินผลการเรียนรู้แบบ 
โครงงานของตนเอง  
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ท างานของผูเ้รียนแต่ละกลุ่มโดยรวม 
บทบาทของผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัโครงงาน 

      1.  อาจารย์ผู้สอนวชิาโครงงาน 
(1)  ให้ค  าปรึกษา  แนะน า  กระตุ้นให้ผูเ้รียนคิดหัวข้อโครงงาน  และวิธีการเขียน

โครงงาน 
(2)  จดังบประมาณ  อุปกรณ์สนบัสนุนแต่ละโครงงาน 
(3)  ติดตามความกา้วหนา้ในการปฏิบติังานของผูเ้รียนแต่ละสัปดาห์ 
(4)  เป็นกรรมการตรวจสอบโครงงาน 
(5)  รวบรวมผลการประเมินเพื่อตดัสินความส าเร็จในวชิาโครงงานของนกัเรียน 
(6)  ประชาสัมพนัธ์หรือจดันิทรรศการเผยแพร่ผลงานโครงงานไปสู่สาธารณชน  และ

สถานประกอบการ 
     2. อาจารย์ทีป่รึกษาโครงงาน  

 (1)  ใหค้วามรู้ดา้นทฤษฎี  หลกัการ  กระบวนการ  วธีิการคิด  และยทุธศาสตร์ 
การคิด 

(2)  ใหค้  าแนะน า  ช้ีแนะแหล่งขอ้มูล  แหล่งความรู้  และวธีิการด าเนินงานท่ีถูกตอ้ง 
(3)  ใหค้วามรู้  ทกัษะ  และเทคนิคในการท าโครงงาน 
(4)  เป็นท่ีปรึกษาโครงงาน 
(5)  เป็นกรรมการสอนโครงงานทั้งหมด  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 
(6)  ประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
(7)  ติดตามผลและประเมินผลวชิาโครงงาน 

บทบาทของครูก่อนการจัดการเรียนรู้  
ในการจดัการเรียนรู้แต่ละคร้ัง  ครูจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความพร้อมและมีความแม่นย  าในเน้ือหา

เพื่อใหก้ารจดัการเรียนรู้เป็นไปอยา่งราบร่ืน และสามารถอ านวยความสะดวกให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้
ขณะปฏิบติักิจกรรม  ซ่ึงการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดงักล่าว มีแนวทางในการจดัการเรียนรู้ 2 รูปแบบ คือ 
การจดักิจกรรมตามความสนใจของผูเ้รียน และการจดักิจกรรมตามสาระการเรียนรู้ 

 การจัดกจิกรรมตามความสนใจของผู้เรียน เป็นการจดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนเลือกศึกษาโครงงาน 
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จากส่ิงท่ีสนใจอยากรู้ท่ีมีอยูใ่นชีวติประจ าวนั ส่ิงแวดลอ้มในสังคม หรือจากประสบการณ์ต่างๆท่ียงั
ตอ้งการค าตอบ ขอ้สรุป ซ่ึงอาจจะอยูน่อกเหนือจากสาระการเรียนรู้ในบทเรียนของหลกัสูตร มีขั้นตอน
ดงัน้ี 

‟    ตรวจสอบ วเิคราะห์ พิจารณา รวบรวม ความสนใจ ของผูเ้รียน 
‟    ก าหนดประเด็นปัญหา/ หวัขอ้เร่ือง 
‟    ก าหนดวตัถุประสงค ์
‟    ตั้งสมมติฐาน 
‟    ก าหนดวธีิการศึกษาและแหล่งความรู้ 
‟    ก าหนดเคา้โครงของโครงงาน 
‟    ตรวจสอบสมมติฐาน 
‟    สรุปผลการศึกษาและการน าไปใช้ 
‟    เขียนรายงานวิจยัแบบง่ายๆ 
‟    จดัแสดงผลงาน 

 การจัดกจิกรรมตามสาระการเรียนรู้ เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยยดึเน้ือหาสาระตามท่ี 
หลกัสูตรก าหนด ผูเ้รียนเลือกท าโครงงานตามท่ีสาระการเรียนรู้ จากหน่วยเน้ือหาท่ีเรียนในชั้นเรียน 
น ามาเป็นหวัขอ้โครงงาน มีขั้นตอนท่ีผูส้อนด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
             ‟    ศึกษาเอกสาร หลกัสูตร คู่มือครู 

‟    วเิคราะห์หลกัสูตร 
‟    วเิคราะห์ค าอธิบายรายวชิา เพื่อแยกเน้ือหา จุดประสงคแ์ละจดักิจกรรมใหเ้ด่นชดั 
‟    จดัท าก าหนดการสอน 
‟    เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 
‟    ผลิตส่ือ จดัหาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
‟    จดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยเร่ิมตั้งแต่ แจง้วตัถุประสงค ์กระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน จดั 

กลุ่มผูเ้รียนตามความสนใจ การใชค้  าถามกระตุน้การมีส่วนร่วมของผูเ้รียน ซ่ึงจะกล่าวถึงรายละเอียดใน 
หวัขอ้ บทบาทของครูในฐานะผูก้ระตุน้การเรียนรู้ 

‟    จดัแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม 
‟    บนัทึกผลการจดัการเรียนรู้ 
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ส าหรับการวจิยัในคร้ังน้ี    ผูว้ิจยัสรุปจากแนวคิดของนกัวิชาการไดว้า่  ครูแห่งศตวรรษท่ี 21 มี
ความแตกต่างจากครูในศตวรรษท่ีผ่านมา  คือครูแห่งศตวรรษท่ี 21 ไม่ใช่ผูถ่้ายทอดเน้ือหาให้แก่
นกัเรียนอีกต่อไปแลว้  และทกัษะท่ีครูควรมีคือความสามารถในการจดัการเก่ียวกบัแหล่งเรียนรู้ซ่ึงตอ้ง
อาศยัเทคโนโลยสีมยัใหม่เป็นเคร่ืองมือ  และบทบาทของครูในการจดัการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน  
มีความส าคญัต่อการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  โดยมีองคป์ระกอบ  4  ดา้นคือ  มีความรู้  อ านวย
ความสะดวก  จดับริบทการเรียนรู้  และประเมิน  มีรายละเอียดดงัแสดงในภาพ ดงัน้ี 

 

 

ภาพท่ี  2  บทบาทครูในการจดัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) 
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แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนหน่วยที ่ 5 
 
วตัถุประสงค์   เพื่อประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของผูศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง  
                           บทบาทครูผูส้อนในการจดัการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน 
ค าแนะน า อ่านค าถามต่อไปน้ีทีละขอ้  แลว้เขียนค าตอบลงในช่องวา่งท่ีก าหนดใหห้ลงัจากนั้น 
                            จึงตรวจสอบค าตอบกบัค าเฉลยในเฉลยค าตอบแบบประเมินตนเองหลงัเรียน 
 

1.  ท่านสามารถน าแนวคิดเก่ียวกบับทบาทผูส้อนการจดัการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานมา
ประยกุตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในหอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21  ไดอ้ยา่งไร  จงอธิบาย 

             
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

2.ท่านคิดวา่บุคลิกภาพของผูส้อนมีผลต่อความสนใจหรือความตั้งใจในการเรียนของผูเ้รียน
อยา่งไร  จงอภิปราย 

 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
(โปรดตรวจค าตอบจากแนวตอบหลงัเรียนในแนวการศึกษาหน่วยท่ี  5  ) 

เฉลยค าตอบแบบประเมินผลตนเอง 
หน่วยที ่ 5 

บทบาทของผู้สอนส าหรับการจัดการเรียนรู้ที่ยดึโครงงานเป็นฐาน 
 

 
 

1.  ครูในยคุปัจจุบนัควรมีบทบาทดงัต่อไปน้ี 
1.1 วเิคราะห์หลกัสูตร 
1.2 ปรับเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนหรือสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

หรือบูรณาการเน้ือหาสาระระหวา่งกลุ่มประสบการณ์ หรือรายวชิา 
  1.3 เตรียมแหล่งเรียนรู้ เอกสาร ส่ือประกอบการเรียนรู้ 

1.4 มีขอ้มูลผูเ้รียนท่ีจะน าไปเป็นพื้นฐานในการจดัการเรียนรู้ 
2. การจดัการเรียนรู้ควรใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 

2.1 เลือกเร่ืองท่ีจะเรียน 
2.2 วางแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
2.3 เรียนโดยการแลกเปล่ียนความรู้ 
2.4 เรียนดว้ยกระบวนการกลุ่ม 
2.5 เรียนจากหอ้งสมุด 
2.6 เรียนจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ทั้งในและนอกโรงเรียน 
2.7 เรียนโดยบูรณาการสาระ ทกัษะ และคุณธรรม 

ทั้งน้ีควรตอบขยายความเพิ่มเติมตามความเขา้ใจของผูศึ้กษา 

ก่อนเรียน 
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2.  ลกัษณะครูในศตวรรษท่ี   21  ไดแ้ก่ เรียนรู้ตลอดชีวิต แสวงหาความรู้ท างานแบบร่วมมือมี
การปรับตวัผูเ้รียนให้เรียนรู้จากการปฏิบติั เป็นผูอ้  านวยความรู้  เรียนรู้จากการท าโครงงานมีทกัษะใน
การส่ือสารและเป็นนกัประเมินท่ีดี 
 
 
 

 
 

 1. การเรียนแบบโครงงานเป็นรูปแบบการเรียนหน่ึงท่ีเหมาะสมส าหรับการเรียนในศตวรรษ
ท่ี 21 เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีเนน้การปฏิบติัตามความสนใจของนกัเรียน มีการน าเทคโนโลยีเขา้มาใช้
ในการจดัการเรียนการสอนอยา่งแพร่หลาย เร่ิมจากการเตรียมความพร้อมของครู นกัเรียน วสัดุอุปกรณ์ 
และโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียน จากนั้นนกัเรียนเลือกปัญหาท่ีจะศึกษา โดยมีครูเป็นผูจุ้ดประกาย
และให้ค  าปรึกษา นกัเรียนและครูร่วมกนัวางแผนการท าโครงงานในรูปแบบของแผนปฏิบติัการหรือ
เคา้โครงโครงงาน โดยก าหนดวตัถุประสงค์ สมมติฐาน ขอบเขตการศึกษา และวิธีการศึกษา ศึกษา
หลกัการทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ลงมือปฏิบติัตามแผน โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล คน้หาขอ้มูล
เพิ่มเติม เขียนรายงาน เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ และประเมินโครงงาน ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนนกัเรียนจะ
ช่วยพฒันาสมรรถนะและทกัษะท่ีส าคญัในศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 2. บุคลิกภาพเป็นเคร่ืองมือส าคญัอย่างหน่ึงส าหรับผูมี้อาชีพครู เพราะเป็นส่ิงท่ีช่วยสร้าง
ความศรัทธา ความน่าเช่ือถือและประทบัใจ ให้กับผูเ้รียนผูพ้บเห็น อีกทั้งยงัเป็นแรงผลกัดนัให้การ
ประกอบอาชีพครูบรรลุวตัถุประสงคม์ากยิ่งข้ึน ดงันั้นคนท่ีเป็นครูท่ีดี     จึงตอ้งมีการพฒันาบุคลิกภาพ
อย่างสม ่าเสมอ และนอกจากน้ีแล้วบุคลิกภาพยงัเป็นระบบพฤติกรรมของบุคคล คือไม่เพียงแต่การ
แสดงออกให้เห็นถึงความแตกต่างระหวา่งบุคลเท่านั้น แต่ยงัแสดงตวัตนหรือเอกลกัษณ์ของแต่ละคน
อีกดว้ย และอภิปรายเพิ่มเติมตามความคิดเห็นของท่าน 

 
 

 
 

 

หลงัเรียน 
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ค าน า 
 เอกสารคู่มือน าความรู้สู่การปฏิบติัเล่มน้ี  เป็นเอกสารท่ีผูว้ิจยัจดัท าข้ึนเพื่อใช้เป็นเอกสาร
ประกอบโปรแกรมการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21   ในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อพฒันาความรู้  น า
ทกัษะท่ีเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานในศตวรรษท่ี  21  ไปปฏิบติัในหอ้งเรียน 
 ส าหรับการศึกษาคู่มือ  หน่วยท่ี 6 การเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน : น าความรู้สู่การปฏิบติั 
กรณีโรงเรียนบา้นนากา้นเหลือง   ถือเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครูผูส้อน  
ซ่ึงครูผูส้อนมีบทบาทหนา้ท่ีเป็นผูแ้นะน าและท าโครงการการเรียนรู้ร่วมกนักบันกัเรียน  ใหน้กัเรียนมี
ความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานในศตวรรษท่ี  21  โดยมุ่งหวงัใหมี้การน า
ความรู้  ทกัษะท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
 ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่า  คู่มือฉบบัน้ี  จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา  
ครูผูส้อนและผูส้นใจทัว่ไป 
 สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณผูท้รงคุณวฒิุ  อาจารยท่ี์ปรึกษา  และผูเ้ขียนต ารา  หนงัสือทุกเล่มท่ีน ามา
อา้งอิงในเอกสารฉบบัน้ี  ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นเอกสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงาน
เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี   21   ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
   
 

นางเสาวลกัษณ์  วรครบุรี 
นกัศึกษาปริญญาเอก   สาขาวชิา การบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 

 

 
 
 
 



290 
  

สารบัญ 
 

 
 
 

 หน้า 
แนวคิด 1 
วตัถุประสงค ์  2 
กิจกรรมการเรียนการสอน 2 
ส่ือการสอน 2 
ตอนท่ี  1  บทน า 4 
ตอนท่ี 2  บทบาทครูในการจดัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน 
ตอนท่ี  3  แนวทางการด าเนินงาน            

9 
11 

ตอนท่ี  4  ขั้นตอนการปฏิบติังาน 13 
ตอนท่ี  5  ขอ้เสนอแนะ 16 
ภาคผนวก  
     - แบบบนัทึกกิจกรรมการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน 18 
    -  แบบบนัทึกผลการด าเนินด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน 21 
    -  แบบบนัทึกผลกิจกรรมการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน 
    -  แบบประเมินปฏิกิริยาท่ีมีต่อโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 
    -  แบบประเมินบรรยากาศการเรียนการสอนโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึ  
       โครงงานเป็นฐาน 
    - แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนของการจดัพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึ  
       โครงงานเป็นฐาน 

23 
            24 
            27 
  
            31  
 

บรรณานุกรม 36 



291 
  

 
หน่วยที่  6 

การเรียนรู้ทีย่ดึโครงงานเป็นฐาน : น าความรู้สู่การปฏิบตั ิ
   กรณโีรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 

นางเสาวลกัษณ์   วรครบุรี 
เค้าโครงเน้ือหา 
 ตอนท่ี  1  บทน า 

ตอนท่ี  2  กรอบแนวคิดเพื่อการวจิยัตามโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน  
ตอนท่ี  3  แนวทางการด าเนินงาน 

 
แนวคดิ 

วโิรจน์ สารรัตนะ (2558) กล่าววา่โครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัสืบเน่ืองจากโครงการแรก ใน 

อดีตส าหรับศตวรรษท่ี 20 ดว้ยความเช่ือท่ีวา่ “Knowledge Is Power” จึงมีอิทธิพลต่อแนวคิดการพฒันา
บุคลากรในกระบวนการวิจยัและพฒันาดว้ย โดยกระท าในส่ิงท่ีเรียกวา่ “Train And Hope” มุ่งเนน้ให้
บุคลากรมีความรู้อย่างเดียว แลว้หวงัว่าพวกเขาจะน าความรู้นั้นไปสู่การปฏิบติั โดยท่ีผลจากการวิจยั
พบว่ามีโอกาสน้อยมากท่ีจะเป็นเช่นนั้น ดังนั้ น การวิจยัและพฒันาในอดีตและอาจยงัมีอยู่บ้างใน
ปัจจุบนั จึงมกัจบลงในระยะการพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมายในการทดลองเท่านั้น  แต่ในปัจจุบนั
ส าหรับศตวรรษท่ี 21 – แนวคิดดงักล่าวไดเ้ปล่ียนไป จาก “Knowledge Is Power” เป็น “Knowledg + 
Action = Power”  หรือ “Make Them Know What To Do,  Then Encourage Them  Do What They 
Know” หรือ “Link To On-The-Job Application” ซ่ึงส่งผลต่อการก าหนดแนวคิดในการวิจยัและพฒันา
ให้มีโครงการน าความรู้สู่การปฎิบติัดว้ย เป็นโครงการท่ีผูว้ิจยัจะตอ้งมีการวางแผนล่วงหนา้จดัท าคู่มือ
ประกอบล่วงหน้า มีการก าหนดจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน มีกิจกรรมด าเนินงาน มีการบริหารจดัการ มีการ
ติดตามและประเมินผลท่ีหลากหลายมิติ มีการก าหนดระยะเวลาและขอบเขตของเวลา  โดยเวลาท่ีใช้
ควรประมาณ 3 ใน 4 ของเวลาใน 1 ภาคเรียน 
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วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี  6  จบแลว้   

 1.  ผูศึ้กษาสามารถปฏิบติักิจกรรมตามคู่มือการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน : น าความรู้สู่
การ 

ปฏิบติักรณีโรงเรียนบา้นนากา้นเหลืองได ้
2.  เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจกบัผูบ้ริหาร  คณะครู  ตลอดจนนกัเรียน  ไปสู่การปฏิบติัได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ  ตามการพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน 
3. เพื่อให้ครูผูส้อน  ทราบแนวทางการปฏิบติัตนดา้นบรรยากาศการเรียนการสอนตามการ

พฒันาการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน 
4. ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้และน าเอาการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานไปสู่การปฏิบติั

ในระดบัโรงเรียนได ้
 

กจิกรรมการเรียน 
 กิจกรรมระหวา่งเรียนดว้ยตนเอง 
 1. ศึกษากิจกรรมการสอนประจ าหน่วยท่ี  6 
 2. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 6 
 3. ศึกษาเน้ือหาสาระในเอกสารการสอนหน่วยท่ี 6 
     ก.  หนงัสือและบทความเพิ่มเติม 
     ข.  ส่ือโสตทศัน์และส่ืออ่ืนๆ 

    ค.  สืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
4. ท าแบบประเมินตนเองหลงัเรียนหน่วยท่ี  6 

ส่ือการสอน 
 1. เอกสารการสอนหน่วยท่ี 6 
 2. แบบฝึกปฏิบติัหน่วยท่ี 6 
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 3. หนงัสือ/บทความ/เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวกบับทบาทผูส้อนในการจดัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็น
ฐาน 
 4. แบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 

ประเมินผล 
 1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 2.  ประเมินผลจากการศึกษาเป็นกลุ่มและงานท่ีก าหนดให้ท าในแผนกิจกรรม 
 3. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบทา้ยเร่ือง 
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ตอนที ่ 1   
บทน า 

 
1. หลกัการและเหตุผล 

การศึกษาของประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่เป็นการศึกษาท่ีมุ่ง “ใส่” เน้ือหาให้ผูเ้รียน (Input-based 
Education) นกัเรียนนกัศึกษาควรจะตอ้งมีความรู้อะไร ก็จะ “ใส่ความรู้” (Input) เขา้ไป โดยวิธีการ 
“บรรยาย” ให้ฟัง และบงัคบัให้จ  าดว้ยการ “สอบ” การเรียนรู้ของนกัเรียนนกัศึกษาไทยจึงเป็นหรือการ
เรียนรู้จากการฟังบรรยาย (Lecture-based Learning) โดยอาจารยเ์ป็นศูนยก์ลางของการศึกษา (Teacher-
centered) การศึกษาเช่นน้ีมุ่งการ “จ า” ไม่ไดมุ้่งท่ีการ “คิด” เพราะถา้หากวา่ “คิด” แลว้ไม่เหมือนอาจารย์
และตอบขอ้สอบต่างจากท่ีอาจารยส์อนก็จะไม่ไดค้ะแนนส่ิงท่ีท าให้มนุษยเ์หนือกวา่ส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืน
ทั้งหมดในโลกใบน้ีก็เพราะมนุษยมี์ความสามารถในการ “คิด” เม่ือคิดเป็นก็วเิคราะห์ปัญหาไดห้าสาเหตุ
ได้ และหาทางแก้ปัญหาต่างๆ ไดแ้ต่เรากลบัให้นักเรียนนักศึกษาของเรา “จ า” โดยไม่มุ่งให้ “คิด” 
การศึกษาไทยจึงไม่สามารถสร้าง “คน” ท่ีมีความเขม้แข็งให้กบัสังคมไดต่้อให้มีความรู้ก็ใชค้วามรู้ไม่
เป็น และมกัจะใชค้วามรู้โดยไม่รับผดิชอบบางทีปัญหาทั้งหมดของเราอาจจะมีสาเหตุง่ายๆ คือ เราเองก็
ลืม “คิด” ไปวา่ “เป้าหมาย” หรือ “ผลลพัธ์” ของการศึกษาคืออะไรการศึกษาไทยจึงไม่ไดมุ้่งผลลพัธ์ แต่
มุ่งใส่ความรู้โดยครูและอาจารยเ์ป็นศูนยก์ลาง ถา้จะแกปั้ญหาการศึกษาของประเทศไทยจะตอ้งเปล่ียน
จากการศึกษาท่ีมุ่งการใส่ความรู้ (Input-based Education) ให้เป็นการศึกษาท่ีมุ่งผลลพัธ์ (Outcome-
based Education) โดยผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Student-centered) และอาจารยเ์ป็นผูจ้ดักระบวนการ 
(facilitator) เพื่อให้นกัศึกษาได ้“เรียนรู้” และถา้เขา้ใจความขอ้น้ีการบรรยายก็จะเป็นเพียง “กิจกรรม” 
หรือวธีิการหน่ึงเท่านั้นในการพาผูเ้รียนไปสู่ “ผลลพัธ์” การเรียนรู้ก็จะเปล่ียนจากการเรียนรู้โดยการฟัง
บรรยาย (Lecture-based Learning) เป็นการเรียนรู้โดยการใชกิ้จกรรมหรือการลงมือปฏิบติั (Activity-
based Learning หรือ Active Learning) ซ่ึงมีวธีิการและเทคนิคต่างๆ มากมาย โดยวิธีการท่ีส าคญัท่ีสุดก็
คือ “การใชปั้ญหาเป็นฐานในการเรียนรู้” (Problem-based Learning) นัน่เอง และนอกจาก “การใช้
ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้” ยงัมี “การท าโครงงานเป็นฐานในการเรียนรู้” (Project-based Learning) 
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และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning) ซ่ึงลว้นแต่เป็นการเรียนรู้โดยการใช้กิจกรรม
หรือการลงมือปฏิบติั (Activity-based Learning หรือ Active Learning) ท่ีเป็นวิธีการเรียนรู้ของ
การศึกษาท่ีมุ่งผลลพัธ์ (Outcome-based Education) ทั้งส้ินเราสามารถสรุปหลกัการพื้นฐานของ 
“การศึกษาท่ีมุ่งผลลัพธ์” (Outcome-based Education) “การใช้กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้” 
(Activity-based Learning) และ "การใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้" (Problem-based Learning)  
(ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล, 2556)   

