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บทคัดย่อ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นวิธีการสอนที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการสร้าง หรือพัฒนางานได้
ตามท่ีผู้เรียนสนใจ ท าให้เกิดกระบวนการคิด และการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองมากข้ึน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือพัฒนา
งานที่สมาชิกในทีมมีความสนใจเหมือนกัน การเรียนรู้แบบน้ีมีลักษณะการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม จึงท าให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการ
ท างานเป็นทีม โดยสามารถใช้กระบวนการท างานกลุ่มซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถ
เป็นได้ทั้งผู้น าและผู้ตามได้ โดยมีข้ันตอนการท างานอย่างเป็นระบบ และประเมินผลการจัดท าโครงงานด้วยการพิจารณาจาก
ผลงานที่ผู้เรียนท า  ซึ่งประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ท าให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ 
แก้ปัญหาต่างๆ ได้ รวมทั้งเป็นการพัฒนาทักษะในการเรียน การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และการท างานร่วมกันเป็นทีม 
นอกจากน้ียังพบว่าการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบน้ีท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีข้ึน มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาดีข้ึน เน่ืองจากผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ตามความสนใจของตนเองท าให้มีความต้ังใจในการท าโครงงาน สามารถวางแผนการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้เป็นกลุ่ม และการช่วยเหลือกัน
ระหว่างเพ่ือนด้วยกัน 

 

ค าส าคัญ: การเรียนรู้, โครงงาน, การค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง, กระบวนการท างานกลุ่ม 
 

Abstract  
Project-based learning management is a teaching method that can develop learners with building skills 

or develop working according to the students' interest. It can cause the thinking process and more self-research 
by using joint learning techniques to develop the work that team members have the same interest. This type 
of learning is characterized by group learning. Thus allowing students to practice team work skills by being able 
to use group work processes which encourage learners to listen to other people's opinions. That can be able 
both leader and follower with a systematic work procedure. And assess the project by considering the work 
that students do Which is useful in learning management by using the project as a base, allowing learners to 
develop knowledge and ability Can solve various problems including developing skills in study self-research 
and working together as a team. In addition, it was found that the learning and teaching management in this 
format helped the students to have better learning outcomes and better problem-solving abilities. Because the 
student has studied Learning according to one's own interests, resulting in a willingness to work on a project 
can plan work efficiently And for the students to develop skills self-learning Group learning And helping each 
other between friends. 
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บทน า 

ปัจจุบันการเรียนในห้องเรียนส่วนใหญ่เป็นการเรียนทฤษฎีแต่การเรียนรู้ที่แท้จริงอยู่ในโลกความจริง สถานการณ์จริง 
ดังน้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรออกแบบให้ผู้เรียนได้เรียนในสภาพที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุด จึงต้องเน้นการ
เรียนเพ่ือให้ได้ความรู้ และพัฒนาทักษะที่ส าคัญให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งคุณภาพของก าลังคนที่
สถานศึกษาผลิตได้ขาดคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบการแก้ปัญหาในงาน การท างานเป็นทีม การเรียนรู้
ด้วยตนเอง ความรับผิดชอบในงาน ความซื่อสัตย์ ความอดทน ความขยันมีวินัย ตรงต่อเวลา มีภาวะผู้น า  นอกจากน้ีผู้ส าเร็จ
การศึกษาใหม่ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับลักษณะงาน สถานประกอบการจึงต้องน าบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปฝึกอบรมอีก
เพ่ือให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ และแก้ไขปัญหาที่พบได้ ดังน้ันการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย จึงควรจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมทักษะต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี ส าหรับการท างานในอนาคต 

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการท างานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือน ช่วยเหลือ
กันระหว่างเพ่ือนด้วยกัน เช่น รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และรูปแบบการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เป็นต้น ซึ่งการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นรูปแบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติจริงตามความสนใจของผู้เรียน และการเรียนรู้เป็นกลุ่มร่วมกัน 
ส่วนการจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนจะเน้นให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่ง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 2 รูปแบบ เป็นวิธีการที่เหมาะสมกับผู้เรียนทุกวัย ดังน้ัน การพัฒนาการสอนโดยน ากระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบการใช้โครงงานเป็นฐาน และการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนมาใช้ร่วมกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จะส่งผลให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่างๆ เช่น การท างานร่วมกัน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในการเรียนและการท างาน 

 
 
เน้ือเรื่อง 

ปิรามิดแห่งการเรียนรู้ (Learning Pyramid)  เป็นการน าเสนอการเรียนรู้ของบุคคล ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Harvard 
Business Review แสดงให้เห็นร้อยละของการจัดกิจกรรมที่ต่างกันแต่ละอย่างโดยกิจกรรมที่ต่างกันจะท าให้เราจดจ าสิ่งที่ได้การ
เรียนรู้ต่างกัน  การเรียนในห้องเรียน (Lecture) น่ังฟังบรรยาย จะจ าได้เพียง 5%  การอ่านด้วยตัวเอง (Reading) จะจ าได้เพ่ิมข้ึน
เป็น 10%  การฟังและได้เห็น (Audiovisual) เช่น การดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ จ าได้ 20%  การได้เห็นตัวอย่าง (Demonstration) จะ
ช่วยให้จ าได้ 30%   การได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกัน (Discussion) เช่น การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันในกลุ่ม จะช่วยให้จ าได้ถึง 
50%  การได้ทดลองปฏิบัติเอง (Practice doing) จะจ าได้ถึง 75%  และการได้สอนผู้อื่น (Teaching) เช่น การติว หรือการสอน 
จะช่วยให้จ าได้ถึง 90% 