การให้การศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 ตอ้งเปล่ียนแปลงทศันะ (perspectives) จากกระบวน
ทศัน์แบบดั้งเดิม (tradition paradigm) ไปสู่กระบวนทศัน์ใหม่ (new paradigm) ท่ีให้โลกของนกัเรียน
และโลกความเป็นจริงเป็นศูนยก์ลางของกระบวนการเรียนรู้   เป็นการเรียนรู้ท่ีไปไกลกว่าการไดรั้บ
ความรู้แบบง่ายๆไปสู่การเน้นพฒันาทกัษะและทศันคติ ทกัษะการคิด ทกัษะการแก้ปัญหาทกัษะ
องคก์าร ทศันคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวตักรรม ความสร้างสรรคท์กัษะการส่ือสาร ทกัษะและ
ค่านิยมทางเทคโนโลยี ความเช่ือมัน่ตนเองความยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง และความตระหนักใน
สภาพแวดลอ้ม  และเหนืออ่ืนใดคือ ความสามารถใช้ความรู้อยา่งสร้างสรรค ์(the ability to handle 
knowledge effectively in order to use it creatively) ถือเป็นทกัษะท่ีส าคญัจ าเป็นส าหรับการเป็น
นกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ถือเป็นส่ิงท่ีทา้ทายในการท่ีจะพฒันาเรียนเพื่ออนาคต  ให้นกัเรียนมีทกัษะ
ทศันคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อเผชิญกบัอนาคตดว้ยภาพในทางบวก (optimism) ท่ีมีทั้ง
ความส าเร็จและมีความสุข (George, 2013) 
 การตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว  น าสู่การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  (พ.ศ.2552-
2561)  มุ่งเนน้ใหค้นไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพ  โดยมีเป้าหมายหลกั  3 ประการคือ  พฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อยา่งทัว่ถึง
และมีคุณภาพ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริการและจดัการศึกษา  และมี
กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  4  ประการ  คือ  พฒันาคุณภาพคนไทยยุคใหม่  พฒันาคุณภาพครู
ยคุใหม่  พฒันาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่  พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการใหม่ การ
พฒันาคุณภาพคนไทยยุคใหม่  จ  าเป็นตอ้งสร้างและเตรียมเยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยุคศตวรรษท่ี  21  
เพื่อพร้อมท่ีจะเผชิญกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ และสามารถด ารงตนให้อยูร่อดไดใ้นกระแสโลกาภิวตัน์  โดย
ผูเ้รียนจะต้องมีสมรรถนะท่ีส าคญัอนัได้แก่  ความสามารถในการส่ือสาร  ความสามารถในการคิด  
ความสามารถในการแกปั้ญหา  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต  และความสามารถในการในการใช้
เทคโนโลย ี นอกเหนือจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นเน้ือหาสาระซ่ึงเคร่ืองมือและวิธีการจดัการเรียน
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การสอนวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยเสริมให้เกิดคุณลกัษณะดงักล่าว  คือ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร  หรือไอซีที  (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555)   

ส าหรับการพฒันาโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงการเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษ
ท่ี   21  ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้
เลือกใช้รูปแบบการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาโดยพฒันาการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน  
(Project-based Learning) เป็นเคร่ืองมือหลกัในการพฒันาคุณสมบติัด้านการประดิษฐ์คิดคน้ให้กบั
บุคลากรทางการศึกษาในโครงการมุ่งเนน้ท่ีจะอธิบายความส าคญักรอบแนวคิดและแนวปฏิบติัในการ
พฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี   21 เพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดใ้ช้เป็น
แนวทางในการจัดการเรียนรู้  ด าเนินการศึกษาวิจยัและเพื่อพฒันาโครงการและรายละเอียดของ
โครงการ รวมทั้งคู่มือประกอบโครงการแต่ละโครงการ  การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมและ
เพื่อหาขอ้บกพร่องในการปรับปรุงแกไ้ขจากผลการทดลองในภาคสนามของโปรแกรม 

ดว้ยเหตุน้ีคู่มือการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน : น าความรู้สู่การปฏิบติั  กรณีโรงเรียนบา้นนา
กา้นเหลือง  จึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการน าความรู้ท่ีไดจ้ากการพฒันาแลว้ในโครงการพฒันาความรู้สู่
กลุ่มเป้าหมายทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครูและผูเ้รียน  เพื่อน ามาสู่การปฏิบติัในโครงการน าความรู้สู่การ
ปฏิบติั  วิธีการและขั้นตอนในการด าเนินการวิจยั  ไดด้ าเนินการโดยวางแผน   ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
เป็นครูโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองและกิจกรรมการด าเนินงานตลอดโครงการ  จดัประชุมวางแผน
เตรียมความพร้อม  จนน าไปสู่การปฏิบติัท่ีส่งเสริมการพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน 
 

2.  ทฤษฎกีารเรียนรู้ทีส่นับสนุนการพฒันาการเรียนรู้ทีย่ดึโครงงานเป็นฐาน 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสนบัสนุนแนวคิดการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน  คือทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ (Constructivist)  ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีให้ความส าคญักบัตวัผูเ้รียน  เช่ือวา่ผูเ้รียนสามารถสร้าง
ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง จากการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนและส่ิงแวดลอ้มอยา่งกระตือรือร้น 
 2.1  กรอบแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต์ (Constructivist) 
  ๑. นกัเรียนเป็นผูส้ร้างความรู้ดว้ย  และนกัเรียนแต่ละคนสร้างความรู้ดว้ยวธีิการท่ีแตกต่างกนั
รวมทั้งอาจแตกต่างกบัแนวทางของผูส้อน 
  ๒. ประสบการณ์เดิมของนกัเรียนเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัของการสร้างความรู้ใหม่และนกัเรียน
แต่ละคน มีความรู้และประสบการณ์เดิมท่ีแตกต่างกนั 
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  ๓. การมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม การมีประสบการณ์ตรง และการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กนัของผูเ้รียนมีส่วนช่วยในการสร้างความรู้ใหม่ 
 ๔. ครูมีบทบาทในการจดับริบทการเรียนรู้ตั้งค  าถามท่ีทา้ทายความสามารถ กระตุน้สนบัสนุนให้ 
นกัเรียนเกิดการสร้างความรู้ และใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนในทุก ๆ ดา้น 
 2.2  สมมติฐานของทฤษฎคีอนสตรัคติวสิต์ (Constructivist) 

        ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต์ มีสมมติฐานเก่ียวกบัการสร้างความรู้ของนกัเรียน ดงัน้ี 
  1. มนุษยส์ร้างความรู้ผา่นกิจกรรมการไตร่ตรอง การส่ือสาร และการอภิปราย ซ่ึงท าใหพ้วก
เขาสร้างประสบการณ์ในการแกปั้ญหา โดยมีแผนภาพโมเดลการเพิ่มพลงัการเรียนรู้ของผูเ้รียน ในการ
อธิบายความอยากรู้อยากเห็นการมีปฏิสัมพนัธ์ ความขดัแยง้ การไตร่ตรอง การจดัโครงสร้างใหม่ การ
สร้างพลงักบัเพื่อนทางปัญญาการเรียนรู้ ดงัน้ี 
  1.1 ความอยากรู้อยากเห็นและความขดัแยง้เป็นกลไกส าคญัในการกระตุน้ให้นกัเรียนอยาก
เรียน 
  1.2 การมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนเป็นองคป์ระกอบท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางปัญญา 
  1.3 ความขดัแยง้ทางปัญญาน ามาซ่ึงการไตร่ตรอง 
  1.4 การไตร่ตรองกระตุน้ใหเ้กิดการจดัโครงสร้างใหม่ทางปัญญา 
  1.5 จากขอ้ท่ีกล่าวขา้งตน้เกิดเป็นวงจร โดยประสบการณ์ของนกัเรียนมีผลต่อการเกิดของ 
วงจรและวงจรน้ีเองท่ีท าให้นกัเรียนสามารถสร้างพลงัการเรียนรู้ใหก้บัตนเอง 
 2. การสร้างความรู้ของนกัเรียนแต่ละคนแตกต่างกนัและต่างจากท่ีผูส้อนคาดหวงัผูส้อนตอ้ง 
ยอมรับและจดัการท่ีจะสนบัสนุนส่ิงท่ีผูเ้รียนคิด 
 3. องคป์ระกอบส าคญัในการจดัการเรียนรู้ มีดงัน้ี 
  3.1 การรวบรวมส่ิงท่ีนกัเรียนสร้างข้ึนใหเ้ป็นไปในแนวทางท่ีถูกตอ้ง 
  3.2 การสร้างแรงจูงใจภายในเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการสร้างความรู้ 
  3.3 การวเิคราะห์ความคิดของนกัเรียนในกระบวนการเรียนการสอน 
 ดงันั้น การจดัการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานครูผูส้อนตอ้งใชเ้วลาสอนเน้ือหาสาระให้นอ้ยลง 
แต่จดัเวลาส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากข้ึน  ครูผูส้อนตอ้งกระตุน้ใหน้กัเรียน 
สามารถสร้างความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  ซ่ึงบทบาทการสอนของครูผูส้อนแมจ้ะนอ้ยลง  แต่บทบาทท่ีเพิ่ม
มากข้ึนของครูผูส้อนคือ  ตอ้งมีการวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เตรียมส่ือ แหล่ง
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เรียนรู้และเตรียมค าถามท่ีกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองไปด าเนินการพฒันาการเรียนรู้ท่ี
ยดึโครงงานเป็นฐาน 
 

ตอนที ่ 2 
บทบาทครูในการจัดการเรียนรู้ทีย่ดึโครงงานเป็นฐาน 

 
  ครูผูส้อน ตอ้งลดบทบาทจากเดิมท่ีคอยสอนเน้ือหา สาระ ใชเ้วลาในชั้นเรียนมาก  สั่งการให ้
นกัเรียนไดท้  าตามท่ีครูก าหนด มาเป็นผูท่ี้คอยอ านวยความสะดวก ลดเวลาเรียนเน้ือหาในชั้นเรียน 
ให้นอ้ยลง  และส่งเสริมกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง กลุ่มเพื่อนมากข้ึน  เพิ่มเวลารู้จาก
ส่ือเทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้  หรือกิจกรรมสร้างสรรคต่์าง ๆ ท่ีครูจดัให้ทั้งในและนอกห้องเรียน ตาม
ความถนดัความสนใจและความตอ้งการของนกัเรียน  ซ่ึงมีประเด็นส าคญัท่ีครูผูส้อนตอ้งค านึงถึงในการ
จดัการเรียนรู้ดงัน้ี 
 1. ครูผูส้อนตอ้งเขา้ใจแนวคิดท่ีวา่ ผูเ้รียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตวัเอง โดยเช่ือมโยง 
ความรู้เดิมท่ีมีอยูภ่ายในเขา้กบัการไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ดงันั้นครูจึงควรน าแนวคิดน้ีไปพฒันา
วางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความรู้ท่ีคงทนและเกิดทกัษะท่ีตอ้งการ 
 2. ครูผูส้อนตอ้งตระหนกัวา่ในการจดัการศึกษาแก่นกัเรียนนั้น ควรส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดความ 
สนใจในการเรียนรู้  และมีก าลงัในการเรียนรู้  ไม่ใช่เนน้แต่เพียงเน้ือหา ความรู้ท่ีจะสอนเท่านั้น 
 3. ครูมีบทบาทเป็นผูแ้นะน า สร้างบรรยากาศและจดัสถานการณ์ท่ีกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง มากกวา่การเรียนจากค าบอกของผูส้อน 
 4. ครูตอ้งจดักิจกรรมใหเ้ช่ือมโยงระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั ผูเ้รียนกบัครู และครูภายในสถานศึกษา 
เดียวกนัหรือต่างสถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษา และสถานศึกษากบัชุมชน เพื่อสร้างสภาพแวดลอ้ม 
ในการเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์ ให้นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัอนัจะก่อให้เกิดประสบการณ์ตรงกบันกัเรียน 
         5. ครูมีบทบาทในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในลกัษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือระหวา่งนกัเรียน
กบัครูและนกัเรียนกบันกัเรียนดว้ยกนั   เพื่อฝึกทกัษะการท างานเป็นทีม  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง และ
ทกัษะส าคญัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 6. ครูออกแบบ สร้างสรรคกิ์จกรรมการเรียนรู้  จดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ของผูเ้รียนมากกวา่การเป็นผูถ่้ายทอดความรู้หนา้หอ้งเพียงอยา่งเดียว 
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 7. ครูผูส้อนควรสอนใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจเก่ียวกบัมโนทศัน์ และแนวคิดท่ีส าคญัมากกวา่ 
การท่องจ าได ้
 8. ครูผูส้อนควรกระตุน้ใหน้กัเรียนเห็นคุณค่า มีทศันคติท่ีดี และสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ช ้
ในชีวติจริง มากกวา่ท่ีจะน าความรู้ไปใชใ้นการสอบเท่านั้น 
 9. ครูผูส้อนควรสอนใหน้กัเรียนเห็นภาพรวมของเน้ือหาและเขา้ใจการเช่ือมโยงกนัของเน้ือหา 
มากกวา่ท่ีจะสอนเน้ือหาแยกกนัเป็นเร่ืองๆ 
 10. เนน้ท่ีกระบวนการของการเรียนรู้ของนกัเรียนมากกวา่การเนน้ไปท่ีผลการเรียนรู้เพียงอยา่ง
เดียว 
 11. ส่งเสริมใหน้กัเรียนคิดอยา่งมีวจิารณญาณโดยการใชค้  าถามกระตุน้ มากกวา่การใหน้กัเรียน 
ปฏิบติัตามค าสั่งเท่านั้น 
 12. ครูเอาใจใส่ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และแสดงความเมตตาต่อผูเ้รียนอยา่งทัว่ถึง 
 13. ครูจดักิจกรรมและสถานการณ์เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกและคิดอยา่งสร้างสรรค ์
 14. ครูส่งเสริมใหผู้เ้รียนฝึกคิด ฝึกท า และฝึกปรับปรุงตนเอง 
 15. ครูส่งเสริมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากกลุ่ม พร้อมทั้งสังเกตส่วนดีและปรับปรุงส่วนดอ้ย 
ของผูเ้รียน 
 16. ครูใชส่ื้อและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเช่ือมประสบการณ์กบัชีวติจริงเพื่อฝึกการคิด 
การแกปั้ญหา และการคน้พบความรู้ 
 17. ส่งเสริมให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นและเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง มากกว่าการท่ีนกัเรียน
เรียนรู้จากการท าแบบฝึกหดัและท่องจ า 
 18. ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลของนกัเรียน ทั้งในดา้นความเหมาะสมกบันกัเรียน 
มากกวา่การใชว้ธีิสอนแบบเดียวกนักบันกัเรียนทั้งหมดทุกคน 
 19. ใชว้ธีิการประเมินผลท่ีหลากหลาย และเป็นการประเมินตามสภาพจริง ในการวเิคราะห์ 
คุณภาพและพฒันาการของนกัเรียนมากกวา่การประเมินนกัเรียนจากการสอบเท่านั้น 
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ตอนที ่3 
แนวทางการด าเนินงาน 

 
 เม่ือไดก้รอบแนวคิดจากการสังเคราะห์และขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญตามภาพขา้งตน้แลว้  
จะเห็นโครงการท่ีด าเนินการเป็นโครงการแรกคือ  โครงการพฒันาความรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมายการ
ทดลองโดยไดป้ระเมินปฏิกิริยา   ประเมินความรู้   และถอดบทเรียนหลงัการด าเนินการตามโครงการท่ี  
1  ผลจากการพฒันาความรู้ในโครงการท่ี  1 น ามาสู่โครงการท่ี  2  คือ  โครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั  
เพื่อน าไปพฒันาเคร่ืองมือประเมินการวิจยัท่ีก าหนดไวใ้น  2 กรณี    คือ  ผลการเปรียบเทียบบรรยากาศ
การเรียนการสอน ก่อน-หลงัทดลอง แยกเป็น 3 ประเด็น และผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ก่อน-หลงัการทดลอง แยกเป็น 2 ประเด็น  โดยชุดเคร่ืองมือดงักล่าวเป็นชุดเคร่ืองมือท่ีช่วยส่งเสริมครู
ในการพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานใหส้อดคลอ้งกบัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 
วธีิการด าเนินการตามโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ 

1.  ประชุมช้ีแจงรายละเอียดการด าเนินงานระหวา่งการปฏิบติัโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 
ในโรงเรียนบา้นนากา้นเหลือง  พร้อมกบัวางแผน  ก าหนดกลุ่มเป้าหมายการประชุม  ผูเ้ขา้ร่วมประชุม  
และกิจกรรมการด าเนินงาน  โดยมีหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูตวัแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ  
2  คน  รวมเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ  3  คน  ดงันั้นกลุ่มเป้าหมายการทดลองท่ีเป็นครูผูส้อนมีจ านวน  
24  คน  ไดร่้วมกนัก าหนดเป้าหมาย  ของการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานก่อนการด าเนิน
กิจกรรม  ให้มีการประเมินตนเองโดยมีเคร่ืองมือท่ีตอ้งท าการประเมินดงัน้ี  แบบประเมินปฏิกิริยาต่อ
โครงการพฒันาความรู้สู่การปฏิบติั  การประเมินความมีประสิทธิภาพของโปรแกรมท่ีก าหนดไว้
ประกอบดว้ย  แบบประเมินบรรยากาศการเรียนการสอน  และแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นกัเรียน 

2.  การเตรียมความพร้อมโดยเชิญนายธงชยั  สุขสม  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นนากา้นเหลือง 
มาใหค้วามรู้ท่ีส าคญัเก่ียวกบัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน  และบทบาทครูผูส้อนในการใชคู้่มือ 
หน่วยท่ี  6  การเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน : น าความรู้สู่การปฏิบติั  กรณีโรงเรียนบา้นนากา้นเหลือง 
พร้อมทั้งมอบคู่มือใหแ้ก่ผูร่้วมโปรแกรมไดศึ้กษาและจดบนัทึกลงในเอกสาร 

3.  การปฏิบติัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน โดยผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมไดศึ้กษา 
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และพฒันาตนเองดว้ยรูปแบบการศึกษาดว้ยตนเอง  การศึกษาเป็นกลุ่ม  การสืบคน้  และการศึกษาดูงาน  
การสังเกตและการประเมินแล้วในโครงการท่ี  1  หลังจากนั้นการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึด
โครงงานเป็นฐานกบัผูเ้รียนกบัการจดักิจกรรมของผูส้อนทั้ง  8  กลุ่มสาระการเรียนละขั้นตอน 

4. ใหก้ลุ่มเป้าหมายการทดลองและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง  เร่ิมด าเนินการตามคู่มือหน่วยท่ี  6   
ของโครงการท่ี  2  ช่วงเดือนธนัวาคม  2558  - มีนาคม  2559  โดยใชช่้วงชัว่โมงการจดักิจกรรมลดเวลา
เรียน  เพิ่มเวลารู้  เวลา  14.00 – 16.00 น. ของทุกวนั  หลกัการน าลงไปทดลองใชก้บัผูเ้รียนคือ  นกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1-3  จดักิจกรรมโครงงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีคุณครูมอบหมายให้ตาม
ความเหมาะสมของระดับความรู้  ศักยภาพของผูเ้รียนตามช่วงวยัของนักเรียน  ส่วนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  4-6 นั้น  ครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานในชัว่โมงกิจกรรมลดเวลาเรียน  
เพิ่มเวลารู้ 

แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานในชัว่โมงเรียนกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ระดบัชั้นประถมศึกษา เวลาเรียนรายวชิาพื้นฐาน  และรายวชิาเพิ่มเติม 880 ชัว่โมง/ปี หรือ 
เวลา 22 ชัว่โมง/สัปดาห์ และเวลากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 120 ชัว่โมง/ปี หรือ 3ชัว่โมง/สัปดาห์ รวมเวลา
เรียนตามโครงสร้างหลกัสูตรทั้งส้ิน 1,000 ชัว่โมง/ปี หรือ 25 ชัว่โมง/สัปดาห์ หรือ 5ชัว่โมง/วนั 
โดยทัว่ไปโรงเรียนจะเรียนตามโครงสร้างหลกัสูตรถึงชัว่โมงสุดทา้ย เวลา 14.30 น. และเลิกเรียน เวลา 
15.30 น.  นกัเรียนจะมีเวลาอยูโ่รงเรียนอีก ๑ ชัว่โมง/วนั รวมเวลาทั้งส้ิน ๖ ชัว่โมง/วนั ซ่ึงสามารถจดั
ตารางเรียนท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรม ไดด้งัน้ี 

เวลา กิจกรรมการเรียนรู้ 

ช่วงเชา้ 
 
08.30 น. ‟ 11.30 น. 

จดัใหเ้รียนรายวชิาพื้นฐานและรายวชิาเพิ่มเติม 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้  หรือเรียนเน้ือหา  สาระ  ภาควชิาการ 

พกักลางวนั 11.30 น. ‟ 12.30 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

ช่วงบ่าย 

 
12.30 น. ‟ 14.30 น. 

- จดัใหเ้รียนรายวชิาพื้นฐานและรายวชิาเพิ่มเติม ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และภาคปฏิบติั 
- กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จดัเป็นกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้” (จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน) 

  14.30 น. ‟15.30 น. ปฏิบติักิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”                               
(จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน) 

หมายเหตุ : ผูส้อนสามารถยดืหยุน่ ปรับเวลาไดต้ามความเหมาะสม และตามบริบทของชั้นเรียน 
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ตอนที ่ 4 
ขั้นตอนการด าเนินกจิกรรม 

 
ในการด าเนินงานตามคู่มือนั้ นให้น ากระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานท่ี

ประกอบดว้ย  6 ขั้นตอนไปปฏิบติัไดแ้ก่ขั้นตอนท่ี  1  การก าหนดปัญหา  ขั้นตอนท่ี  2  การคิดและเลือก
หวัขอ้  ขั้นตอนท่ี  3  วางแผนและวิเคราะห์โครงงาน  ขั้นตอนท่ี   4  ลงมือปฏิบติัแกปั้ญหาขั้นตอนท่ี  5  
สรุป  รายงาน  และเสนอผลงาน    และขั้นตอนท่ี  6  ประเมินผล   

ขั้นตอนการด าเนินกจิกรรมพฒันาการเรียนรู้ทีย่ดึโครงงานเป็นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดกิจกรรมในชัว่โมงลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ 

การก าหนดปัญหา   

การคิดและเลอืกหวัข้อ   

วางแผนและวิเคราะห์โครงงาน 

ลงมือปฏิบตัิแก้ปัญหา 

สรุป  รายงาน  และเสนอผลงาน     

ประเมินผล 

ถอ
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ลงั
กา
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 าเน
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จก
รร
มต
าม
ขัน้
ตอ
นพ

ฒั
นา
กา
รเรี
ยน
รู้  
    
    
    
    
  ท
ี่ยดึ

โค
รง
งา
นเ
ป็น

ฐา
นห
ลงั
กา
รด
 าเน

ินง
าน
แต
ล่ะ
ขัน้
ตอ
น 

วเิคราะห์สภาพ บริบทของเน้ือหารายวชิาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  และสภาพหอ้งเรียน  ผูเ้รียน 
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ขั้นตอนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทีย่ดึโครงงานเป็นฐาน มีรายละเอียดดงัน้ี 
ขั้นตอนที ่ 1  การก าหนดปัญหา  เป็นการส ารวจความสนใจโดยใชปั้ญหาและกระตุน้ให้ผูเ้รียน

หาวธีิการแกปั้ญหา  สร้างความอยากให้กบัผูเ้รียนท่ีตอ้งการจะศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  และการก าหนด
ปัญหาเพื่อหาค าตอบ 

ขั้นตอนที่  2  การคิดและเลือกหัวข้อ  เป็นการเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดเ้ลือกหวัขอ้อยา่งอิสระ  
ให้รู้จกัการคน้ควา้  และสร้างสรรค์ความรู้ดว้ยตนเอง  จากนั้นก าหนดหัวขอ้ท่ีจะท าโครงงาน  ศึกษา
ความเป็นไปได ้ จดัน าเสนอครูท่ีปรึกษาใหข้อ้เสนอแนะ 

ขั้นตอนที่  3  วางแผนและวิเคราะห์โครงงาน   การวางแผนและวิเคราะห์โครงงานเพื่อให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งเห็นภาระงาน  บทบาท  ระยะเวลาในการด าเนินงาน  จะท าให้สามารถปฏิบติัโครงงานได้
ตามแผนงานท่ีวางไว ้ และท่ีส าคญัครูท่ีปรึกษาตอ้งเตรียมค าถามไวถ้ามทีมงาน  เพื่อกระตุน้ให้คิดถึง
บางประเด็นส าคญัท่ีนกัเรียนอาจมองขา้ม  เพื่อให้ขั้นตอนการวางแผนไดอ้อกแบบอยา่งเป็นระบบเพื่อ
ผลงานท่ีออกมาจะมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

ขั้นตอนที่   4  ลงมือปฏิบัติแก้ปัญหา   นักเรียนลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้ ระดมสมอง  
ร่วมกนัท างานเป็นกลุ่ม  ลงมือสร้างโครงงาน  ทดสอบการท าโครงงาน  แกปั้ญหาโครงงาน  โดยครูท่ี
ปรึกษาคอยสังเกต  ติดตามดว้ยการบูรณาการความรู้ทกัษะแลกเปล่ียนประสบการณ์  และหาความรู้ใหม่
โดยครูท่ีปรึกษาใหค้  าแนะน าหรือร่วมแกปั้ญหาไปพร้อมกบันกัเรียน  คอยแนะน าให้นกัเรียนบนัทึกผล
การท าโครงงานเป็นระยะ จนส้ินสุดการท าโครงงาน 

ข้ันตอนที่  5  สรุป  รายงาน  และเสนอผลงาน    นกัเรียนน าเสนอผลส าเร็จของโครงงานโดย
การสรุปรายงานผลจากขอ้มูลการท าโครงงานเพื่อให้ผูอ่ื้นไดท้ราบแนวคิด  วิธีด าเนินงาน  ผลท่ีไดรั้บ
ตลอดจนขอ้สรุป  ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เก่ียวกบัโครงงาน  โดยการเขียนรายงานหรือน าเสนอผลงานใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น  แผนภูมิ  แบบจ าลอง  การจดันิทรรศการ  การแสดงละคร  เพาเวอร์พอยท์ (Power 
Point)  และวดิีทศัน์ เป็นตน้ 

ขั้นตอนที่  6  ประเมินผล  จดัประเมินผลโครงงานอย่างต่อเน่ืองดว้ยวิธีการและเคร่ืองมือท่ี
หลากหลาย  เน้นการประเมินตามสภาพจริง  ทั้งกระบวนการ  ผลงาน  และพฤติกรรมของนกัเรียน  
พร้อมทั้งให้ค  าชมเชย  หรือขอ้เสนอแนะ  เพื่อนักเรียนผูจ้ดัท าโครงงานจะได้น าไปปรับปรุงแก้ไข
ผลงานต่อไป 
 6. หลงัจากการด าเนินกิจกรรมเสร็จส้ิน  ให้มีการประเมินตนเองโดยมีเคร่ืองมือท่ีตอ้งท าการ
ประเมินดังน้ี  แบบประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการพฒันาความรู้สู่การปฏิบัติ  การประเมินความมี
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ประสิทธิภาพของโปรแกรมท่ีก าหนดไวป้ระกอบดว้ย  แบบประเมินบรรยากาศการเรียนการสอน  และ
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน  และการถอดบทเรียน 
 

 
 

ภาพท่ี  1 แสดงขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
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ตอนที ่ 5 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปปรับใช้ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ยดึโครงงานเป็นฐาน 
1. ผูส้อนสามารถน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้ไปใชก้บัทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และผูเ้รียนทุกช่วง 

ชั้น 
2. ผูส้อนควรใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบโครงงาน สลบัสับเปล่ียนกบัรูปแบบการเรียนรู้อ่ืน ๆ  

เพื่อใหเ้กิดความหลากหลายในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 
3. ผูเ้รียนควรไดรั้บการฝึกการเรียนรู้แบบโครงงาน เพราะเป็นการฝึกการท างานอยา่งเป็นระบบ  

การคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นขั้นตอน และการท างานระบบกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพ 
4. โครงงานแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จะมีลกัษณะแตกต่างกนั ผูส้อนควรท าความเขา้ใจ 

ธรรมชาติของสาระวชิาท่ีตนรับผดิชอบ เรียนรู้รูปแบบและทฤษฎีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานให้
แม่นย  าเพื่อสร้างความส าเร็จใหเ้กิดข้ึนในใจของผูเ้รียน 

5. การเรียนการสอนแบบโครงงานผูเ้รียนจะไดป้ระโยชน์อยา่งมาก  ทั้งประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวม การท างานเพื่อประโยชน์ต่อคนอ่ืน การท างานแบบรวมกลุ่ม ท างานเป็นทีม เป็นการศึกษาดว้ย
ตนเอง  

6. การเรียนแบบโครงงานจะมีการวางแผน คิดวเิคราะห์ ใชก้ารส่ือสาร การแกไ้ขปัญหาเฉพาะ 
หนา้ รู้จกัขจดัปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดจากการท างานร่วมกนั  ฝึกทกัษะการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น รู้จกัการ
บริหารจดัการตนเอง และทีมงาน เพื่อใหบ้รรลุความมุ่งหมายท่ีคาดหวงัไว ้ 

7. การเรียนแบบโครงงานเป็นรูปแบบการเรียนหน่ึงท่ีเหมาะสมส าหรับการเรียนในศตวรรษท่ี 21  
เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีเนน้การปฏิบติัตามความสนใจของนกัเรียน มีการน าเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอนอยา่งแพร่หลาย  

8. การเรียนแบบโครงงานจะเร่ิมจากการเตรียมความพร้อมของครู นกัเรียน วสัดุอุปกรณ์ และ 
โครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียน จากนั้นนกัเรียนเลือกปัญหาท่ีจะศึกษา โดยมีครูเป็นผูจุ้ดประกายและให้
ค  าปรึกษา นกัเรียนและครูร่วมกนัวางแผนการท าโครงงานในรูปแบบของแผนปฏิบติัการหรือเคา้โครง
โครงงาน  
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ภาคผนวก 
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แบบบันทึกกจิกรรมการเรียนรู้ทีย่ดึโครงงานเป็นฐาน 
 เร่ือง .............................................................. 
ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 

 

หลกัการและเหตุผล 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................  
 

วตัถุประสงค์ 
 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน  เร่ือง ........................................................ มี
วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 1. ...................................................................................................................................... 
 2.  .................................................................................................................................... 
 3.  ..................................................................................................................................... 
 4.  .................................................................................................................................... 
 

เป้าหมาย 
 จากวตัถุประสงคด์งักล่าว สามารถก าหนดเป้าหมายการจดักิจกรรม ไดด้งัต่อไปน้ี 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
................................................................................................................................................................... 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
................................................................................................................................................................... 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ขั้นตอนท่ี  1  การก าหนดปัญหา   
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
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ขั้นตอนท่ี  2  การคิดและเลือกหวัขอ้   
...................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

ขั้นตอนท่ี  3  วางแผนและวเิคราะห์โครงงาน   
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

ขั้นตอนท่ี   4  ลงมือปฏิบติัแกปั้ญหา   
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

ขั้นตอนท่ี  5  สรุป  รายงาน  และเสนอผลงาน  
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

ขั้นตอนท่ี  6  ประเมินผล 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
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ระยะเวลาในการจัดกจิกรรม 
................................................................................................................................................................... 
สถานทีจั่ดกจิกรรม 
...................................................................................................................................................................  
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
     ลงช่ือ.....................................................ครูท่ี
ปรึกษากิจกรรม 
                            (………………………………..) 
 
ความเห็นของหัวหน้างานวชิาการ 
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
 

ลงช่ือ....................................................... 
                                                                                        (..................................................) 

               หวัหนา้งานวชิาการ 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 

   ลงช่ือ         
.......................................................... 

                                                    (..................................................) 
     ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นนากา้นเหลือง 
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แบบบันทึกผลการด าเนินกจิกรรมการเรียนรู้ทีย่ดึโครงงานเป็นฐานรายสัปดาห์ 
 

สัปดาห์ 
ที ่

ช่ัวโมง 
ที ่

วนั/เดือน/ปี กจิกรรมทีป่ฏิบัต ิ
ลงช่ือครู 

ทีป่รึกษาคนที ่1 
ลงช่ือครู 

ทีป่รึกษาคนที ่2 
1 1     

2     
3     
4     
5     

2 6     
7     
8     
9     
10     

3 11     
12     
13     
14     
15     

4 16     
17     
18     
19     
20     

5 21     
22     
23     
24     
25     

6 26     
27     
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สัปดาห์ 
ที ่

ช่ัวโมง 
ที ่

วนั/เดือน/ปี กจิกรรมทีป่ฏิบัต ิ
ลงช่ือครู 

ทีป่รึกษาคนที ่1 
ลงช่ือครู 

ทีป่รึกษาคนที ่2 
6 28     

29     
30     

7 31     
32     
33     
34     
35     

8 36     
37     
38     
39     
40     

9 41     
42     
43     
44     
45     

10 46     
47     
48     
49     
50     

บันทกึเพิม่เติม 
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................  
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แบบบันทกึผลกจิกรรมการเรียนรู้ทีย่ดึโครงงานเป็นฐาน 
ช่ือกจิกรรม...................................กลุ่มสาระการเรียนรู้..........................กลุ่มกจิกรรมที.่.......... 

๑. การจัดกจิกรรม 

สัปดาห์ที่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมทีจั่ด จ านวนนักเรียน 

 

  มาครบ 
มาไม่ครบ........................ 
........................................... 

 

 

  มาครบ 
มาไม่ครบ........................ 
........................................... 

 

 

  มาครบ 
มาไม่ครบ........................ 
........................................... 

 

 

 
๒. สรุป จ านวนนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม……………………..คน คิดเป็นร้อยละ
........................... 

จ านวนนกัเรียนท่ีไม่เขา้ร่วมกิจกรรม…………………..คน คิดเป็นร้อยละ
............................ 
๓. ปัญหาและอุปสรรคในการจดักิจกรรม 
………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………..……………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………… 
๔. ขอ้เสนอแนะหรือแนวทางแกไ้ข 
………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………..……………………………………………………
…………………………….…………………………………………………………….……………… 
ลงช่ือ..................................ครูท่ีปรึกษากิจกรรม    ลงช่ือ..........................................ครูท่ีปรึกษากิจกรรม 
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แบบประเมินปฏิกริิยาทีม่ีต่อโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ 

และการถอดบทเรียนหลังการน าความรู้สู่การปฏิบัติ(โครงการที ่ 2) 

 

ค าช้ีแจงการใช้เคร่ืองมือ 

 แบบประเมินปฏิกิริยาท่ีมีต่อโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัและการถอดบทเรียนหลงัการน า

ความรู้สู่การปฏิบติั(โครงการท่ี  2)  ฉบบัน้ีเป็น ซ่ึงแบบประเมินฉบบัน้ีมุ่งเนน้การประเมินปฏิกิริยาของ

กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความพึงพอใจต่อโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั  โดยการประเมินตามสภาพจริง  

แบบประเมินฉบบัน้ีมี 2 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกับของกลุ่มทดลอง ตอนท่ี 2  

ประกอบดว้ยเน้ือหา   3  ดา้น  คือ  1)  การวางแผนโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั  2) การปฏิบติัเพื่อ

พฒันาการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน  และ3)  การนิเทศติดตามโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 
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แบบประเมินปฏิกริิยาทีม่ีต่อโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ 

และการถอดบทเรียนหลังการน าความรู้สู่การปฏิบัติ(โครงการที ่ 2) 

 

 

ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

 

ช่ือผูรั้บการประเมิน…………………………………………. โรงเรียน      ...... บา้นนากา้นเหลือง 

เร่ืองท่ีสอน  ...................................................................วชิา  ........................................รหสัวชิา  

ระดบัชั้น  ............................วนัท่ี ............ เดือน .......................... พ.ศ. ................... เวลา ...........  

 เพศ  ชาย  หญิง 

  อายุ                           20 ‟ 30 ปี   31 ‟ 40 ปี  

   41 - 50 ปี   51 ปี ข้ึนไป 

ประสบการณ์สอน  นอ้ยกวา่ 5 ปี   5 ‟ 10 ปี   

11 ‟ 20 ปี   21 ‟ 30 ปี  

   31 ปี ข้ึนไป 

         อ่ืน ๆ )ระบุ.......................................... (  

ตอนที ่2 ระดับความพงึพอใจโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ 

ค าช้ีแจงโปรดท าเคร่ืองหมาย  ตามระดบัของความพึงพอใจท่ีแทจ้ริง โดยท่ี  

4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ 
1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ย 
1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
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ข้อ ประเด็นการปฏิบัติ 
ระดับความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 

การวางแผนโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ  
1 วตัถุประสงคโ์ครงการน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการน าความรู้สู่

การปฏิบติั 
     

2 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวทิยากรมีความเหมาะสม      
3 มีการประชุมช้ีแจงวตัถุประสงคโ์ครงการต่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการ      
4 การก าหนดระยะเวลาและทรัพยากรในการจดักิจกรรมของโครงการ

มีความเหมาะสม  
     

การปฏิบัติการเรียนรู้ที่ยดึโครงงานเป็นฐาน 
5 ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็นฐานมีความ

เหมาะสมกบัโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 
     

6 รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็นฐานมีความ
เหมาะสมกบัโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 

     

7 ส่ือการเรียนรู้  อุปกรณ์  เทคโนโลยใีนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานมีความเหมาะสมกบัโครงการน าความรู้สู่
การปฏิบติั 

     

8 สถานท่ี  หอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการ ในการจดักิจกรรมมีความ
เหมาะสม 

     

การนิเทศติดตามโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ 
9 มีการนิเทศก ากบัและติดตาม คอยช่วยเหลือ เพื่อให้โครงการน า

ความรู้สู่การปฏิบติับรรลุเป้าหมาย 
     

10 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ อภิปรายผลการด าเนินกิจกรรมการเรียนการ
สอนในโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 
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ข้อเสนอแนะ จุดเด่น  จุดด้อยของโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ 
...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
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แบบบันทึกการถอดบทเรียนหลงัโครงการน าความรู้สู่การปฏบัิติ 
------------------------ 

ค าช้ีแจง   
1. การถอดบทเรียนน้ีเป็นการถอดบทเรียนหลงัจากการปฏิบติัโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั   

โดยประเมินผลตามขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน ท่ีมี 6 ขั้นตอน คือ(1)  การก าหนด
ปัญหา  (2)  การคิดและเลือกหวัขอ้  (3)  วางแผนและวเิคราะห์โครงงาน  (4)  ลงมือปฏิบติัแกปั้ญหา  (5)  
สรุป  รายงาน  และเสนอผลงาน  และ(6)  ประเมินผล 

2. ใชก้ระบวนการระดมความคิดจากกลุ่มผูเ้ขา้รับการพฒันาเพื่อตอบค าถามหลกั 7 ค าถาม  
ดงัน้ี 
ค าถามที ่ 1  ขั้นการก าหนดปัญหา   
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ค าถามที ่ 2  ขั้นการคิดและเลือกหัวข้อ   
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ค าถามที ่ 3  ขั้นวางแผนและวเิคราะห์โครงงาน   
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ค าถามที ่ 4  ขั้นลงมือปฏิบัติแก้ปัญหา  
 ……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ค าถามที ่ 5  ขั้นสรุป  รายงาน  และเสนอผลงาน  
 ……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ค าถามที ่ 6  ขั้นประเมินผล 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ค าถามที ่ 7  อ่ืนๆ  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาพถ่ายกิจกรรม /ผลงาน 

ภาพถ่ายกิจกรรม /ผลงาน 
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บทที ่ 6 
สรุปผล  อภปิรายผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

  
การวิจัยและพฒันาในคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค์ 1)  เพื่อพฒันาโปรแกรมการเรียนรู้ท่ียึด

โครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีประกอบดว้ยโครงการและรายละเอียดของโครงการ 
รวมทั้งคู่มือประกอบโครงการแต่ละโครงการ  2)  เพื่อประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมและเพื่อ
หาขอ้บกพร่องในการปรับปรุงแก้ไขจากผลการทดลองในภาคสนามของโปรแกรมพฒันาการ
เรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเป้าหมายของการวิจยั คือ  ครูผูส้อน  
โรงเรียนบา้นนาก้านเหลือง  สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  5  
กรอบแนวคิดท่ีน ามาเป็นกรอบในการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน   ประกอบดว้ยการ
เรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน  คู่มือ  และโครงการได้มีการน าไปทดลองในภาคสนามจริงเพื่อ
ตรวจสอบประสิทธิผล  โดยก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการทดลองเป็นเวลา  6  เดือน  ระหวา่ง 
เดือนพฤศจิกายน  2558 – เมษายน  2559   

6.1  สรุปผลการวจิัยและพฒันา 
         จากผลการด าเนินงานวิจยัท่ีน าเสนอในบทท่ี  4  ผูว้ิจยัขอน ามาสรุปผลเพื่อการ
อภิปรายผลในประเด็นส าคญัและในประเด็นเก่ียวกบัสมมุติฐานการวจิยัท่ีก าหนดไวด้งัน้ี 

1 )  ผลการตรวจสอบกรอบแนว คิด เพื่ อการวิจัยทั้ งด้ าน เ น้ือหาและด้าน
กระบวนการวจิยั ผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบักรอบความคิดดงักล่าว  โดยเฉพาะเห็นดว้ยกบัขั้นตอนของ
การเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานท่ีเป็นผลจากการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ของผูว้ิจยั  6  
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี  1  การตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรมเป็นการตรวจสอบกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎี (theoretical framework)  โดยผูเ้ช่ียวชาญ  ขั้นตอนท่ี 2 การจดัท าคู่มือประกอบ
โปรแกรม  มีจ านวน 6 หน่วยการเรียนรู้ คือ  1)  การศึกษาในศตวรรษท่ี  21  2)  การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  3) การเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน   4)  การประเมินผลการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็น
ฐาน   5)  บทบาทของผูส้อนส าหรับการจดัการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน และ6) การเรียนรู้ท่ียึด
โครงงานเป็นฐาน :  น าความรู้สู่การปฏิบติั กรณีโรงเรียนบา้นนากา้นเหลือง ขั้นตอนท่ี 3  การ
ตรวจสอบคุณภาพคู่มือประกอบโปรแกรมและการปรับปรุงแกไ้ข  การตรวจสอบคุณภาพคู่มือ
ประกอบโปรแกรมและการปรับปรุงแกไ้ขจะท าเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี  1)  การตรวจสอบภาคสนาม
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เบ้ืองตน้และการปรับปรุงแกไ้ข (preliminary field checking  and revision) โดยการอภิปราย
กลุ่มเป้าหมาย (focus group discussion) แลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อให้ไดข้อ้เสนอแนะท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงแกไ้ข  2) การตรวจสอบภาคสนามคร้ังส าคญัและการปรับปรุงแกไ้ข 
(main field checking and  revision)  หลงัจากปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะในระยะท่ี 1 แลว้
ผูว้ิจยัน าไปตรวจสอบโดยวิธีการอภิปรายกลุ่มเป้าหมาย (focus group discussion)แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น  เพื่อให้ได้ขอ้เสนอแนะท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแกไ้ข  ขั้นตอนท่ี 4 การสร้าง
เคร่ืองมือเพื่อการทดลองโปรแกรมในภาคสนามการสร้างเคร่ืองมือเพื่อการทดลองโปรแกรมใน
ภาคสนามในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัก าหนด เคร่ืองมือ 6 ประเภท คือ 1)  แบบประเมินปฏิกิริยาต่อ
โครงการพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย (โครงการท่ี 1)   2)  แบบประเมินความรู้ของ
กลุ่มเป้าหมายหลงัการพฒันาตามโครงการพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย (โครงการท่ี 1)  3)  
แบบถอดบทเรียนหลงัการพฒันาตามโครงการพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย (โครงการท่ี 1)  4)  
แบบประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั (โครงการท่ี 2)  5)  แบบถอดบทเรียนหลงั
การทดลอง  6)  แบบประเมินความมีประสิทธิผลของโปรแกรม เพื่อเปรียบเทียบผลการทดลอง
โปรแกรมก่อนและหลงัการทดลอง (pretest – posttest )ประกอบดว้ย  1)  แบบประเมินบรรยากาศ
การเรียนการสอน  2)  การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน   ขั้นตอนท่ี 5 การทดลอง
โปรแกรมในภาคสนาม (trial)  การทดลองโปรแกรมในภาคสนามใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบ pre-
experimental  มีกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (one group pretest-
posttest design) กลุ่มเป้าหมายในการทดลอง ขั้นตอนท่ี 6  การเขียนรายงานการวจิยัและการเผยแพร่
ผลงานวจิยั  

ผลจากการตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวิจัยดังกล่าว  ผูว้ิจ ัยสร้างและออกแบบคู่มือ
ประกอบโครงการ 2 โครงการ  คือ โครงการพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  และโครงการน า
ความรู้สู่การปฏิบติั  โดยมีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัและไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะนั้น
โดยไดเ้พิ่มเติมเน้ือหารายละเอียดของเอกสารประกอบโปรแกรมแต่ละเล่มเพื่อให้มีความสมบูรณ์  
มีเน้ือหาสาระท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมคือ โครงสร้างความสัมพนัธ์ของ
โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานมีความเหมาะสมดีแลว้  เพราะสามารถมองเห็น
ภาพไดต้ลอดทั้งแนว  สามารถด าเนินกิจกรรมไดง่้าย  และสะดวกต่อการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ  เน่ืองจากในรายละเอียดของกรอบแนวคิดก าหนดแนวทางในการ
ประเมินผลโดยพิจารณาจากกระบวนการวิจัยในแต่ละโครงการ  ตลอดจนมีการน าเสนอ
แหล่งขอ้มูลและวธีิการตรวจสอบไวด้ว้ย   
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2)  ผลการจัดท าคู่มือประกอบโปรแกรม กรณีโครงการพฒันาความรู้ให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย (โครงการท่ี 1) ไดคู้่มือประกอบโครงการ จ านวน  5  หน่วยการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 
1)  การศึกษาในศตวรรษท่ี  21  2)  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  3) การเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน  
4)  การประเมินผลการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน  5)  บทบาทของผูส้อนส าหรับการจดัการเรียนรู้
ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน  โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มีองค์ประกอบของการเขียนคู่มือ ดงัน้ี ปก 
แนวคิด  วตัถุประสงค์  กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน  แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  
เน้ือหา  แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน  เฉลยค าตอบแบบประเมินผลตนเอง  และบรรณานุกรม  
กรณีโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ ได้มีคู่มือประกอบโครงการ จ านวน 1 หน่วยการเรียนรู้ 
ประกอบดว้ย ปก  แนวคิด  วตัถุประสงค ์ บทน า  บทบาทครูในการจดัการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็น
ฐาน  แนวทางการด าเนินงาน  ขั้นตอนการปฏิบติังาน  ขอ้เสนอแนะ  ภาคผนวก และบรรณานุกรม 

  3)  ผลการตรวจสอบคุณภาพของคู่มือประกอบโครงการพฒันาความรู้ให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย และโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 2 ระยะ คือ การตรวจสอบเพื่อการปรับปรุงแกไ้ข
เบ้ืองตน้ และ การตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขคร้ังส าคญั โดยการอภิปรายกลุ่มเป้าหมาย พบว่า 
คู่มือประกอบโครงการพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมายและโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั ทุก
หน่วยการเรียนรู้ มีองค์ประกอบของคู่มือ  มีการน าเสนอเน้ือหา  มีการวดัและประเมินผล  ท่ี
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ โดยมีข้อเสนอแนะท่ีส าคัญและได้มีการปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะนั้น คือ ด้านคู่มือประกอบโปรแกรมมีข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขเอกสารเฉพาะ
หน่วยท่ี  6  การเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน : น าความรู้สู่การปฏิบติั  กรณีโรงเรียนบ้านนา
กา้นเหลือง  ในดา้นเน้ือหาเสนอแนะเร่ืองความกระชบัของเน้ือหา   

ผลจากการตรวจสอบ มีประเด็นท่ีผูว้ิจยัไดน้ าไปใชเ้พื่อการปรับปรุงคู่มือ ดงัน้ี  ปรับในดา้น
เน้ือหาคู่มือใหก้ระชบัข้ึนดว้ยการใชรู้ปภาพ  แผนภูมิ  หรือตารางอธิบายแทน  และสรุปในส่วนท่ีมี
เน้ือหาเดียวกนัให้อยูใ่นหวัขอ้เดียวกนับนัทึกลงในรูปแบบซีดี  PDF ไฟล์แลว้เผยแพร่ในกลุ่มไลน์
โรงเรียนเพื่อสะดวกแก่การศึกษาเพิ่มเติมด้านอ่ืน ๆ  และการจดัรูปแบบของรูปเล่ม  ไดจ้ดัแสดง
รูปเล่มให้ทนัสมยั  มีสีสันสวยงามน่าสนใจ  ขนาดกะทดัรัด  สะดวกแก่การติดตวัไปศึกษาไดทุ้ก
สถานท่ี   

  4)  ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการทดลองในภาคสนาม 
ปรากฏผล ดงัน้ี 
  4.1 แบบประเมินปฏิกิริยาของกลุ่มเป้าหมายต่อโครงการพัฒนาความรู้ให้แก่

กลุ่มเป้าหมาย (โครงการท่ี 1) จ  าแนกออกเป็น 2 ดา้น คือ (1) การด าเนินงาน และ(2) การพฒันา

ความรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมาย  มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดบั ซ่ึงไดรั้บ



324 

การตรวจสอบค่า IOC จากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ ทุกขอ้ค าถามมีค่า IOC เกินเกณฑ์ 0.50 และเม่ือน าไป

ทดลองใช ้(try out) กลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการทดลองจ านวน 30 ราย   จ  าแนกเป็น

รายดา้น  1)  ดา้นการด าเนินงานมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของความเช่ือมัน่ เท่ากบั  0.84  และ             

2)  ดา้นการพฒันาความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมายมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของความเช่ือมัน่ เท่ากบั  0.88  

ตามล าดบั ซ่ึงเป็นค่าท่ีเกินเกณฑ ์0.70 

 4.2  แบบประเมินความรู้ของกลุ่มเป้าหมายในการทดลองหลงัการด าเนินการวิจยัตาม
โครงการพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย (โครงการท่ี 1) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นขอ้สอบแบบเลือกตอบ  
4  ตวัเลือก เม่ือน าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการทดลองจ านวน 30 ราย  

 4.3  แบบถอดบทเรียนหลงัการด าเนินงานวิจยัตามโครงการพฒันาความรู้ให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย (โครงการท่ี 1) ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (open-ended 
questionnaire)  เพื่อให้กลุ่มทดลองร่วมกนัอภิปราย เพื่อระบุขอ้ดี ขอ้บกพร่อง และขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัการด าเนินงานวจิยัตามโครงการท่ี 1 ในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี  (1) การใชป้ระโยชน์ (2) ความ
เป็นไปได ้(3) ความเหมาะสม  (4)  ความถูกตอ้ง  (5)  อ่ืนๆ  เม่ือน าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ี
ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการทดลองจ านวน 5 ราย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งสามารถเขา้ใจความหมายของ
ขอ้ค าถามไดต้รงกนั สามารถใชเ้ป็นแนวในการอภิปรายกลุ่มได ้
  4.4  แบบประเมินปฏิกิริยาของกลุ่มเป้าหมายต่อโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 
(โครงการท่ี 2) จ  าแนกออกเป็น 3  ดา้น คือ (1) กิจกรรมการวางแผนโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 
(2) การปฏิบติัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน (3) การนิเทศติดตามโครงการน าความรู้สู่
การปฏิบติั  มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดบั ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบค่า 
IOC จากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ ทุกขอ้ค าถามมีค่าเกินเกณฑ์ 0.50 และเม่ือน าไปทดลองใช ้(try out) กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการทดลองจ านวน 30 ราย จ าแนกเป็นรายดา้น 1) กิจกรรมการ
วางแผนโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของความเช่ือมัน่ เท่ากบั  0.96               
(2) การปฏิบติัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของความเช่ือมัน่ 
เท่ากบั  0.88  และ (3) การนิเทศติดตามโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั  มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า
ของความเช่ือมัน่ เท่ากบั  0.92  ตามล าดบั ซ่ึงเป็นค่าท่ีเกินเกณฑ ์0.70 
 4.5 แบบถอดบทเรียนหลังการทดลอง  หรือหลงัการส้ินสุดโครงการน าความรู้สู่การ
ปฏิบติั(โครงการท่ี 2) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (open-ended questionnaire)  
เพื่อให้กลุ่มทดลองร่วมกนัอภิปราย เพื่อระบุข้อดี  ข้อบกพร่อง  และขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการ
ด าเนินงานวิจยัตามโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี  (1)  การก าหนดปัญหา  
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(2)  การคิดและเลือกหัวข้อ  (3)  วางแผนและวิเคราะห์โครงงาน  (4)  ลงมือปฏิบติัแก้ปัญหา                   
(5)  สรุป  รายงาน  และเสนอผลงาน  และ(6)  ประเมินผล    (7)  อ่ืนๆ  เม่ือน าไปทดลองใชก้บักลุ่ม
ตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการทดลองจ านวน 5 ราย พบว่า กลุ่มตวัอย่างสามารถเข้าใจ
ความหมายของขอ้ค าถามไดต้รงกนั สามารถใชเ้ป็นแนวในการอภิปรายกลุ่มได ้
  4.6  แบบประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน
ส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี   21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านบรรยากาศการเรียนการสอน เพื่อใช้ทดสอบก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลอง ซ่ึงจ าแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ (1) ด้านสภาพแวดล้อม (2) ด้าน
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน (3) ดา้นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียน มีลกัษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดบั  ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบค่า IOC จากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ 
ทุกขอ้ค าถามมีค่า IOC เกินเกณฑ์ 0.50 และเม่ือน าไปทดลองใช้ (try out) กลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมายในการทดลองจ านวน 30 ราย  จ  าแนกเป็นรายด้าน (1) ด้านสภาพแวดล้อมมีค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของความเช่ือมัน่ เท่ากบั  0.82 (2) ดา้นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน  มีค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของความเช่ือมัน่ เท่ากบั  0.92 และ(3) ด้านปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนกบั
นกัเรียนมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของความเช่ือมัน่ เท่ากบั  0.88 ตามล าดบั ซ่ึงเป็นค่าท่ีเกินเกณฑ ์
0.70 
  4.7 แบบประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน
ส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี   21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดา้นพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน เพื่อใชท้ดสอบก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลอง ซ่ึงจ าแนกออกเป็น 2 ด้าน คือ (1) ความรู้ความเข้าใจ  (2) ด้าน
พฤติกรรมการเรียนรู้   มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดบั ซ่ึงไดรั้บการ
ตรวจสอบค่า IOC จากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ ทุกขอ้ค าถามมีค่า IOC เกินเกณฑ์ 0.50 และเม่ือน าไปทดลอง
ใช ้(try out) กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการทดลองจ านวน 30 ราย จ าแนกเป็นรายดา้น 
รายดา้นความรู้ความเขา้ใจมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของความเช่ือมัน่ เท่ากบั  0.82   พฤติกรรม
กรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของความเช่ือมัน่ เท่ากบั  0.84  ซ่ึงเป็นค่าท่ี
เกินเกณฑ ์0.70 

5) ผลการทดลองในภาคสนาม มีผลการวจิยัตามกระบวนการวจิยั ดงัน้ี 
5.1)  ผลการด าเนินงานวิจัยตามโครงการพัฒนาความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 

(โครงการท่ี 1) พบวา่ กลุ่มเป้าหมายในการทดลองมีปฏิกิริยาต่อโครงการหลงัส้ินสุดการด าเนินงาน 
ดงัน้ี  ปฏิกิริยาต่อโครงการพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยูใ่น
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ระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นของการประเมินปฏิกิริยาพบวา่  ดา้นการด าเนินงาน  และดา้น
การพฒันาความรู้ใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมายทุกรายดา้นมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก   

มีขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอจากผลการถอดบทเรียนร่วมกนั ดงัน้ี (1)  การใชป้ระโยชน์ 
(utility)  พบวา่ผูร่้วมโปรแกรมมีความพึงพอใจท่ีไดพ้ฒันาความรู้และรับความรู้ใหม่ ๆ ในเร่ือง 
การจดัการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน  สร้างความตระหนกัให้ทุกฝ่ายเห็นความส าคญัของการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  และปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน  ควร
จดักิจกรรมถอดบทเรียนเป็นระยะเพื่อจะไดข้อ้เสนอแนะน าไปปรับปรุงพฒันาผลงานของแต่ละคน
ให้มากข้ึน  (2)  ความเป็นไปได ้(feasibility) พบว่า ผูร่้วมโปรแกรมเสนอวา่ระยะเวลาในการ
สะทอ้นผลเป็นช่วงเวลาท่ีสั้นเกินไปควรเพิ่มเวลาในการแลกเปล่ียนสะทอ้นผลให้มากข้ึน  ตอ้งการ
คู่มือท่ีสร้างในรูปแบบส่ือออนไลน์เพื่อสะดวกต่อการพกพาในการศึกษาด้วยตนเอง  (3) ความ
เหมาะสม (propriety)  พบวา่  ผูร่้วมโปรแกรมมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มท่ีมีความไวเ้น้ือเช่ือ
ใจกนั   เน้ือหาในคู่มือมีความเหมาะสมกบัระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรม  ควรก าหนดระยะเวลา
ในการด าเนินการให้ชดัเจน  (4)  ความถูกตอ้ง (accuracy)  พบวา่  ฝ่ายบริหารควรช้ีแจงจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้การบริหารวิชาการ  เป็นลักษณะการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันระหว่างผู ้ปฏิบัติ  กับ
กลุ่มเป้าหมาย ไม่ควรน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาให้คุณให้โทษกบัผูป้ฏิบติั  ควรรายงานตามสภาพจริง ไม่
ควรแต่งเติมขอ้มูลใหผ้ดิเพี้ยน และผูเ้ก่ียวขอ้งควรเปิดใจกวา้ง  รับขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการ
ปฏิบติั  และ(5)  อ่ืนๆ  พบวา่  ควรเปล่ียนบรรยากาศ  หรือห้องจดักิจกรรมเป็นสถานท่ีอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม  ผูว้จิยัมีภาวะผูน้ าในการขบัเคล่ือนโครงการใหผู้ร่้วมโปรแกรมมีความสนใจท่ีจะ 
เขา้ร่วมท ากิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมายในการทดลองมีความรู้หลงัส้ินสุดการด าเนินงานตามโครงการ ดงัน้ี 
จากการประเมินความรู้หลงัการพฒันาตามโครงการพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายจ านวน  24  
คน  ผลจากการทดสอบพบว่า  กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  100  มีผลการท าแบบประเมินความรู้ได้
คะแนนสูงกว่าร้อยละ  80  และกลุ่มเป้าหมายมีคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินความรู้เท่ากับ  
26.08  คะแนน  โดยผูท่ี้ท  าคะแนนไดม้ากท่ีสุดไดค้ะแนน  28  คะแนน  และผูท่ี้ท  าคะแนนไดน้อ้ย
ท่ีสุดได ้ 24  คะแนน  มีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ  86.94    จึงสามารถสรุปไดว้า่กลุ่มเป้าหมายแต่ละราย
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียน
ศตวรรษท่ี  21  เพียงพอในการน าความรู้ไปใชป้ฏิบติัจริง 

5.2)  ผลการด าเนินงานวิจยัตามโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั (โครงการท่ี 2) พบวา่ 
กลุ่มเป้าหมายในการทดลองมีปฏิกิริยาต่อโครงการหลงัส้ินสุดการด าเนินงาน ดงัน้ี  ปฏิกิริยาต่อ
โครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั  มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็น
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รายดา้นของการประเมินปฏิกิริยาพบวา่  การปฏิบติัท่ียึดโครงงานเป็นฐาน   การวางแผนโครงการ
น าความรู้สู่การปฏิบติั  การนิเทศติดตามโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั  ทุกรายด้านมีผลการ
ประเมินอยูใ่นระดบัมาก   

5.3) ผลการถอดบทเรียนร่วมกนัของกลุ่มเป้าหมายในการทดลองหลงัการทดลอง 
หรือหลงัการส้ินสุดโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั  (โครงการท่ี 2) มีขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอ
เก่ียวกบั  

(1) ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน ท่ีมี  6  ขั้นตอน ดงัน้ี  
ขั้นตอนท่ี  1  การก าหนดปัญหา  ในขั้นตอนน้ีเม่ือมีการก าหนดปัญหา  ปัญหาใน 

บางเร่ืองเหมาะกบัการท ากิจกรรมเป็นรายบุคคลมากกว่าเป็นกลุ่ม   นกัเรียนมีการท างานแบบเป็น
กลุ่มมากข้ึนกวา่การเรียนปกติในห้องเรียนดว้ยรูปแบบการสอนทัว่ไป  ในระหวา่งการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงานค่อนขา้งท่ีจะใชเ้วลาในการท ากิจกรรม  1  หวัขอ้เป็นระยะเวลาท่ีค่อนขา้ง
นาน  นกัเรียนบางคนอาจจะเบ่ือการท ากิจกรรมในช่วงตอนทา้ย ๆ ของการท าโครงงาน   

ขั้นตอนท่ี  2  การคิดและเลือกหวัขอ้  ครูผูส้อนไดท้ าหนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวยความ 
สะดวกใหก้บัผูเ้รียนโดยช้ีแนะให้น าปัญหาท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขั้นตอนท่ี  1 มาเพื่อก าหนดเป็นหวัขอ้
ตามความถนดั  และความสามารถของนกัเรียน  โดยปัญหาท่ีจะศึกษานั้นจะมาจากความสนใจ  การ
สังเกตส่ิงต่าง ๆ รอบตวั  ประสบการณ์ท่ีเคยพบ  หนังสือ  วารสาร  ต่าง ๆ  การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  น้ีมีความสะดวกในการสืบคน้หาหวัขอ้ท่ีเป็นแนวทางไปปฏิบติัไดม้ากข้ึน
โดยการใชส่ื้อออนไลน์   

ขั้นตอนท่ี  3  วางแผนและวิเคราะห์โครงงาน  ครูท่ีปรึกษาตอ้งเตรียมค าถามไว้
ถามทีมงาน  เพื่อกระตุน้ใหคิ้ดถึงบางประเด็นส าคญัท่ีนกัเรียนอาจมองขา้ม  ขั้นตอนการวางแผนได้
ออกแบบอย่างเป็นระบบเพื่อผลงานท่ีออกมาจะมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนครูท่ีปรึกษาต้องคอยให้
ค  าแนะน าการวางแผนอยา่งรัดกุมในแต่ละหวัขอ้โครงงาน  นกัเรียนร่วมมือกนัวางแผนด าเนินงาน
ยงัไม่ค่อยเป็นระบบขั้นตอนในช่วงแรกของการเรียนแบบโครงงาน  ครูผูส้อนตอ้งคอยให้ค  าปรึกษา
ในการด าเนินงานของผูเ้รียนในทุกขั้นตอน 

ขั้นตอนท่ี   4  ลงมือปฏิบัติแก้ปัญหา ครูท่ีปรึกษาได้ให้ค  าแนะน าหรือร่วม
แก้ปัญหาไปพร้อมกบันักเรียน  คอยแนะน าให้นักเรียนบนัทึกผลการท าโครงงานเป็นระยะ จน
ส้ินสุดการท าโครงงาน   ศกัยภาพและความพร้อมของผูเ้รียนในระดบัประถมศึกษาในการเรียนแบบ
โครงงานในขั้นตอนการปฏิบติัยงัไม่มีความพร้อมมากนกั  ครูท่ีปรึกษาจึงมีความส าคญัเป็นอย่าง
มากท่ีตอ้งไดร่้วมออกแบบวางแผนการก าหนดบทบาทสมาชิกในการท างานของผูเ้รียนอย่างเป็น
ระบบ  กระชบัรัดกุม 
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ขั้นตอนท่ี  5  สรุป รายงาน และเสนอผลงาน    ก่อนการน าเสนอผลงานครูผูส้อน 
ตอ้งอธิบายรูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการรายงานท่ีแตกต่างกนั  ดงันั้นผูเ้รียน
ตอ้งค านึงถึงผลการทดลองในกลุ่มตนเองเป็นหลกัไม่ลอกเลียนแบบเพื่อนจนท าให้การน าเสนอ
ขอ้มูลขาดความสนใจ  นกัเรียนดูรูปแบบการน าเสนอพร้อมน าตวัอยา่งมาแสดง  เพราะนกัเรียนยงั
เขียนสรุปรายงานการน าเสนอไม่สัมพนัธ์กนั  ครูผูส้อนตอ้งตรวจสอบการเขียนรายงานและให้
ค  าแนะน ากลบัไปเพื่อนกัเรียนจะไดแ้กไ้ขอยา่งถูกตอ้ง   

ขั้นตอนท่ี  6  ประเมินผล  การประเมินผลโครงงานนั้นมีหลากหลายรูปแบบ   
ผูส้อนตอ้งประเมินดว้ยแบบประเมินตามสภาพจริงของผูเ้รียนให้ไดม้ากท่ีสุดเพื่อให้เกิดการพฒันา
ได้ดียิ่งข้ึน  ผูเ้รียนมีความต่ืนเตน้ท่ีจะเห็นผลการประเมินคะแนนผลงานของตนเองเป็นอย่างยิ่ง 
ดงันั้นเม่ือแจง้ผลการประเมินแก่ผูเ้รียนแลว้ครูผูส้อนไดใ้ห้ทั้งค  าแนะน าและก าลงัใจส าหรับทุก ๆ 
กลุ่มท่ีได้ร่วมกนัท าโครงงาน  ครูผูส้อนได้เน้นตามสภาพจริงเพราะผูเ้รียนต้องใช้ทกัษะในการ
ปฏิบติังานแต่ละขั้นตอนเป็นเวลานาน  ดงันั้นผลการปฏิบติังานของผูเ้รียนทุกกลุ่มจึงมีความหมาย
ส าหรับผูเ้รียนเอง  ไดใ้หผู้เ้รียนประเมินตนเอง  ประเมินกลุ่ม  และประเมินโดยครูผูส้อน 

5.4)  แบบประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน
ส าหรับหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี  21 ดา้นบรรยากาศการเรียนการสอนพบวา่  ผลการเปรียบเทียบหลงั
การทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  แสดงให้เห็นวา่โปรแกรม
พฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21  มีประสิทธิผลตาม
สมมติฐานท่ีก าหนดไว ้

 5.5)  ผลการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน
ส าหรับหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี  21 ดา้นพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนพบวา่  ผลการเปรียบเทียบ
หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  แสดงให้เห็นว่า
โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21  มีประสิทธิผล
ตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้

 

6.2  การอภิปรายผลการวจิัย 
          ในการอภิปรายผลการวิจยั  ผูว้ิจยัขอน าผลการวิจยัในส่วนท่ีเป็นวตัถุประสงคก์ารวิจยั

ท่ีส าคญัมาอภิปรายผล 2 ประเด็น ดงัน้ี คือ (1) โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน
ส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี   21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีพฒันาข้ึนและน าไปทดลองในภาคสนามแลว้ มีประสิทธิผล
หรือไม่ โดยพิจารณาจากผลการประเมินบรรยากาศการเรียนการสอนของกลุ่มเป้าหมายในการ



329 

ทดลอง และผลจากการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทดลองใช้
โปรแกรมน้ี   และ (2) โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษ
ท่ี   21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ท่ี
พฒันาข้ึนและน าไปทดลองในภาคสนามแลว้  ยงัมีขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติม
ดงัต่อไปน้ี  

1) จากผลการประเมินบรรยากาศการเรียนการสอนของกลุ่มเป้าหมายในการทดลอง 
เปรียบเทียบกันระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง พบว่า คะแนนจากการประเมิน
บรรยากาศการเรียนการสอนหลงัการทดลองมีค่าเฉล่ียสูงข้ึนกวา่ก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เช่นเดียวกบัผลจากการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการทดลอง  เปรียบเทียบกนัระหว่างก่อนการทดลองและหลงัการทดลองพบว่า   คะแนนจาก
การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนหลงัการทดลองมีค่าเฉล่ียสูงข้ึนกวา่ก่อนการทดลอง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงาน
เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี   21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน  และผ่านการทดลองในภาคสนามแลว้ เป็น
โปรแกรมท่ีมีประสิทธิผล  สามารถจะน าไปใชไ้ดอ้ยา่งต่อเน่ือง หรือน าไปเผยแพร่ใชใ้น ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5  ได้  เน่ืองจากโปรแกรมท่ีผูว้ิจ ัยพฒันาข้ึนมี
ประสิทธิผลตามสมมุติฐานท่ีก าหนดไว้  เ ป็นผลจากบรรยากาศการเรียนการสอนด้าน
สภาพแวดลอ้มบรรยากาศในการเรียนรู้สนุกสนานเป็นกนัเองและนกัเรียนกระตือรือร้นในการเขา้
ร่วมกิจกรรม  นกัเรียนไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกบัเพื่อน  ไดช่้วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

การท าโครงงานเป็นส่ิงท่ีทา้ทายความสามารถของนกัเรียน  ดงัท่ี  Heick (2012)  ไดก้ล่าววา่  
แมจ้ะอยูก่นัท่ีไหน  ไม่วา่จะเป็น  University of Sydney  หรือ  Mississippi  Elementary  หรือท่ีใด ๆ 
แต่ส่ิงท่ีครูควรค านึงถึงเสมอคือ  ห้องเรียนท่ีมีสภาพ  “ต่ืนตวัทางปัญญา”  เป็นห้องเรียนท่ีมีรูปแบบ
การเรียนรู้ท่ียดึนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง   นอกจากน้ีผลการวจิยัดา้นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน  
นกัเรียนกบันกัเรียน  พบว่าครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวกให้กบันักเรียนมากข้ึน  น าประสบการณ์
การจดักิจกรรมแบบบูรณาการมาใช้  เสนอสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหากระตุน้ให้ผูเ้รียนหาวิธีการ
แกปั้ญหา  และนอกจากนั้นครูมีการส่งเสริมให้นกัเรียนมีวิธีการท างานอยา่งเป็นระบบมีแบบแผน  
ประเมินผลท่ีหลากหลายตามสภาพจริง  ยอมรับการเปล่ียนแปลงในการตดัสินใจของนกัเรียน  เปิด
ใจกวา้งยอมรับในความตอ้งการของนกัเรียน  นกัเรียนไดร่้วมในการอภิปรายกลุ่ม  เพื่อน าไปสู่การ
ตดัสินใจในการท างาน   ร่วมกนัวางแผน  ออกแบบขั้นตอนการท างานตลอดจนการประเมินผล  
สอดคล้องกับผลงานวิจยัของนวพร  ชลารักษ์  (2558) ท่ีกล่าวว่า  ครูจึงต้องมีความต่ืนตวัและ
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เตรียมพร้อมในการจดัการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผูเ้รียนมีทกัษะส าหรับการด ารงชีวิตใน
โลกในศตวรรษท่ี 21 โดยทกัษะท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ทกัษะการเรียนรู้ (Learning Skills)ท่ีมุ่งเนน้ความรู้
ความสามารถ และทกัษะจ าเป็น ซ่ึงเป็นผลจากการปฏิรูปเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการเรียนการ
สอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมดา้นต่างๆ ท่ีเป็นปัจจยัสนบัสนุนท่ีจะท าให้เกิดการเรียนรู้ 
ปัจจุบนัเป็นยุคแห่งการแข่งขนัทางสังคมค่อนขา้งสูง ส่งผลต่อการปรับตวัให้ทดัเทียมและเท่าทนั
กบัความเปล่ียนแปลง ท่ีเกิดข้ึนในบริบททางสังคมในทุกมิติรอบดา้น ดงันั้น การเสริมสร้างองค์
ความรู้ (Content Knowledge) ทกัษะเฉพาะทาง(Specific Skills) ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
(Expertise) และสมรรถนะของการรู้เท่าทนั (Literacy) จึงเป็นตวัแปรส าคญัท่ีตอ้งเกิดข้ึนกบัตวั
ผูเ้รียน  ดุษฎี  โยเหลา  (2557)  กล่าวถึง  การจดัการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานว่า เป็นการ
จดัการเรียนรู้ท่ีมีครูเป็นผูก้ระตุน้เพื่อน าความสนใจท่ีเกิดจากตวันักเรียนมาใช้ในการท ากิจกรรม
คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตวันกัเรียนเองน าไปสู่การเพิ่มความรู้ท่ีไดจ้ากการลงมือปฏิบติัการฟังและการ
สังเกตจากผูเ้ช่ียวชาญโดยนกัเรียนมีการเรียนรู้ผา่นกระบวนการท างานเป็นกลุ่มท่ีจะน ามาสู่การสรุป
ความรู้ใหม่มีการเขียนกระบวนการจัดท าโครงงานและได้ผลการจดักิจกรรมเป็นผลงานแบบ
รูปธรรม  ในขณะท่ี KM CHIL (2558)  กล่าวถึงการเรียนรู้ดว้ยโครงงานเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัรูปแบบหน่ึงท่ีเป็นการให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบติัจริงในลกัษณะของการศึกษา 
ส ารวจคน้ควา้ ทดลอง ประดิษฐ์คิดคน้ โดยครูเปล่ียนบทบาทจากการเป็นผูใ้ห้ความรู้  (teacher) เป็น
ผูอ้  านวยความสะดวก (facilitator) หรือผูใ้ห้ค  าแนะน า (guide) ท าหน้าท่ีออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้ให้ผูเ้รียนท างานเป็นทีม กระตุน้ แนะน าและให้ค  าปรึกษา เพื่อให้โครงการส าเร็จลุล่วง  ครู
ตอ้งเปิดโอกาสให้มีการพฒันาทกัษะท่ีซับซ้อนเช่น ทกัษะการคิดขั้นสูง การแกปั้ญหา การท างาน
แบบร่วมมือและการส่ือสาร (SRI, 2000)  ครูควรส่งเสริมให้เด็กมีวิธีการท างานอยา่งมีแบบแผน  
บุบผา   เรืองรอง  (2556)   แลว้ดา้นการประเมินผลท่ีหลากหลายตามสภาพจริงยงัสอดคลอ้งกบั  พิม
พนัธ์ เดชะคุปต ์ และคณะ (2556)  กล่าววา่  ในการตดัสินคุณค่าเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดนั้น  การวดัหรือ
ประเมินส่ิงนั้นอย่างดีอย่างรอบคอบเป็นส่ิงจ าเป็น  การประเมินผลเป็นบทบาทส าคญัของครู  ครู
ควรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเรียนรู้(learning)  การเรียนการสอน(instruction)  การประเมิน
การเรียนรู้(assessment)  และการประเมินผล(evaluation)  อย่างชัดเจน  ซ่ึงค าดงักล่าวขา้งตน้  มี
ความสัมพนัธ์กนั  ครูมีบทบาทส าคญัในการจดัการเรียนการสอนเพื่อให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ใน
ขณะเดียวกนัการประเมินผลก็ใช้เป็นการตดัสินการเรียนรู้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  เพื่อเป็น
การตดัสินใหร้ะดบัคะแนน 
 ผลจากด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานท าให้ผูเ้รียนสามารถสร้างองค์
ความรู้ใหม่ไดด้ว้ยตนเอง  ช่วยฝึกปฏิบติักิจกรรมท่ีตนเองไม่ถนดัไปพร้อมกบัการเรียนเน้ือหาสาระ  
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เขา้ใจถึงวิธีการกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบในระหว่างการท ากิจกรรม  ส่งเสริมความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์  สามารถน าความรู้และทกัษะกระบวนการแก้ปัญหาไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้
อยา่งแทจ้ริง  เรียนรู้ดว้ยตนเองโดยการทดลอง  ปฏิบติัคน้ควา้  มีการรวบรวมและน าเสนอขอ้มูลได้
อยา่งเป็นระบบ  ท าให้ไดใ้ชค้วามรู้หลายๆอยา่งเขา้ดว้ยกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของ  Lucas 
(2001) ท่ีกล่าวว่า การเรียนรู้ดว้ยโครงงานจะมีประโยชน์ท่ีหลากหลายทั้งต่อผูส้อนและผูเ้รียนใน
การท่ีจะช่วยสร้างองคค์วามรู้  จากการคน้ควา้  ซ่ึงมีผลงานวิจยัท่ีรับรองวา่การเรียนรู้ดว้ยโครงงาน
จะท าให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม ช่วยลดการขาดเรียน อีกทั้งยงัเพิ่มทกัษะในการเรียนรู้แบบร่วมมือ และ
ช่วยยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เพิ่มอตัราการเขา้เรียน  เสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง  
และพฒันาทศันคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้ และเม่ือเปรียบเทียบกบัการจดัการเรียนรู้แบบอ่ืนแล้ว 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีค่าสูงกวา่ก่อนเรียน  หากผูเ้รียนไดมี้ส่วนรับผิดชอบในการท าโครงงาน 
(Thomas, (2000);  Boaler, (1997);  มะลิวรรณ ทองค า,  (2551); สุธินี รัตนศรี, (2551))  และยงัเปิด
โอกาสให้มีการพฒันาทกัษะท่ีซบัซ้อน เช่น ทกัษะการคิดขั้นสูง  การแกปั้ญหา  การท างานแบบ
ร่วมมือและการส่ือสารระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูส้อนไดป้รึกษา  พูดคุยกนัมากข้ึน 
ช่วยสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีร่วมกนั  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั  Guzdial (1998, p.50-52) ท่ีกล่าววา่ การ
ให้ผูเ้รียนท าโครงการเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้เขา้สู่กระบวนการสืบสวน (Process of 
Inquiry) ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนตอ้งใชก้ารคิดขั้นสูงท่ีซบัซ้อนข้ึน  ดงันั้น จึงเป็นช่องทางท่ีดี
ในการพฒันากระบวนการทางสติปัญญาของผูเ้รียน การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน นอกจากจะช่วยให้
ผูเ้รียนพฒันาทกัษะกระบวนในการสืบสวน  และการแกปั้ญหาแลว้ยงัสามารถช่วยดึงศกัยภาพ ท่ีมี
อยูใ่นตวัของผูเ้รียนออกมาใชป้ระโยชน์ดว้ย   
 2) จากผลการถอดบทเรียนร่วมกนัของกลุ่มเป้าหมายในการทดลอง  หรือหลงัการส้ินสุด
โครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั  (โครงการท่ี 2) มีขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอเก่ียวกบัขั้นตอนการ
จดัการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน  ท่ีมี 6 ขั้นตอน โดยภาพรวมดงัน้ี   ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น
ในการท ากิจกรรม  มีการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มมากข้ึน  ครูท าหนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวกใน
ระหว่างการท ากิจกรรม  มีการใช้ค  าถามกระตุ้นการท างาน  ได้สืบค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วย
แหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย  ผูเ้รียนประเมินผลงานตนเองดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายเช่น  การประเมิน
ตนเอง  ประเมินกลุ่ม  ประเมินโดยครูผูส้อน  และนอกจากนั้นยงัพบปัญหาจากการเรียนรู้โดย
วิธีการน้ีคือ  นกัเรียนระดบัประถมศึกษามีการวางแผนการด าเนินงานยงัไม่ค่อยเป็นระบบ  ครูตอ้ง
คอยช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด  ผลงานวิจยัของนักวิชาการหลายท่านเห็นสอดคล้องกนัว่า  การ
เรียนแบบโครงงานจะท าให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าการเรียนแบบเดิม  หากครู
ออกแบบการจดัการเรียนรู้อย่างรัดกุมและครอบคลุมทุกมาตรฐานของหลกัสูตร  โดยมีครูหรือ
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ผูเ้ช่ียวชาญเป็นท่ีปรึกษา  นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยกระบวนการน้ีจะมีแรงจูงใจในการแกไ้ขปัญหาสูง  
เช่ือมโยงความรู้กับโลกความเป็นจริง  นักเรียนจะเป็นผูเ้ลือกวิธีการค้นหาค าตอบ  ก าหนด
แหล่งขอ้มูลจากนั้นจะลงมือปฏิบติัและคน้ควา้ดว้ยตนเอง  นกัเรียนจะสามารถบูรณาการความรู้และ
ทกัษะในการแกปั้ญหา  สรุปขอ้คน้พบ  และสร้างความรู้ใหม่ แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  และ
สามารถน าไปใชใ้นชีวิตจริงได ้(ปรียา บุญญสิริ, 2553; พิมพพ์นัธ์ เดชะคุปต,์ พเยาว ์ยินดีสุข และ
ราเชน มีศรี, 2553; วฒันา มคัคสมนั, 2554; ลดัดา ภู่เกียรติ,2552; Bender, 2012; Moursund, 2009) 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานค่อนขา้งท่ีจะใชเ้วลาในการท ากิจกรรม  1  หวัขอ้
เป็นระยะเวลาท่ีค่อนขา้งนาน  นกัเรียนบางคนอาจจะเบ่ือการท ากิจกรรมในช่วงตอนทา้ย ๆ ของการ
ท าโครงงาน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  ทิศนา  แขมณี  (2551)  ท่ีกล่าววา่  ขอ้จ ากดัของการเรียน
แบบโครงงานคือ   เสียเวลามากและเสียค่าใช้จ่ายสูง  ประสบการณ์ในชีวิตจริงหลายอย่างไม่
สามารถจะวางแผนและท ากิจกรรมได ้ ถา้ครูไม่มีความรู้เพียงพอ การสอนจะประสบความลม้เหลว
อาจท าใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้ท่ีเป็นหลกัวชิาไม่เพียงพอ   

โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดย
ภาพรวมในการวิจยัและพฒันาน้ีได้รับการพฒันาจากการศึกษาหลักการ  แนวคิด  และทฤษฎี  
รวมทั้งผลการวจิยั  มีการน าไปตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญหลายขั้นตอน  พบวา่โปรแกรมท่ีพฒันาข้ึน
มีคุณภาพสามารถน าไปเผยแพร่หลงัการทดลองไดโ้ดยพิจารณาจากผลการประเมินก่อนและหลงั
การทดลอง 2 ประการ คือ การประเมินบรรยากาศการเรียนการสอน  และการประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั  .05  ผลงานวิจยัของนกัวิชาการหลายท่านเห็นสอดคลอ้งกนัว่า  โลกในปัจจุบนั
เปล่ียนแปลงไปจากอดีต วธีิการท่ีเด็ก ๆ ส่ือสารกบัเพื่อน ๆ การรับรู้และแบ่งปันขอ้มูลข่าวสาร และ
การด าเนินชีวติ แตกต่างจากในยุคของพ่อแม่หรือครูเป็นอยา่งมาก ไม่เฉพาะเทคโนโลยีท่ีพฒันาข้ึน 
แต่รวมถึงการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีรวดเร็วไร้ขีดจ ากดั หนา้ท่ีของผูใ้หญ่คือการเตรียมเด็กเหล่าน้ีให้
พร้อมส าหรับงานและอาชีพใหม่ ๆ ท่ีจะเกิดในอนาคตและอาจไม่มีอยู่ในปัจจุบนั เด็ก ๆ จึงตอ้ง
ได้รับการฝึกฝนทกัษะท่ีจ าเป็น เช่น ทกัษะการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และนวตักรรม ความเขา้ใจความต่างวฒันธรรม ความ
ร่วมมือการท างานเป็นทีม ภาวะผูน้ า  การส่ือสาร สารสนเทศ การเท่าทนัส่ือคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
สารสนเทศอาชีพและการเรียนรู้เป็นตน้ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเป็นพลเมืองในยุคศตวรรษท่ี 
21 ต่อไป (วิจารณ์พานิช, 2555;  Taylor &Fratto, 2012) การเรียนการสอนในยุคใหม่น้ีจึงตอ้ง
เปล่ียนแปลงไป ห้องเรียนธรรมดาถูกเปล่ียนให้เป็นห้องเรียนท่ีมีสภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการเรียนรู้
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อยา่งไม่มีขีดจ ากดั วธีิการเรียนการสอนเปล่ียนไปเป็นรูปแบบท่ีส่งเสริมทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 
21 มากข้ึน ซ่ึงการสอนแบบเดิมไม่สามารถท าให้เด็ก ๆ เกิดทกัษะเหล่าน้ีวิธีการเรียนการสอนท่ีถูก
พูดถึงบ่อยคร้ังและมีการน าไปทดลองใชอ้ยา่งแพร่หลายในปัจจุบนัคือ การเรียนแบบโครงงานหรือ
การเรียนโดยโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ผูน้ าดา้นการศึกษาหลายท่านไดเ้สนอวา่
การสอนแบบน้ีวา่เป็นวิธีการสอนท่ีดีท่ีสุด (Barell, 2010; Baron, 2011;  Coal and Wasburn, 2010;  
Larmer and Mergendoller, 2010;  Bender, 2012)  

 

ข้อเสนอแนะ 
 โปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21                    
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่   สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1) ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
1.1)   จากผลการวจิยัพบวา่   โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานส าหรับ 

ห้องเรียนศตวรรษท่ี 21  ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่   สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิผลตามสมมติฐานท่ีก าหนดไวคื้อ  มีการประเมิน
บรรยากาศการเรียนการสอน   และมีพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อน
การทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  แสดงให้เห็นวา่  การน าไปใช้หรือการเผยแพร่
จะตอ้งค านึงถึงองค์ประกอบท่ีครบถ้วนของโปรแกรมคือ  โปรแกรมน้ีประกอบดว้ย  โครงการ
พฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  ซ่ึงมีคู่มือประกอบ  5  หน่วยการเรียนรู้  คือ  1)การศึกษาใน
ศตวรรษท่ี  21  2)  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  3) การเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน  4)  การ
ประเมินผลการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน  และ5)  บทบาทของผูส้อนส าหรับการจดัการเรียนรู้ท่ี
ยดึโครงงานเป็นฐาน    โครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั  ซ่ึงมีคู่มือประกอบ  1 หน่วยการเรียนรู้  คือ  
การเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน:น าความรู้สู่การปฏิบติั  กรณีโรงเรียนบา้นนากา้นเหลือง   รวมทั้ง
มีแบบประเมินปฏิกิริยา  แบบประเมินความรู้  แบบถอดบทเรียน  ประกอบโครงการพฒันาความรู้
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  และแบบประเมินบรรยากาศการเรียนการสอน  แบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนกัเรียน  ประกอบโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 
 
 

1.2  การวจิยัน้ีใหค้วามส าคญักบัโครงการ  2 โครงการ คือ โครงการพฒันาความรู้ใหแ้ก่ 
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กลุ่มเป้าหมาย  และโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั   ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดใหม่คือ  Knowledge and  
Action is  Power  ไม่ใชแ้นวคิดแบบเดิม  คือ  Knowledge  is  Power  ดงันั้นการน าโปรแกรมน้ีไป
เผยแพร่เพื่อใช้ในโรงเรียนอ่ืน  จะตอ้งเน้นการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้เก่ียว  Project  based 
learning  ใหดี้เสียก่อน  และจะตอ้งเนน้ใหมี้การน าความรู้ไปสู่การปฏิบติัจึงจะท าใหบ้รรลุผลท่ีดี 
 1.3  ในการน าไปใชห้รือเผยแพร่ในโรงเรียนนั้น  ควรค านึงถึงขอ้เสนอแนะจากผลการ
ถอดบทเรียนท่ีส าคญัดงัน้ี  คือ  ใหน้กัเรียนมีการวางแผนการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ  มีระยะเวลา
ในการจดัการเรียนรู้ท่ีไม่ควรยาวนานเกินไป  ครูตอ้งช่วยเหลือดูแลใหค้  าแนะน านกัเรียนอยา่ง
ใกลชิ้ดทุกขั้นตอน  และเนน้การใชค้  าถามกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค ์

2) ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลวจัิยไปใช้ 
2.1) ในการน ารูปแบบการพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียน 

ศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานไปใชจ้ะตอ้งมีการปรับปรุงหรือประยุกตรู์ปแบบให้เหมาะสมกบัเน้ือหาแต่ละวิชา  บริบท
ของโรงเรียน และสอดคลอ้งกบัการเรียนการสอนท่ีตอ้งการยึดผูเ้รียนเป็นส าคญัในขั้นตอนต่างๆ
สามารถปรับเปล่ียนไดใ้ห้มีความยืดหยุน่กบัเน้ือหาและระยะเวลาเน่ืองจากการท ากิจกรรมเป็นการ
เรียนท่ีเนน้การท าโครงงานเป็นฐานผูส้อนและผูเ้รียนจะตอ้งมีทกัษะความรู้   หากไม่มีความช านาญ
อาจท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการเรียนรู้ 

2.2) ครูท่ีจะเขา้ร่วมโปรแกรมตอ้งมีความตระหนกัและเห็นความส าคญัของการพฒันาการ
เรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21  อีกทั้งยงัตอ้งสามารถจดัสรรเวลาใน
การเขา้ร่วมพฒันาตามโปรแกรมให้สอดคลอ้งกบัรูปแบบการพฒันาแต่ละรูปแบบ  เน่ืองจากการ
พฒันาตามโปรแกรมจะมีลกัษณะต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

2.3)  การพฒันาครูโดยการใชโ้ปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานส าหรับ 
หอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 ช่วยพฒันาความรู้ความเขา้ใจและพฤติกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียนช่วย
ให้ครูสามารถสอนโดยการจดัการเรียนรู้แบบยึดโครงงานเป็นฐานไดอ้ย่างมัน่ใจเพราะมีคู่มือของ
โครงการส่งผลใหค้รูมีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาการ
เรียนการสอนต่อไปดงันั้นโปรแกรมน้ีควรด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

           3) ข้อเสนอแนะส าหรับวจัิยในคร้ังต่อไป 
3.1)  ควรมีการศึกษารูปแบบการเรียนออนไลน์เป็นส่ือเพื่อน าไปใชร่้วมกนักบัวธีิการ 

สอนอ่ืนๆ เช่น  การเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  หลกัการเรียนแบบปัญหาเป็นฐาน  การเรียน
แบบสืบเสาะเป็นตน้ 
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   3.2)  ควรขยายผลโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียน
ศตวรรษท่ี  21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ในเขตพื้นท่ีอ่ืน  โดยการใช้โปรแกรมท่ีไดจ้าก
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นนวตักรรมในการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนจากการพฒันาคุณภาพ
ครูตามโปรแกรม 
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พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5  

ดร.วลิยัพร  เสรีวฒัน์    ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นสงเปือยฮ่องเด่ือ  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต  1 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การบริหาร
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน   ดร.กมลวรรณ  ทิพยเนตร ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหวา้ทอง  ส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5 
ดร.พชัราภรณ์  พิมพจ์นัทร์ อาจารยค์ณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
ผูส้อนใน
ระดบัอุดมศึกษา  
และระดบั
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน   

ดร.วศิน  สอนโพธ์ิ ผูอ้  านวยการโรงเรียนนาหม่อโนนลานประชา
สรรค ์ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต  5 

ดร.ปัญจมาพร  ศรีบุญเรือง   ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนแก่นนครวทิยาลยั  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา
ขอนแก่นเขต 25 

ดร.อุทุมพรพตั   
 สุคนธาภิพฒันกุล   

ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5  

ผูท้รงคุณวุฒิ
ดา้นเทคโนโลยี
ทางการศึกษา   

 



347 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข    
รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือวจิยั 
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือวจิัย 
 

ช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง/หน่วยงาน บทบาท 
ดร.อดิศร  ศรีบุญวงษ ์  
 

อาจารยพ์ิเศษ สาขาวิจยัและ
ประเมินผลการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 

ผูท้รงคุณวุฒิทางการวดัและ
ประเมินผล 

ดร.สุพรรณ  ยอดยิง่ยง อาจารยส์ถาบนันวตักรรม
การเรียนรู้ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

ผูท้รงคุณวุฒิดา้นเคร่ืองมือใน
การพฒันาโปรแกรม 

ดร.นิกญัชรา  ลน้เหลือ ครูช านาญการพิเศษ  
โรงเรียนภูเวยีงวทิยาคม
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาขอนแก่นเขต 25 

ผูท้รงคุณวุฒิดา้นเคร่ืองมือใน
การพฒันาโปรแกรม 

ดร.สุรพงษ ์ พรหมชมชา ผูอ้  านวยการโรงเรียนกุดดุก
วทิยา  ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต  5 

ผูท้รงคุณวุฒิดา้นเคร่ืองมือใน
การพฒันาโปรแกรม 

ดร.สุคนธ์  แพง่ศรีสาร อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการบริหาร
การศึกษา   
วทิยาลยันครราชสีมา 

ผูท้รงคุณวุฒิดา้นหลกัสูตรและ
การเรียนรู้ 
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ภาคผนวก ค 
รายนามผู้ร่วมตรวจสอบคุณภาพโปรแกรมเบ้ืองต้น 
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รายนามผู้ร่วมตรวจสอบคุณภาพคู่มือประกอบโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ที่ยดึโครงงาน
เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษที ่  21 

โรงเรียนอนุบาลภูเวยีง  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5 

ล ำดบัท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง  
1 นำยชำนนท ์ นำมนอ้ย รองผูอ้  ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ 

2 นำงจินตนำ  ศิริเนตร ครูช ำนำญกำรพิเศษ 

3 นำงอุไร  วงศว์ทญัญู ครูช ำนำญกำรพิเศษ 

4 นำงไกรษร  เมืองวงษ ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ 

5 นำงดรุณี  นุ่นหลกัค ำ ครูช ำนำญกำรพิเศษ 

6 นำยอนุชำ  เพียชำมำตย ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ 

7 นำยวสันยั  ลน้เหลือ ครูช ำนำญกำร 

8 นำงปิยวตัน์  มัน่คง ครู 

9 นำงสำวนำรี  ภูส ำเภำ ครู 

10 นำงสำวสุจิรำภรณ์  ค  ำกอง พนกังำนรำชกำร 
 

 



351 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
รายนามผู้ร่วมตรวจสอบคุณภาพโปรแกรมคร้ังส าคญั 
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รายนามผู้ร่วมตรวจสอบคุณภาพโปรแกรมคร้ังส าคัญ 
โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง  

1 วา่ท่ีพนัตรี ดร.วศิน  สอนโพธ์ิ ผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ 

2 นายกตพล  จนัดาเบา้ ครูช านาญการพิเศษ 

3 นายนพดล  วงษปั์ญญา ครูช านาญการพิเศษ 

4 นายประสาท  บรรทุมพร ครูช านาญการพิเศษ 

5 นายทินกร  กลัยาวงษ ์ ครูช านาญการพิเศษ 

6 นางยพุิน  สืบส าราญ ครูช านาญการพิเศษ 

7 นางจรรยา  จนัดาเบา้ ครูช านาญการพิเศษ 

8 นางสาวละไม  ค ามุงคุณ ครูช านาญการพิเศษ 

9 นางเอมอร  ชูอินทร์ ครูช านาญการพิเศษ 

10 นางกุลอคัร์ยาภรณ์  จนัดาเวยีง ครูช านาญการพิเศษ 

11 นางสาวดารณี  ตะเคียน ครูช านาญการพิเศษ 

12 นายทรงศกัด์ิ  ลาดเหลา ครูช านาญการพิเศษ 

13 นายคุรุพงษ ์ งามนาเสียว ครูช านาญการพิเศษ 

14 นายเติม  ปุราถาเน ครูช านาญการพิเศษ 

15 นางชชัฎาภรณ์  พงษภ์กัด์ิ ครูช านาญการ 

16 นายนพรัตน์  มัน่คง ครูช านาญการ 

17 นายช านาญ  ปักโคทะกงั ครู คศ.1 

18 นายพงศส์ันต์ิ  นามวจิิตร ครู คศ.1 

19 นางสาวทิวานนัท ์ วชิาญ ครูอตัราจา้ง 

20 นางสาวสุมาลี  ชินภกัดี พี่เล้ียงเด็กพิเศษ 
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ภาคผนวก จ    
รายช่ือครูผู้สอนที่ใช้ในการวจิยัและพฒันา              
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รายนามกลุ่มเป้าหมายในการทดลองโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ทีย่ดึโครงงานเป็นฐาน
ส าหรับห้องเรียนศตวรรษที ่  21 

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 
ท่ี ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
1 นางสกลุรัตน์  นามนอ้ย ครูช านาญการพิเศษ 
2 นางสุนีย ์ โทวชิา ครูช านาญการพิเศษ 
3 นางนนัทกา  ชาโท ครูช านาญการพิเศษ 
4 นางสุวภิา  บาลธนะจกัร์ ครูช านาญการพิเศษ 
5 นายสุรพล  คล่องแคล่ว ครูช านาญการพิเศษ 
6 นางนริชยา  ศึกษา ครูช านาญการพิเศษ 
7 นายเดชา  สุจริต ครูช านาญการพิเศษ 
8 นางประกอบ  อกัษร ครูช านาญการพิเศษ 
9 นางเสง่ียม  หมัน่มี ครูช านาญการพิเศษ 
10 นางอรทยั  นาคเสน ครูช านาญการพิเศษ 
11 นางสมพร  แกว้พรม ครูช านาญการพิเศษ 
12 นายสมชาติ  อภยั ครูช านาญการพิเศษ 
13 นายสมชาย  นาคเสน ครูช านาญการพิเศษ 
14 นายชุมพร  จนัทะนา ครูช านาญการพิเศษ 
15 นายชาติชาย แสนบวั ครูช านาญการพิเศษ 
16 นางส าเภา  ภูดวงจิตร ครูช านาญการพิเศษ 
17 นางสุดาทิพย ์ สารเหล่าโพธ์ิ ครูช านาญการพิเศษ 
18 นางศิริวลิาลกัษ ์ ยานกาย ครูช านาญการพิเศษ 
19 นางสาวนวรัตน์  พลสาร ครูช านาญกา 
20 นางสาวไอรินทร์  เกษมาลา ครูช านาญการ 
21 นายชาญชยั  บวัผาย ครู 
22 นางวนัวสิาข ์ ศรีวไิล ครู 
23 นางสาวขนิษฐา  คงพิรุณ ครู 
24 นางเยาวภา  เอติรัตน์ พนกังานราชการ 
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ภาคผนวก ฉ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
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แบบประเมินปฏิกริิยาและบันทกึการถอดบทเรียนทีม่ีต่อโครงการพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  
 

ค าช้ีแจงการใช้เคร่ืองมือ 

 แบบประเมินปฏิกิริยาและบนัทึกการถอดบทเรียนท่ีมีต่อโครงการพฒันาความรู้ให้แก่
กลุ่มเป้าหมายฉบบัน้ี  เป็นเคร่ืองมือของโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับ
ห้องเรียนศตวรรษท่ี  21  แบบประเมินฉบบัน้ีมี 2 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบั
กลุ่มเป้าหมาย   ตอนท่ี 2 ประกอบดว้ยเน้ือหา   2  ด้าน  คือ  1)  การด าเนินงาน  ประกอบดว้ย
กิจกรรม  การประชุมช้ีแจง  การวางแผนปฏิบติั และการศึกษาสภาพการณ์เบ้ืองตน้  2)  การพฒันา
ความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมาย  ประกอบดว้ยกิจกรรม การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรมเขม้ การศึกษาดว้ย
ตนเอง  การศึกษาเป็นกลุ่ม  การสืบคน้  และการศึกษาดูงานท่ีมีต่อโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึด
โครงงานเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21 
 ขอใหผู้ป้ระเมินกรอกขอ้มูลทุกประเด็นค าถามใหค้รบถว้นตามความเป็นจริงมากท่ีสุด  
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แบบประเมินปฏิกริิยาและบันทกึการถอดบทเรียนทีม่ีต่อโครงการพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  
 

 

ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือผูรั้บการประเมิน…………………………………………. โรงเรียน      ...... บา้นนากา้นเหลือง 

เร่ืองท่ีสอน  ...................................................................วชิา  ........................................รหสัวชิา  

ระดบัชั้น  ............................วนัท่ี ............ เดือน .......................... พ.ศ. ................... เวลา...........  

 เพศ  ชาย  หญิง 

 อาย ุ               20 – 30 ปี   31 – 40 ปี  

   41 - 50 ปี   51 ปี ข้ึนไป 

ประสบการณ์สอน  นอ้ยกวา่  5 ปี   5 – 10 ปี   

11 – 20 ปี   21 – 30 ปี  

   31 ปี ข้ึนไป 

         อ่ืน ๆ (ระบุ.......................................... )  

ตอนที ่2  ระดบัความพึงพอใจมีต่อโครงการพฒันาความรู้ใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการถอดบทเรียน
หลงัการพฒันาตามโครงการ 
ค าช้ีแจงโปรดท าเคร่ืองหมาย  ตามระดบัของความพึงพอใจท่ีแทจ้ริง โดยท่ี  

4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ 
1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ย 
1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
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ข้อ ประเด็นการปฏิบัติ 
ระดับความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 

การด าเนินงาน (การประชุมช้ีแจง  วางแผนปฏิบัติ และการศึกษาสภาพการเบื้องต้น)  
1 มีการประชุมช้ีแจงวตัถุประสงคโ์ครงการต่อกลุ่มเป้าหมาย      
2 กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการวางแผน  ด าเนินการ การศึกษา

สภาพการณ์เบ้ืองตน้ 
     

3 วตัถุประสงคโ์ครงการน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้      
4 กิจกรรมการตามโครงการมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการ

ทดลองใชก้บักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน 
     

5 มีความพร้อมในเร่ืองห้องเรียน  อุปกรณ์ ส่ือและเทคโนโลย ี 
แหล่งขอ้มูลสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมเรียนรู้ท่ี
เหมาะสม 

     

6 ความพร้อมของสถานท่ีส าหรับด าเนินการจดักิจกรรมเรียนรู้ท่ี
ยดึโครงงานเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21ท่ีเหมาะสม 

     

การพฒันาความรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมาย(การฝึกอบรมเข้ม การศึกษา ด้วยตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม 
การสืบค้น  และการศึกษาดูงาน) 

7 เอกสาร คู่มือมีความเหมาะสมสามารถจดักิจกรรมเรียนรู้ให้
บรรลุเป้าหมายของโครงการ 

     

8 วทิยากรถ่ายทอดความรู้  เน้ือหา  สาระในการพฒันาความรู้
ใหก้บักลุ่มเป้าหมายมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ 

     

9 รูปแบบการศึกษาท่ีใชใ้นการพฒันาความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมาย
มีความเหมาะสม 

     

10 การก าหนดระยะเวลาและทรัพยากรเหมาะสมกบัโครงการ      
11 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  อภิปราย  ในโครงการพฒันาความรู้

ใหก้บักลุ่มเป้าหมาย 
     

12 การพฒันาทกัษะในการใชส่ื้อ เทคโนโลย ี ในการสืบคน้และ
การจดัการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 
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ข้อเสนอแนะ จุดเด่น  จุดด้อยของการเรียนรู้ทีย่ดึโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษที ่21 
.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................  

 

รายการถอดบทเรียน ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 

1. การใช้ประโยชน์ (utility) 
 1.1 โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน
ส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21 เป็นประโยชน์ต่อการ
น าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
 1.2โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน
ส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21  น าไปสู่การเปล่ียนแปลง
แนวคิดใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ในการจดักิจกรรมการเรียน
การสอน 
 1.3 ขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดจ้ากโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้
ท่ียดึโครงงานเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21 เป็น
ประโยชนก์ลุ่มเป้าหมาย 
 1.4 ความรู้ทกัษะท่ีไดรั้บจากการทดลองใชร้ะบบ 

 

2. ความเป็นไปได้ (feasibility) 
 2.1 ความง่ายในการท าความเขา้ใจโปรแกรมพฒันาการ
เรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  
21   
 2.2 ความสามารถในการน าระบบและคู่มือไปใชจ้ริง 
 2.3 คุม้ค่ากบัเวลา  งบประมาณท่ีใชใ้นการด าเนินการ 
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รายการถอดบทเรียน ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 

 3. ความเหมาะสม (propriety) 
 3.1 ความเหมาะสมของโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึด
โครงงานเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21   กบั
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 
 3.2 ความเหมาะสมของตวับ่งและเกณฑช้ี์ท่ีใชใ้นการ
ตรวจสอบ 

 

4. ความถูกต้อง (accuracy) 
 4.1 ความครอบคลุมในการด าเนินการตามโปรแกรม
พฒันาการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียน
ศตวรรษท่ี  21 
 4.2 ความถูกตอ้งตรงกบัสภาพจริงของขอ้มูลสารสนเทศ
ท่ีไดจ้ากโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็น
ฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21 
 4.3 ความเช่ือถือไดข้องขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดจ้ากการ
ด าเนินการตามโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึปัญหา
เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21 
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แบบทดสอบวดัความรู้ 
โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ทีย่ดึโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนในศตวรรษที ่21 

 

ค าช้ีแจง   ใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการพิจารณาเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด   โดยกากบาท ( x ) ทบัอกัษร                   
ก ข ค หรือ ง   เพียงขอ้เดียว 
........................................................................................................................................................ 

1. ปัจจยัส าคญัท่ีสุดท่ีท าใหก้ารเรียนรู้เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว คือขอ้ใด 
ก. สถานการณ์ของโลกเปล่ียนแปลงไป 
ข. ความกา้วหนา้ของวธีิสอนและส่ือการสอน 
ค. องคค์วามรู้หลากหลายและมีจ านวนมากผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
ง. ICTเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารครูเป็นศูนยก์ลาง 

2.  ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้ง ส าหรับการเรียนรู้ในปัจจุบนั 
ก.  ติดตามความรู้ทางวชิาการ ใชค้วามรู้แบบองคร์วมหรือสหวทิยาการเป็นฐาน                      

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ คิดวเิคราะห์ และพฒันาตนเองดว้ยเรียนรู้ตลอดชีวติ 
ข.  ความรู้มีอยูอ่ยา่งหลากหลายสามารถคน้หาไดจ้ากทุกท่ีน ามาพฒันาตนเองโดยไม่

จ  าเป็นตอ้งกลัน่กรองหรือตรวจสอบความรู้นั้น 
ค.  การเรียนรู้ในปัจจุบนัเป็นการเรียนท่ีใชผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางใหค้วามส าคญักบั

ผูเ้รียนหากไม่ตอ้งการเรียนก็สามารถท าไดต้ามใจตนเอง 
ง. เทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือมลัติมีเดียมีความส าคญัมากกบัการเรียนรู้ในปัจจุบนั

ท่ีระบบการจดัการเรียนการสอนจะขาดเสียมิได ้
3. การเรียนรู้ในเน้ือหาเชิงสหวทิยาการ )Interdisciplinary) ในศตวรรษท่ี 21 หมายถึงอะไร 

ก. การบูรณาการวชิาต่างๆ ใหมี้เน้ือหาเดียวกนั 
ข.  ความรู้ในวชิาแกน คณิตศาสตร์ ภาษาสากล และความรู้รอบตวัมาพฒันาข้ึนใหม่ 
ค.  การเรียนรู้ในวชิาแกนหลกับูรณาการกบัการมี จิตส านกต่อโลก มีความรู้พื้นฐาน

ดา้นการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ มีความรู้พื้นฐานดา้นความเป็นพลเมืองและ
ดา้นสุขภาพ 

ง.  ความรู้เก่ียวกบั ภาษาองักฤษ การอ่าน หรือศิลปะการใชภ้าษา ภาษาส าคญัของโลก 
ศิลปะ คณิตศาสตร์ การปกครองและหนา้ท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และ
ประวติัศาสตร์ 
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4. การจดัการเรียนรู้การท าโครงงานตั้งอยูบ่นฐานความเช่ือและหลกัการคืออะไร 
ก. การจดัการเรียนรู้ท่ียดึครูเป็นส าคญั      
ข. จดัการเรียนรู้ท่ียดึครูและผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ค. จดัการเรียนรู้ท่ียดึผูเ้รียนเป็นส าคญั       
ง. จดัการเรียนรู้ท่ียดึหลกัสูตรเป็นส าคญั 

   5. ในการจดัการเรียนรู้ท าโครงงานยดึหลกัส าคญัขอ้ใด 
             ก. ผูเ้รียนเลือกเร่ืองและปัญหาท่ีตอ้งการศึกษาดว้ยตวัเอง    
 ข. ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัและเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
             ค. ผูเ้รียนไดน้ าความรู้ไปใชจ้ริง                                     

 ง. ถูกทุกขอ้ 
    6. ผูใ้ดมีบทบาทท่ีเป็นผูค้วบคุมดูแลและท าใหเ้กิดกิจกรรมโครงงาน 
             ก. สถานศึกษา                                 

 ข. ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
              ค. ครูในโรงเรียน                

 ง. บุคคลภายนอก 
7. ผูใ้ดมีบทบาทท่ีเป็นผูติ้ดตามความกา้วหนา้ในการท าโครงงาน 

              ก. สถานศึกษา                                
 ข. ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

              ค. ครูในโรงเรียน                
 ง. บุคคลภายนอก 

 8. กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีส าคญัไดแ้ก่ขอ้ใด 
              ก. กิจกรรมพูดคุยสนทนา                    

 ข.กิจกรรมการศึกษาคน้ควา้ 
              ค. กิจกรรมการน าเสนอ                      

 ง. ถูกทุกขอ้ 
 9. ความหมายของโครงงานเนน้ส่วนท่ีส าคญั  คืออะไร 
       ก.เป็นกิจกรรมท่ีครูออกแบบให ้                                    

 ข. เป็นกิจกรรมท่ีครูคิดหวัขอ้ให ้
       ค. เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง                      

 ง.  เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดจ้ดัท าเป็นไปตามการเรียนการสอนปกติ 
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  10. ขอ้ใดคือความส าคญัของการท าโครงงาน 
       ก. เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง                                      
 ข. พฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
       ค. ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์                                      
 ง. ถูกทุกขอ้ 
  11. ขอ้ใดเป็นโครงงานประเภทส ารวจ 
       ก. ดอกไมจ้ากผา้ใยบวั                                                
 ข. ดอกกุหลาบจากธนบตัร 
       ค. การศึกษาค าควบกล ้าในหนา้หนงัสือพิมพ ์                     
 ง. การศึกษาผลของน ้าเสียต่อการตายของปลา 
 12. ขอ้ใด ไม่จ าเป็น ตอ้งมีในโครงงานประเภทส ารวจ 
      ก. จุดประสงค ์                                 
 ข. ขอบเขต 
      ค. สมมติฐาน                                    
 ง. ค  านิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 13.  ขั้นตอนในการท าโครงงานขอ้ใดถือวา่ยากท่ีสุด 
      ก. การเขียนรายงานโครงงาน                      
 ข. การลงมือปฏิบติัการท าโครงงาน 
      ค. การเขียนเคา้โครงในการท าโครงงาน           
 ง. การคิดและเลือกหวัเร่ืองในการท าโครงงาน 
 14. การไดห้วัขอ้โครงงานอาจจะไดม้าจากการท ากิจกรรมใด 
     ก. การศึกษาดูงาน                                   
 ข. การศึกษาเอกสาร วารสาร 
     ค.การศึกษาคน้ควา้จากอินเตอร์เน็ต               
 ง. ถูกทุกขอ้ 
 15.หลงัจากไดห้วัเร่ืองและแนวคิดท่ีสนใจแลว้ควรท าตามขั้นตอนใด 
     ก. เสนอผลงานต่อครู                                 
 ข.สรุปผลงานต่อครู 
     ค. เตรียมบนัทึกผลงาน                               
 ง.ศึกษาเอกสารในเร่ืองท่ีเลือก 
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 16.การตั้งช่ือโครงงานควรมีลกัษณะใด 
      ก.การตั้งช่ือเร่ืองใหย้าวๆ                
 ข.ตั้งใหก้ะทดัรัดหนา้อ่าน 
      ค. ตั้งอยา่งไรก็ไดไ้ม่สนใจเน้ือเร่ือง     
 ง. ตั้งตามใจตนเองไม่รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 17. การจดัท าเคา้โครงของโครงงานเพื่ออะไร 
     ก. เตรียมแสดงผลงาน           
 ข. เตรียมศึกษาเอกสาร 
     ค. การลงมือปฏิบติัโครงงาน    
 ง. เป็นการวางแผนในการจดัท าโครงงาน 
 18. การปฏิบติัการทดลองจะท าใหเ้กิดผลดีอยา่งไร 
       ก. เพื่อความประหยดั              
 ข. เพื่อความระมดัระวงั 
       ค. เพื่อใหข้อ้มูลเป็นท่ีน่าเช่ือถือ    
 ง. เพื่อใหไ้ดต้ามความคาดหวงั 
 19. การเสนอผลงานโครงงานหมายถึงอะไร 
      ก. การรายงานผล              
 ข. การพูดใหเ้พื่อนฟัง 
     ค.  การเขียนขอ้ความรายงาน     
 ง. การน าเสนอผลงานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 
 20. ในการน าเสนอโครงงานขอ้ใดกล่าว  ไม่ถูกต้อง 
      ก. ความปลอดภยัในการจดัแสดงโครงงาน           
 ข. ความเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีจดัแสดง 
      ค. การแสดงไม่ตอ้งเนน้ประเด็นส าคญัมากเกินไป     
 ง. ส่ิงท่ีแสดงตอ้งใชข้อ้ความท่ีถูกตอ้งตวัสะกดไม่ผดิ  
 21. กรอบแนวคิด 4Cs 3Rs ทกัษะชีวติและอาชีพ ทกัษะทางสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลย ีเป็น
กรอบแนวคิดเก่ียวกบั อะไร  
 ก.  ตวัแบบของภาคีเครือข่ายภาคีเพื่อทกัษะแห่งตวรรษท่ี 21 
 ข.  ตวัแบบของกลุ่มเมทิรี 
 ค.  ตวัแบบซิปปา )CIPPA) 
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 ง.  ตวัแบบพิซ่าส์ )PISA) 
 22. 4Cs หมายถึง ขอ้ใด  
 ก.  Cost ราคา, Computer คอมพิวเตอร์, Control ควบคุม, Commission นายหนา้ 
 ข.  Critical Thinking คิดวเิคราะห์, Creative สร้างสรรค,์ Cary ติดตาม, Connect 
เช่ือมโยง 
 ค.  Cake แบ่งปัน, Cable สายงาน, Communication ส่ือสาร, Collaboration ร่วมมือ 
 ง.  Critical Thinking คิดวเิคราะห์, Communication ส่ือสาร, Collaboration ร่วมมือ, 
Creative สร้างสรรค ์
 23. องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงประกอบดว้ย  

 ก.  คิดวเิคราะห์ คิดวพิากษ ์คิดเชิงระบบ คิดยืดหยุน่ 

 ข.  คิดริเร่ิม คิดคล่องตวั คิดยืดหยุน่ คิดสวยงามละเอียดลออ 

 ค.  คิดวพิากษ ์คิดยดืหยุน่ คิดละเอียด คิดไตร่ตรอง 

 ง.  คิดสวยงามละเอียดลออ คิดเชิงระบบ คิดวเิคราะห์ คิดคล่องตวั 

 24. ลกัษณะของการท างานการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์คือขอ้ใด  

 ก.  มุ่งพฒันาเนน้ปฏิบติัและส่ือสารแนวคิด เปิดใจกวา้ง เป็นผูน้ าในการสร้างสรรค ์

สามารถสร้างวกิฤติใหเ้ป็นโอกาส 

 ข.  คิดริเร่ิม คิดคล่องตวั คิดยืดหยุน่ คิดสวยงามละเอียดลออ 

 ค.  ภาวะผูน้ า เนน้เทคโนโลยสีารสนเทศ แลกเปล่ียน เปิดใจกวา้ง 

 ง.  มุ่งผลงาน ประหารลูกนอ้ง ฟ้องนาย ขายเพื่อน ไม่แชร์เชือนต่อส่ิงใดๆ 

 25. ขอ้ใดเป็นลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21  

 ก.  มีความรู้พื้นฐานดา้นสารสนเทศ ส่ือ เทคโนโลยสีารสนเทศ การส่ือสาร มีทกัษะ

ทางสังคมและการเรียนรู้ขา้มวฒันธรรม 

 ข.  มุ่งมัน่สู่ความเช่ียวชาญทั้งทางดา้นทกัษะ ความรู้และขยายผลสู่ความเป็นเลิศ เป็น

ผูน้ าเชิงทกัษะขั้นสูง มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ เป็นผูน้ าในการเรียนรู้ตลอดชีวิต )Lifelong Learning) 

มีกิจกรรมการท างานท่ีสร้างความรับผดิชอบและก่อใหเ้กิดความสุขในการท างาน เพื่อใหบ้รรลุผลท่ี

มุ่งหวงั สร้างการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบในภากิจงานและแต่ละคนมองเห็นคุณค่าของการ 

ท างานเป็นหมู่คณะ 
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 ค.  ความรู้ท่ีครอบคลุม สอดคลอ้ง และเป็นระบบเขา้ใจในทฤษฎีและหลกัการท่ี

เก่ียวขอ้ง สามารถท่ีจะตรวจสอบปัญหาท่ีซบัซอ้นและพฒันาแนวทางในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง 

สร้างสรรค ์สามารถในการคน้หา การใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเหมาะสมในการ

วเิคราะห์ และแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้น ตลอดจนการเลือกใชก้ลไกท่ีเหมาะสมในการส่ือผลการวเิคราะห์

ผูรั้บขอ้มูล ข่าวสารกลุ่มต่างๆ หลกัสูตรวชิาชีพตอ้งมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน

อยา่งมี ประสิทธิภาพในวชิาชีพนั้นๆ 

 ง.  เป็นนกัคิดวิเคราะห์ เป็นนกัแกปั้ญหา เป็นนกัสร้างสรรค ์เป็นนกัประสานความ

ร่วมมือ รู้จกัใชข้อ้มูลและข่าวสาร เป็นผูเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นนกัส่ือสาร ตระหนกัรับรู้สภาวะของ

โลก เป็นพลเมืองทรงคุณค่า มีพื้นฐานความรู้เศรษฐกิจและการคลงั 

 26. ขอ้ใดไม่ใช่ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานในศตวรรษท่ี  21 ในโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดใหญ่  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ก.  ขั้นการก าหนดปัญหา 

  ข. ขั้นการก าหนดจุดมุ่งหมาย 

  ค. ขั้นวางแผนและวเิคราะห์โครงงาน 

  ง.  ขั้นประเมินผล 

 27.  การวางแผนหมายถึงขอ้ใด 

            ก. การท างาน 

            ข. การเลือกขอ้ปฏิบติั 

            ค. การคาดการณ์ล่วงหนา้ 

            ง. การปฏิบติังานตามก าหนด 

 28. ในการวางแผนเพื่อท ากิจกรรมต่างๆ ไดมี้การก าหนดหนา้ท่ีของแต่ละคนท่ีแตกต่างกนั ซ่ึง

งานโดยรวมจะส าเร็จไดจ้  าเป็นจะตอ้งอาศยัขอ้ใดเป็นส าคญั 

             ก. ท าหนา้ท่ีของตนไดส้ าเร็จเรียบร้อย 

             ข. ท างานร่วมกนัโดยเนน้กระบวนการกลุ่ม 

             ค. ท างานของตนใหเ้สร็จก่อนแลว้จึงค่อยช่วยเหลืองานของผูอ่ื้น 

             ง. ช่วยเหลืองานของผูอ่ื้นใหเ้สร็จก่อนแลว้จึงค่อยท างานของตนเอง 
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29. ในการวางแผนเม่ือเขียนโครงงานเสร็จแลว้ จะตอ้งเขียนส่ิงใดในการส ารวจผลท่ีไดจ้ากการ

ปฏิบติังาน 

          ก. ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

           ข. ขอ้เสนอแนะของครูท่ีปรึกษา 

           ค. แหล่งขอ้มูลในการท าโครงงาน 

           ง. แบบประเมินผลการปฏิบติังาน 

 30. การประเมินผลงานควรปฏิบติัตามขอ้ใด 

            ก. ประเมินเป็นรายวนั 

            ข. ประเมินทุกคร้ังท่ีมีการปฏิบติั 

            ค. ประเมินหลงัจากเสร็จส้ินโครงงาน 

            ง. ประเมินเม่ือใดก็ไดข้ึ้นอยูก่บัผูท้  าโครงงาน 

 

************************************************************* 
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แบบประเมินปฏิกริิยาทีม่ีต่อโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ 

และการถอดบทเรียนหลังการน าความรู้สู่การปฏิบัติ(โครงการที ่ 2) 

 

ค าช้ีแจงการใช้เคร่ืองมือ 

 แบบประเมินปฏิกิริยาท่ีมีต่อโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัและการถอดบทเรียนหลงัการ

น าความรู้สู่การปฏิบติั)โครงการท่ี  2(  ฉบบัน้ีเป็น ซ่ึงแบบประเมินฉบบัน้ีมุ่งเน้นการประเมิน

ปฏิกิริยาของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความพึงพอใจต่อโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั  โดยการประเมิน

ตามสภาพจริง  แบบประเมินฉบบัน้ีมี 2 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัของกลุ่ม

ทดลอง ตอนท่ี 2  ประกอบดว้ยเน้ือหา   3  ดา้น  คือ  1)  การวางแผนโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั  

2) การปฏิบติัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน  และ3)  การนิเทศติดตามโครงการน า

ความรู้สู่การปฏิบติั 
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แบบประเมินปฏิกริิยาทีม่ีต่อโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ 

และการถอดบทเรียนหลังการน าความรู้สู่การปฏิบัติ(โครงการที ่ 2) 

 

 

ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

 

ช่ือผูรั้บการประเมิน…………………………………………. โรงเรียน      ...... บา้นนากา้นเหลือง 

เร่ืองท่ีสอน  ...................................................................วชิา ........................................ รหสัวชิา  

ระดบัชั้น  ............................วนัท่ี ............ เดือน .......................... พ.ศ. . ..................เวลา...........  

 เพศ  ชาย  หญิง 

 อาย ุ                   20 – 30 ปี   31 – 40 ปี  

   41 - 50 ปี   51 ปี ข้ึนไป 

ประสบการณ์สอน  นอ้ยกวา่ 5 ปี   5 – 10 ปี   

11 – 20 ปี   21 – 30 ปี  

   31 ปี ข้ึนไป 

         อ่ืน ๆ (ระบุ )..........................................  

 

ตอนที ่2 ระดับความพงึพอใจโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ 

ค าช้ีแจงโปรดท าเคร่ืองหมาย  ตามระดบัของความพึงพอใจท่ีแทจ้ริง โดยท่ี  

4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ 
1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ย 
1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
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ข้อ ประเด็นการปฏิบัติ 
ระดับความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 

การวางแผนโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ  
1 วตัถุประสงคโ์ครงการน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการน า

ความรู้สู่การปฏิบติั 
     

2 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวทิยากรมีความ
เหมาะสม 

     

3 มีการประชุมช้ีแจงวตัถุประสงคโ์ครงการต่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการ      
4 การก าหนดระยะเวลาและทรัพยากรในการจดักิจกรรมของ

โครงการมีความเหมาะสม  
     

การปฏิบัติการเรียนรู้ที่ยดึโครงงานเป็นฐาน 
5 ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็นฐานมี

ความเหมาะสมกบัโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 
     

6 รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็นฐานมีความ
เหมาะสมกบัโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 

     

7 ส่ือการเรียนรู้  อุปกรณ์  เทคโนโลยใีนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานมีความเหมาะสมกบัโครงการน า
ความรู้สู่การปฏิบติั 

     

8 สถานท่ี  หอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการ ในการจดักิจกรรมมีความ
เหมาะสม 

     

การนิเทศติดตามโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ 
9 มีการนิเทศก ากบัและติดตาม คอยช่วยเหลือ เพื่อให้โครงการน า

ความรู้สู่การปฏิบติับรรลุเป้าหมาย 
     

10 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ อภิปรายผลการด าเนินกิจกรรมการเรียน
การสอนในโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 
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แบบบันทึกการถอดบทเรียนหลงัโครงการน าความรู้สู่การปฏบัิติ 
------------------------ 

ค าช้ีแจง   
1. การถอดบทเรียนน้ีเป็นการถอดบทเรียนหลงัจากการปฏิบติัโครงการน าความรู้สู่การ 

ปฏิบติั  โดยประเมินผลตามขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน ท่ีมี 6 ขั้นตอน คือ(1)  
การก าหนดปัญหา  )2(  การคิดและเลือกหัวขอ้  )3(  วางแผนและวิเคราะห์โครงงาน  )4(  ลงมือ
ปฏิบติัแกปั้ญหา  )5(  สรุป  รายงาน  และเสนอผลงาน  และ)6(  ประเมินผล 

2. ใชก้ระบวนการระดมความคิดจากกลุ่มผูเ้ขา้รับการพฒันาเพื่อตอบค าถามหลกั7 ค าถาม  
ดงัน้ี 
ค าถามที ่ 1  ขั้นการก าหนดปัญหา   
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ค าถามที ่ 2  ขั้นการคิดและเลือกหัวข้อ   
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ค าถามที ่ 3  ขั้นวางแผนและวเิคราะห์โครงงาน   
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ค าถามที ่ 4  ขั้นลงมือปฏิบัติแก้ปัญหา  
 ……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ค าถามที ่ 5  ขั้นสรุป  รายงาน  และเสนอผลงาน  
 ……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ค าถามที ่ 6  ขั้นประเมินผล 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ค าถามที ่ 7  อ่ืนๆ  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินบรรยากาศการเรียนการสอนโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ทีย่ดึโครงงานเป็นฐาน 

ส าหรับห้องเรียนศตวรรษที ่21 
 

ค าช้ีแจงการใช้เคร่ืองมือ 

 แบบประเมินบรรยากาศการเรียนการสอนโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็น
ฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21  ฉบบัน้ี  มุ่งเนน้บรรยากาศการเรียนการสอนท่ียึดโครงงานเป็น
ฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21  ของครูผูส้อนโดยการประเมินตามสภาพจริงจากการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนของครูโดยดูจากบรรยากาศการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานซ่ึง
เป็นด้านสภาพแวดล้อม ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูกบันกัเรียน และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนกบั
นกัเรียนในการจดัการเรียนการสอนปัญหาเป็นฐาน  แบบประเมินฉบบัน้ีมี 2 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 
เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัผูส้อน ตอนท่ี 2 เป็นประเด็นเก่ียวกบัการสอนเก่ียวกบับรรยากาศยึด
โครงงานเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21 
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แบบประเมินบรรยากาศการเรียนการสอนโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ทีย่ดึโครงงานเป็นฐาน 
ส าหรับห้องเรียนศตวรรษที ่21 

 

 

ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือผูรั้บการประเมิน…………………………………………. โรงเรียน      ...... บา้นนากา้นเหลือง  

เร่ืองท่ีสอน  ...................................................................วชิา  ........................................รหสัวชิา  

ระดบัชั้น………………………….วนัท่ี………เดือน…………….………พ.ศ. …………….. 

 เพศ  ชาย  หญิง 

 อาย ุ              ต  ่ากวา่ 20 ปี          20 – 30 ปี   31 – 40 ปี  

   41 - 50 ปี   51 ปี ข้ึนไป 

  

ประสบการณ์สอน  นอ้ยกวา่ 5 ปี   5 – 10 ปี   

11 – 20 ปี   21 – 30 ปี  

   31 ปี ข้ึนไป 

         อ่ืน ๆ (ระบุ.......................................... )  

 

ตอนที ่2 ระดับการปฏิบัติตามการเรียนรู้ทีย่ดึโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษที่  21 

ค าช้ีแจงโปรดท าเคร่ืองหมาย  ตามระดบัของการปฏิบติัท่ีแทจ้ริง โดยท่ี  

ระดับ 1หมายถึง  มีการปฏิบัติน้อยทีสุ่ด   

ระดับ 2หมายถึง มีการปฏิบัติน้อย   

ระดับ 3หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง 

ระดับ 4หมายถึง  มีการปฏิบัติมาก  

ระดับ 5หมายถึง มีการปฏิบัติมากทีสุ่ด 
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ข้อ ประเด็นการปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 

บรรยากาศในการเรียนรู้ที่ยดึโครงงานเป็นฐาน  
1 บรรยากาศในการเรียนรู้สนุกสนานเป็นกนัเอง 

และกระตือรือร้นในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
     

2 นกัเรียนไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกบัเพื่อน      
3 นกัเรียนไดช่้วยเหลือซ่ึงกนัและกนั      
4 การท าโครงงานเป็นส่ิงท่ีทา้ทายความสามารถของนกัเรียน      
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูกบันักเรียน 

5 ครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวกใหก้บันกัเรียนมากข้ึน      
6 ครูไดน้ าประสบการณ์การจดักิจกรรมแบบบูรณาการมาใช ้      
7 ครูเสนอสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหากระตุน้ใหผู้เ้รียนหาวธีิการ

แกปั้ญหา 
     

8 ครูใหค้  าปรึกษาอยา่งใกลชิ้ดและร่วมแกปั้ญหาไปพร้อมๆ กบั
นกัเรียน 

     

9 ครูเปิดโอกาสในการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัเรียนโดยการสนบัสนุน 
และใหค้  าแนะน า 

     

10 ครูเปิดโอกาสใหมี้การพฒันาทกัษะการคิดอยา่งสร้างสรรคใ์น
กระบวนการท างาน 

     

11 ครูส่งเสริมใหน้กัเรียนมีวธีิการท างานอยา่งเป็นระบบมีแบบแผน      
12 ครูมีการยอมรับการเปล่ียนแปลงในการตดัสินใจของนกัเรียน  

เปิดใจกวา้งยอมรับในความตอ้งการของนกัเรียน 
     

13 ครูมีวธีิการประเมินผลท่ีหลากหลายตามสภาพจริง      
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนกบันักเรียน 
14 นกัเรียนไดร่้วมกนัเรียนรู้การแกปั้ญหา  มีส่วนร่วมในการ

ปฏิบติังานในทุกขั้นตอน 
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ข้อ ประเด็นการปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 

ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนกบันักเรียน 
15 นกัเรียนไดร่้วมกนัศึกษาคน้ควา้  ระดมความความคิดในการ

ท างานร่วมกนั 
     

16 นกัเรียนมีการท างานเป็นทีม      
17 นกัเรียนแต่ละคนไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนัโดยอาศยั

กระบวนการกลุ่ม 
     

18 นกัเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ      
19 นกัเรียนไดร่้วมในการอภิปรายกลุ่ม  เพื่อน าไปสู่การตดัสินใจใน

การท างาน 
     

20 นกัเรียนไดร่้วมกนัวางแผน  ออกแบบขั้นตอนการท างานตลอดจน
การประเมิน 

     

21 นกัเรียนไดร่้วมกนัคน้พบวธีิการด าเนินการทดลองดว้ยตนเอง      

22 นกัเรียนทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการตั้งขอ้ค าถามของการ

ด าเนินงาน 

     

23 นกัเรียนไดร่้วมกนัคน้พบความรู้ใหม่  ส่ิงประดิษฐใ์หม่      

24 นกัเรียนแต่ละคนไดค้น้พบศกัยภาพดา้นต่าง ๆ ของตนเอง มีความ
เช่ือมัน่ในตนเองมากข้ึน 

     

25 นกัเรียนไดร่้วมกนัออกแบบการน าเสนอผลงาน      
 

ข้อเสนอแนะ จุดเด่น  จุดด้อยของการเรียนรู้ทีย่ดึโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษที ่21 
.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนของการจัดการเรียนรู้ทีย่ดึโครงงานเป็นฐาน 
ส าหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 

 
             ค าช้ีแจงแบบสอบถามต่อไปน้ีเป็นแบบพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนของการจดัการ
เรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21  ซ่ึงประกอบดว้ยค าถาม 3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนแรก  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียน ให้กาเคร่ืองหมายกากบาทหนา้ขอ้ท่ี
ตรงกบัขอ้มูลของนกัเรียนมากท่ีสุด 

ส่วนทีส่อง  เป็นการกล่าวถึงคุณลกัษณะของตวัผูเ้รียน ให้นกัเรียนพิจารณาแลว้ตดัสินวา่ใน
ขณะน้ีตวันกัเรียนมีความรู้ มีทกัษะหรือมีคุณลกัษณะสอดคลอ้งเป็นไปตามขอ้ความในแต่ละ
จุดประสงคม์ากนอ้ยเพียงใด ทั้งน้ีใหน้กัเรียนประเมินแลว้ใหค้ะแนนตนเองจ าแนกเป็น 5 ระดบัคือ 

ระดบั 5 มัน่ใจวา่ตนเองมีความรู้ ทกัษะ หรือคุณลกัษณะเป็นไปตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้
ในระดบัมากท่ีสุด 

ระดบั 4 มัน่ใจวา่ตนเองมีความรู้ ทกัษะ หรือคุณลกัษณะเป็นไปตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้
ในระดบัมาก 

ระดบั 3มัน่ใจวา่ตนเองมีความรู้ ทกัษะ หรือคุณลกัษณะเป็นไปตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้
ในระดบัปานกลาง 

ระดบั 2 มัน่ใจวา่ตนเองมีความรู้ ทกัษะ หรือคุณลกัษณะเป็นไปตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้
ในระดบันอ้ย 

ระดบั 1 มัน่ใจวา่ตนเองมีความรู้ ทกัษะ หรือคุณลกัษณะเป็นไปตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้
ในระดบันอ้ยท่ีสุด 
ส่วนทีส่าม  เป็นค าถามปลายเปิด 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบ 
โปรดใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบัตวันกัเรียน ในแต่ละประเด็นต่อไปน้ี โดยการเคร่ืองหมาย / ในช่อง)  (  
1.1เพศ 
) (ชาย    ) (หญิง 
1.2 การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
) ( ส่งครบทุกคร้ัง  ) ( ขาด1 คร้ัง  ) ( ขาด2 คร้ัง 
) ( ขาด 3 คร้ัง   ) ( ขาด 4 คร้ัง  ) ( ขาดมากกวา่ 4 คร้ัง 
1.3  นกัเรียนระดบัชั้น………………………………………………………………….. 
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รายการประเมิน ระดบัความเขา้ใจ 
 5 4 3 2 1 

ความรู้ความเข้าใจ      
1.การเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานเป็นรูปแบบการเรียนรู้ใน 
ศตวรรษท่ี  21 

     

2.การเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานท าใหผู้เ้รียนสามารถ 
สร้างองคค์วามรู้ใหม่ไดด้ว้ยตนเอง 

     

3.การเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานช่วยใหฝึ้กปฏิบติักิจกรรมท่ีตนเอง 
ไม่ถนดัไปพร้อมกบัการเรียนเน้ือหาสาระ 

     

4.การเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานท าให้เขา้ใจถึงวธีิการ 
กระบวนการท างานอยา่งเป็นระบบในระหวา่งการท ากิจกรรม 

     

5.การเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์      
6.การเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานท าใหส้ามารถน าความรู้และทกัษะกระบวนการ
แกปั้ญหาไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

     

7.การเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานท าให้เกิดความรู้จริงซ่ึงไดจ้าก 
การเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยการทดลอง  ปฏิบติัคน้ควา้  

     

8.การเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานส่งเสริมให้นกัเรียนใชค้วามสามารถ 
ในการรวบรวมและน าเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

     

9.การเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานท าใหไ้ดใ้ชค้วามรู้หลายๆอยา่ง 
เขา้ดว้ยกนั 
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รายการประเมิน ระดบัการปฏิบติั 
 5 4 3 2 1 
พฤติกรรมการเรียนรู้      
10.มีการศึกษาปัญหา  และท าความเขา้ใจกบัปัญหาท่ีจะท าโครงงาน 
อยา่ชดัเจน 

     

11.มีการเลือกหวัขอ้อยา่งอิสระ  รู้จกัการคน้ควา้  และสร้างสรรคค์วามรู้ 
ดว้ยตนเอง 

     

12.มีการวางแผนอยา่งเป็นระบบ  ด าเนินการตามแผนการท่ีวางไวค้รบทุก 
ขั้นตอน 

     

13.มีแนวคิด  วธีิการแปลกใหม่ท่ีสามารถน าไปปฏิบติัไดถู้กตอ้งสมบูรณ์      
14.มีการน าเสนอผลส าเร็จของโครงงาน  และสรุปรายงานจากขอ้มูล 
การท าโครงงาน 

     

15.สามารถประเมินและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการท าโครงงานได้ 
อยา่งเหมาะสม 

     

 
ส่วนที่ 3เป็นค าถามปลายเปิด 
3.1ขอ้ดีหรือจุดเด่นของการจดัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี 21  
)PBL(คือ 
    1) _________________________________________________________________________ 
    2) _________________________________________________________________________ 
3.2ขอ้เสียหรือจุดดอ้ยของการจดัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี 21 
)PBL(คือ 
    1)___________________________________________________________________________ 
    2)___________________________________________________________________________ 
3.3ความคิดเห็นของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนในศตวรรษ
ท่ี 21 )PBL(ในภาพรวม 
    1)___________________________________________________________________________ 
    2)___________________________________________________________________________ 
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ภาคผนวก ช 
ค่าความยากง่าย ค าอ านาจจ าแนก ค่า (IOC) และค่าความเช่ือมั่น 
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ตารางท่ี  27  การวิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัแบบประเมินปฏิกิริยา                 
โครงการพฒันาความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมาย 
 

ขอ้ท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญ ∑R IOC 
1 2 3 4 5 

1.มีการประชุมช้ีแจงวตัถุประสงค์
โครงการต่อกลุ่มเป้าหมาย 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 

2.กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการวางแผน  
ด าเนินการ การศึกษาสภาพการณ์เบ้ืองตน้ 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 

3.วตัถุประสงคโ์ครงการน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายในการเรียนรู้ 

+1 0 +1 0 +1 3 0.60 

4.กิจกรรมการตามโครงการมีความ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัการทดลองใชก้บั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5.มีความพร้อมในเร่ืองห้องเรียน  อุปกรณ์ 
ส่ือและเทคโนโลย ี แหล่งขอ้มูล
สารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมเรียนรู้
ท่ีเหมาะสม 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

6.ความพร้อมของสถานท่ีส าหรับ
ด าเนินการจดักิจกรรมเรียนรู้ท่ียดึ
โครงงานเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียน
ศตวรรษท่ี  21ท่ีเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

7.เอกสาร คู่มือมีความเหมาะสมสามารถ
จดักิจกรรมเรียนรู้ใหบ้รรลุเป้าหมายของ
โครงการ 

+1 0 +1 0 +1 3 0.60 

8.วทิยากรถ่ายทอดความรู้  เน้ือหา  สาระ
ในการพฒันาความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมาย
มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ 
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ตารางที ่27  การวิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัแบบประเมินปฏิกิริยา                
โครงการพฒันาความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมาย(ต่อ) 
 

ขอ้ท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญ ∑R IOC 
1 2 3 4 5 

9.รูปแบบการศึกษาท่ีใชใ้นการพฒันา
ความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมายมีความ
เหมาะสม 

+1 0 +1 0 +1 3 0.60 

10.การก าหนดระยะเวลาและทรัพยากร
เหมาะสมกบัโครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

11.มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  อภิปราย  ใน
โครงการพฒันาความรู้ใหก้บั
กลุ่มเป้าหมาย 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

12.การพฒันาทกัษะในการใชส่ื้อ 
เทคโนโลย ี ในการสืบคน้และการจดัการ
เรียนการสอนมีความเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ตารางที่  28 การวเิคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเท่ียง (Reliability) 
ของแบบทดสอบวดัความรู้กลุ่มเป้าหมายโครงการพฒันาความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย 
 
ขอ้ท่ี ค่าความ

ยากง่าย 
(p) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก 

(r) 

ความหมาย ขอ้ท่ี ค่าความ
ยากง่าย 

(p) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก 

(r) 

ความหมาย 

1  0.70 0.33 ใชไ้ด ้ 16 0.53 0.27 ใชไ้ด ้
2  0.77 0.33 ใชไ้ด ้ 17 0.40 0.71 ใชไ้ด ้
3  0.50 0.60 ใชไ้ด ้ 18 0.70 0.60 ใชไ้ด ้
4  0.40 0.53 ใชไ้ด ้ 19 0.37 0.47 ใชไ้ด ้
5  0.50 0.47 ใชไ้ด ้ 20 0.43 0.60 ใชไ้ด ้
6  0.67 0.27 ใชไ้ด ้ 21 0.33 0.27 ใชไ้ด ้
7  0.57 0.28 ใชไ้ด ้ 22 0.43 0.47 ใชไ้ด ้
8  0.67 0.53 ใชไ้ด ้ 23 0.50 0.33 ใชไ้ด ้
9  0.63 0.33 ใชไ้ด ้ 24 0.43 0.33 ใชไ้ด ้

10  0.60 0.27 ใชไ้ด ้ 25 0.53 0.40 ใชไ้ด ้
11  0.67 0.53 ใชไ้ด ้ 26 0.50 0.33 ใชไ้ด ้
12  0.63 0.33 ใชไ้ด ้ 27 0.43 0.33 ใชไ้ด ้
13  0.60 0.27 ใชไ้ด ้ 28 0.53 0.40 ใชไ้ด ้
14  0.67 0.53 ใชไ้ด ้ 29 0.50 0.33 ใชไ้ด ้
15  0.63 0.33 ใชไ้ด ้ 30 0.43 0.33 ใชไ้ด ้

 

สรุป ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบัมีค่า   0.85 
 ค่าความยากง่าย (p)   ตั้งแต่  0.33 – 0.77 
 ค่าอ านาจจ าแนก (r)  ตั้งแต่  0.27 – 0.71 
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ตารางที ่29  การวิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัแบบประเมินปฏิกิริยา                 
โครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 

ขอ้ท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญ ∑R IOC 
1 2 3 4 5 

1.วตัถุประสงคโ์ครงการน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายในการน าความรู้สู่การปฏิบติั 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2.ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของ
วทิยากรมีความเหมาะสม 

0 0 +1 +1 +1 3 0.60 

3.มีการประชุมช้ีแจงวตัถุประสงคโ์ครงการต่อ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4.การก าหนดระยะเวลาและทรัพยากรในการจดั
กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสม  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5.ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐานมีความเหมาะสมกบัโครงการ
น าความรู้สู่การปฏิบติั 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

6.รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็น
ฐานมีความเหมาะสมกบัโครงการน าความรู้สู่การ
ปฏิบติั 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

7.ส่ือการเรียนรู้  อุปกรณ์  เทคโนโลยใีนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานมี
ความเหมาะสมกบัโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 

+1 0 +1 0 +1 3 0.60 

8.สถานท่ี  หอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการ ในการจดั
กิจกรรมมีความเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

9.มีการนิเทศก ากบัและติดตาม คอยช่วยเหลือ 
เพื่อให้โครงการน าความรู้สู่การปฏิบติับรรลุ
เป้าหมาย 

+1 0 +1 0 +1 3 0.60 

10.มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ อภิปรายผลการด าเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอนในโครงการน าความรู้
สู่การปฏิบติั 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ตารางที ่30  การวิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัแบบประเมินบรรยากาศการเรียน
การสอน 

ขอ้ท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญ ∑R IOC 
1 2 3 4 5 

1.บรรยากาศในการเรียนรู้สนุกสนานเป็นกนัเอง 
และกระตือรือร้นในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2.นกัเรียนไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ร่วมกบัเพื่อน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

3.นกัเรียนไดช่้วยเหลือซ่ึงกนัและกนั +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
4.การท าโครงงานเป็นส่ิงท่ีทา้ทายความสามารถ
ของนกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5.ครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวกใหก้บันกัเรียนมาก
ข้ึน 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

6.ครูไดน้ าประสบการณ์การจดักิจกรรมแบบ
บูรณาการมาใช ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

7.ครูเสนอสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหากระตุน้ให้
ผูเ้รียนหาวธีิการแกปั้ญหา 

+1 0 +1 0 +1 3 0.60 

8.ครูใหค้  าปรึกษาอยา่งใกลชิ้ดและร่วมแกปั้ญหา
ไปพร้อมๆ กบันกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

9.ครูเปิดโอกาสในการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัเรียนโดย
การสนบัสนุน และใหค้  าแนะน า 

+1 0 +1 0 +1 3 0.60 

10.ครูเปิดโอกาสใหมี้การพฒันาทกัษะการคิด
อยา่งสร้างสรรคใ์นกระบวนการท างาน 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

11.ครูส่งเสริมใหน้กัเรียนมีวิธีการท างานอยา่งเป็น
ระบบมีแบบแผน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

12.ครูมีการยอมรับการเปล่ียนแปลงในการ
ตดัสินใจของนกัเรียน  เปิดใจกวา้งยอมรับใน
ความตอ้งการของนกัเรียน 

+1 0 +1 0 +1 3 0.60 

13.ครูมีวธีิการประเมินผลท่ีหลากหลายตามสภาพ 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
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ตารางที ่30  การวิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัแบบประเมินบรรยากาศการเรียน
การสอน(ต่อ) 

ขอ้ท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญ ∑R IOC 
1 2 3 4 5 

14.นกัเรียนไดร่้วมกนัเรียนรู้การแกปั้ญหา  มีส่วน
ร่วมในการปฏิบติังานในทุกขั้นตอน 

+1 0 +1 0 +1 3 0.60 

15.นกัเรียนไดร่้วมกนัศึกษาคน้ควา้  ระดมความ
ความคิดในการท างานร่วมกนั 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

16.นกัเรียนมีการท างานเป็นทีม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
17.นกัเรียนแต่ละคนไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนั
และกนัโดยอาศยักระบวนการกลุ่ม 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

18.นกัเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
19.นกัเรียนไดร่้วมในการอภิปรายกลุ่ม  เพื่อ
น าไปสู่การตดัสินใจในการท างาน 

+1 0 +1 0 +1 3 0.60 

20.นกัเรียนไดร่้วมกนัวางแผน  ออกแบบขั้นตอน
การท างานตลอดจนการประเมิน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

21.นกัเรียนไดร่้วมกนัคน้พบวธีิการด าเนินการ

ทดลองดว้ยตนเอง 
0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

22.นกัเรียนทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการตั้งขอ้

ค าถามของการด าเนินงาน 
0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

23.นกัเรียนไดร่้วมกนัคน้พบความรู้ใหม่  

ส่ิงประดิษฐใ์หม่ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

24.นกัเรียนแต่ละคนไดค้น้พบศกัยภาพดา้นต่าง ๆ 
ของตนเอง มีความเช่ือมัน่ในตนเองมากข้ึน 

+1 0 +1 0 +1 3 0.60 

25.นกัเรียนไดร่้วมกนัออกแบบการน าเสนอ
ผลงาน 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
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ตารางที ่31  การวิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัจุดประสงคข์องประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน 

ขอ้ท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญ ∑R IOC 
1 2 3 4 5 

1.การเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานเป็นรูปแบบ 
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

2.การเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานท าใหผู้เ้รียน                
สามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม่ไดด้ว้ยตนเอง 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

3.การเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานช่วยใหฝึ้กปฏิบติั
กิจกรรมท่ีตนเองไม่ถนดัไปพร้อมกบัการเรียน                  
เน้ือหาสาระ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4.การเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานท าให้เขา้ใจถึง 
วธีิการกระบวนการท างานอยา่งเป็นระบบใน 
ระหวา่งการท ากิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5.การเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานส่งเสริม 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

6.การเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานท าใหส้ามารถน า
ความรู้และทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

+1 0 +1 0 +1 3 0.60 

7.การเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานท าให้เกิดความรู้ 
จริงซ่ึงไดจ้ากการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยการทดลอง  ปฏิบติั
คน้ควา้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

8.การเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานส่งเสริมให้ 
นกัเรียนใชค้วามสามารถในการรวบรวมและ 
น าเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

9.การเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานท าใหไ้ดใ้ช้ 
ความรู้หลายๆอยา่งเขา้ดว้ยกนั 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
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ตารางที ่31  การวิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัจุดประสงคข์องประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน(ต่อ) 

ขอ้ท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญ ∑R IOC 
1 2 3 4 5 

10.มีการศึกษาปัญหา  และท าความเขา้ใจกบั                          
ปัญหาท่ีจะท าโครงงานอยา่งชดัเจน 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

11.มีการเลือกหวัขอ้อยา่งอิสระ  รู้จกัการคน้ควา้                       
และสร้างสรรคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

12.มีการวางแผนอยา่งเป็นระบบ  ด าเนินการ              ตาม
แผนการท่ีวางไวค้รบทุกขั้นตอน 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

13.มีแนวคิด  วธีิการแปลกใหม่ท่ีสามารถน าไป            
ปฏิบติัไดถู้กตอ้งสมบูรณ์ +1 0 +1 0 +1 3 0.60 

14.มีการน าเสนอผลส าเร็จของโครงงาน                      และ
สรุปรายงานจากขอ้มูลการท าโครงงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

15.สามารถประเมินและเสนอแนะแนวทาง                     
การปรับปรุงการท าโครงงานได ้
อยา่งเหมาะสม 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
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ตารางที่ 32   การวเิคราะห์ความสอดคลอ้งแบบถอดบทเรียน 

แผน
ท่ี 

รายการ 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

∑R IOC คนท่ี  
1 

คนท่ี  
2 

คนท่ี  
3 

คน
ท่ี 4 

คนท่ี 
5 

1   การใช้ประโยชน์ (utility) 
 1.1 โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้
ท่ียดึโครงงานเป็นฐานส าหรับ
หอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21 เป็น
ประโยชน์ต่อการน าไปใชใ้น
การจดัการเรียนการสอน 
 1.2โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ี
ยดึโครงงานเป็นฐานส าหรับ
หอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21  น าไปสู่
การเปล่ียนแปลงแนวคิดใหม่ท่ี
เป็นประโยชนใ์นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.3 ข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จาก
โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึด
โค ร ง ง าน เ ป็น ฐ านส าห รั บ
ห้องเรียนศตวรรษท่ี  21 เป็น
ประโยชน์กลุ่มเป้าหมาย 
 1.4 ความรู้ทกัษะท่ีไดรั้บจาก
การทดลองใชร้ะบบ 

+1  
 
 
 
 

+1  
 
 
 
 
 

+1  
 
 
 

+1  
  

+1  
 
 
 
 

+1  
 
 
 
 
 

+1  
 
 
 

+1  
  

+1  
 
 
 
 

+1  
 
 
 
 
 

+1  
 
 
 

+1  
  

+1  
 
 
 
 

+1  
 
 
 
 
 

+1  
 
 
 

+1  
 

+1  
 
 
 
 

+1  
 
 
 
 
 

+1  
 
 
 

+1  
 

5 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 

5 
 

1.00 
 
 
 
 
1.00 
 
 
 
 
 
1.00 
 
 
 
1.00 
 

2 2. ความเป็นไปได้ (feasibility) 
 2.1 ความง่ายในการท าความ
เข้า ใจโปรแกรมพัฒนาการ
เรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน
ส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21   
 2.2 ความสามารถในการน า
ระบบและคู่มือไปใชจ้ริง 
 2.3 คุม้ค่ากบัเวลา งบประมาณท่ี
ใชใ้นการด าเนินการ 

+1  
 
 
 

+1  
 

+1  
  

+1  
 
 
 

+1  
 

+1  
 

+1  
 
 
 

+1  
 

+1  
  

+1  
 
 
 

+1  
 

+1  
  

+1  
 
 
 

+1  
 

+1  
  

5 
 
 
 

5 
 

5 
 

1.00 
 
 
 
1.00 
 
1.00 
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ตารางที่ 32 การวเิคราะห์ความสอดคลอ้งแบบถอดบทเรียน(ต่อ) 

แผนท่ี รายการ 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

∑R IOC คนท่ี  
1 

คนท่ี  
2 

คนท่ี  
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

3 3. ความเหมาะสม (propriety) 
 3.1 ความเหมาะสมของโปรแกรม

พฒันาการเรียนรู้ท่ียดึโครงงาน
เป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษ
ท่ี  21   กบัการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนของโรงเรียน 
 3.2 ความเหมาะสมของตวับ่งและ
เกณฑช้ี์ท่ีใชใ้นการตรวจสอบ 

+1  
 
 
 

+1  
 
 

+1  

+1  
 
 
 

+1  
 
 

+1  

+1  
 
 
 

+1  
 
 

+1  

+1  
 
 
 

+1  
 
 

+1 

+1  
 
 
 

+1  
 
 

+1  

5 
 
 
 

5 
 
 

5 

1.00 
 
 
 
1.00 
 
 
1.00 

4 4. ความถูกต้อง (accuracy) 
 4.1 ความครอบคลุมในการ
ด าเนินการตามโปรแกรม

พฒันาการเรียนรู้ท่ียดึโครงงาน
เป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษ
ท่ี  21 
 4.2 ความถูกตอ้งตรงกบัสภาพจริง
ของขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดจ้าก
โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึ

โครงงานเป็นฐานส าหรับ
หอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21 
 4.3 ความเช่ือถือไดข้องขอ้มูล
สารสนเทศท่ีไดจ้ากการด าเนินการ
ตามโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ี
ยดึโครงงานเป็นฐานส าหรับ
หอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21 
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ภาคผนวก ซ 

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
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    ตารางท่ี  33  ผลการประเมินความรู้ของกลุ่มเป้าหมายต่อโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 
เน้ือหา คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ คิดเป็นร้อยละ 

กลุ่มทดลองรายท่ี 1 
กลุ่มทดลองรายท่ี 2 
กลุ่มทดลองรายท่ี 3 
กลุ่มทดลองรายท่ี 4 
กลุ่มทดลองรายท่ี 5 
กลุ่มทดลองรายท่ี 6 
กลุ่มทดลองรายท่ี 7 
กลุ่มทดลองรายท่ี 8 
กลุ่มทดลองรายท่ี 9 
กลุ่มทดลองรายท่ี 10 
กลุ่มทดลองรายท่ี 11 
กลุ่มทดลองรายท่ี 12 
กลุ่มทดลองรายท่ี 13 
กลุ่มทดลองรายท่ี 14 
กลุ่มทดลองรายท่ี 15 
กลุ่มทดลองรายท่ี 16 
กลุ่มทดลองรายท่ี 17 
กลุ่มทดลองรายท่ี 18 
กลุ่มทดลองรายท่ี 19 
กลุ่มทดลองรายท่ี 20 
กลุ่มทดลองรายท่ี 21 
กลุ่มทดลองรายท่ี 22 
กลุ่มทดลองรายท่ี 23 
กลุ่มทดลองรายท่ี 24 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

24 
25 
27 
28 
25 
26 
26 
27 
27 
28 
24 
25 
25 
26 
24 
25 
27 
28 
25 
26 
26 
27 
27 
28 

80.00 
83.33 
90.00 
93.33 
83.33 
86.67 
86.67 
90.00 
90.00 
93.33 
80.00 
83.33 
83.33 
86.67 
80.00 
83.33 
90.00 
93.33 
83.33 
86.67 
86.67 
90.00 
90.00 
93.33 

ภาพรวม 26.08 86.94 
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ตารางท่ี  34  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ  Wilcoxon  Matched-pairs Signed rank test  แบบจบัคู่ท่ี

ระดบันยัส าคญัท่ีระดบั  0.05  ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

Descriptive Statistics 

  N Mean 
Std. 

Deviation Minimum Maximum 

preenv 24 11.7917 .58823 11.00 13.00 
postenv 24 17.8750 .89988 16.00 19.00 

Test Statistics(b) 

  
postenv - 
preenv 

Z -4.326(a) 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a  Based on negative ranks. 
b  Wilcoxon Signed Ranks Test 

 
ตารางท่ี  35  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ  Wilcoxon  Matched-pairs Signed rank test  แบบจบัคู่ท่ี

ระดบันยัส าคญัท่ีระดบั  0.05  ดา้นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน 

Descriptive Statistics 

  N Mean 
Std. 

Deviation Minimum Maximum 

prete 24 24.8750 1.39292 24.00 27.00 
postth 24 41.1250 2.62616 36.00 44.00 

Test Statistics(b) 

  postth - prete 
Z -4.327(a) 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a  Based on negative ranks. 
b  Wilcoxon Signed Ranks Test 
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ตารางท่ี  36  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ  Wilcoxon  Matched-pairs Signed rank test  แบบจบัคู่ท่ี

ระดบันยัส าคญัท่ีระดบั  0.05  ดา้นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียน 

Descriptive Statistics 

 N Mean 
Std. 

Deviation Minimum Maximum 
prest 24 34.2917 1.73153 32.00 36.00 
postst 24 53.9167 3.09160 48.00 57.00 

Test Statistics(b) 

 postst - prest 
Z -4.308(a) 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a  Based on negative ranks. 

b  Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

ตารางท่ี  37   แสดงค่าสถิติ  t-test  dependent  ในการเปรียบเทียบคะแนนการ
ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน ดา้นความรู้ความเขา้ใจพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึโครงงาน
เป็นฐานส าหรับห้องเรียนในศตวรรษท่ี  21 
 

Paired Samples Statistics 

 Mean N 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
Pair 1 pre 24.72 567 3.124 .131 

post 35.56 567 2.408 .101 
 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 
Pair 1 pre & post 567 .013 .756 
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 Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Upper Lower 

Pair 1 
prebehavior 

- 
postbehavior 

-14.838 3.919 .165 -15.161 -14.514 -90.153 566 .000 

 

ตารางท่ี  38  แสดงค่าสถิติ  t-test  dependent  ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ก่อนและหลงั
การทดลองโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี  21 
 

Paired Samples Statistics 

 Mean N 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
Pair 1 pre 16.50 567 2.397 .101 

post 25.98 567 1.545 .065 
 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 
Pair 1 pre & post 567 -.057 .174 
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 Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Upper Lower 

Pair 1 
prebehavior 

- 
postbehavior 

-9.474 2.925 .123 -9.716 -9.233 -77.122 566 .000 
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