ปัจจุบันการศึกษาของไทยยังไม่สามารถใช้การเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานได้อย่างเต็มที่ เน่ืองจาก ต้องใช้ความ
อดทนเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงมากกว่า เลยท าให้ผู้เรียนส่วนใหญ่หันไปใช้วิธีเรียนรู้แบบเดิมและท ามานานจนกลายเป็นการปลูกฝัง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ หากลองคิดเล่นๆว่าในการฝึกอบรมที่ใช้เวลา 3 ชั่วโมง (180นาที) แบบการบรรยาย (Lecture) น้ันผู้เข้ารับ
การอบรม จะจดจ าเน้ือหาสาระส าคัญได้เพียง 9 นาที (5 เปอร์เซ็นต์ ของ 180 นาที)เท่าน้ันเอง และยังเป็นสาเหตุหลักในการที่ท า
ให้ผู้เรียนเกิดการเบื่อหน่ายในการเรียนโดยเฉพาะอย่างย่ิง วิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งสาเหตุส าคัญของการเบื่อหน่ายในการเรียนและ
ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการเรียนที่ตกต่ าพอสรุปได้คือ ผู้สอนไม่มีการเตรียมการที่ดี สอนตามต ารา/สอนให้ท่องจ า ท าให้ผู้เรียนกลัวที่จะ
ถูกถาม ผู้สอนน าเสนอไม่ดี หรือไม่มีเทคนิคในการสอน ท าให้ผู้เรียนที่มี Learning Style แบบชอบลงมือกระท า เบื่อหน่ายได้ง่าย 
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หลักสูตรเน้นทฤษฎีมากจนเกินไป และผู้เรียนอาจจะมีปัญหาส่วนตัวซึ่งกระทบกับการเรียน ผู้สอนให้งานเป็นกลุ่มใหญ่ แต่มีเพียง 
1-2 คน ท่ีท าจริงๆจัง วัสดุ-อุปกรณ์ในการฝึกมีไม่เพียงพอ บรรยากาศไม่เป็นใจ 
 
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน  
             การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning ) หมายถึง การเรียนรู้ที่จัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

ให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการท างานในชีวิตจริงอย่างมีระบบ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา 

วิธีการหาความรู้ความจริงอย่างมีเหตุผล ได้ท าการทดลอง ได้พิสูจน์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง รู้จักการวางแผนการท างาน ฝึกการเป็น

ผู้น า ผู้ตาม ตลอดจนได้พัฒนากระบวนการคิดโดยเฉพาะการคิดข้ันสูง และการประเมินตนเองโดยมีครูเป็นผู้กระตุ้นเพ่ือน าความ

สนใจที่เกิดจากตัวผู้เรียนมาใช้ในการท ากิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง น าไปสู่การเพ่ิมความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ  การ

ฟัง และการสังเกตจากผู้รู้ โดยผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม ที่จะน ามาสู่การสรุปความรู้ใหม่ มีการเขียน

กระบวนการจัดท าโครงงานและได้ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม 

             นอกจากน้ีการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน น้ันยังเปน็การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ชีวิตขณะที่เรียน 

ได้พัฒนาทักษะต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับหลักพัฒนาการตามล าดับข้ันความรู้ความคิดของบลูมทั้ง  6 ข้ัน คือ ความรู้ความจ า ความ

เข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการคิดสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น

ฐาน ถือได้ว่าเป็น การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน่ืองจากผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเพ่ือฝึกทักษะต่าง ๆ ด้วยตนเองทุก

ข้ันตอน โดยมีครูเป็นผู้ให้การส่งเสริมสนับสนุน 

ในด้านความหมายน้ัน Heywood ได้กล่าวว่า โครงงาน (Project) คือ กิจกรรม (Activities) ที่ถูกออกแบบข้ึนมาเพ่ือ
ฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหา (Solve a particular problem) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนค้นหาความถนัดและปัญหาท่ีตนเอง
สนใจ วางแผนและด าเนินการให้ส าเร็จตามความมุ่งหมายของโครงงาน นักศึกษาจะได้เรียนรู้ด้วยการลงมือท าด้วยตนเอง เริ่มต้น
ด้วยการคิดต้ังแต่ข้ันตอนต้ังค าถามถึงปัญหาน้ันและลงมือหาค าตอบ นอกจากน้ี ทิศนา แขมมณี ได้ให้นิยามไว้ว่า การจัดการเรียน
การสอนโดยใช้โครงการเป็นหลัก คือ การจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนได้ร่วมกันเลือกท าโครงการที่สนใจ 
โดยร่วมกันส ารวจ สังเกต และก าหนดเรื่องที่สนใจ วางแผนท าโครงการร่วมกัน ศึกษาหาข้อมูลความรู้ที่ ต้องใช้ในการสังเคราะห์
แก้ไขปัญหา และลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้จนได้ข้อค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่แล้วจึง เก็บข้อมูล เขียนรายงานและ
น าเสนอ แล้วน าผลงานและประสบการณ์ทั้งหมดมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ และสรุปผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์ที่
ได้รับทั้งหมด ซึ่งข้อดีของการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานน้ีมีความหมายต่อผู้เรียนอย่างมาก สามารถพัฒนาผู้เรียนให้ได้เรียน
ในด้านต่างๆ ได้แก่ Active, Constructive, Intentional, Authentic and Cooperative เป็นต้น  

จากท่ีนักวิชาการได้ให้ความหมายของโครงงานและการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน สรุปได้ว่า การสอน
โดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นวิธีการสอนที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการสร้าง หรือพัฒนางานได้ตามที่ผู้เรียนสนใจ ท า ให้
เกิดกระบวนการคิด และการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองมากข้ึน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือพัฒนางานที่สมาชิกในทีมมีความ
สนใจเหมือนกัน การเรียนรู้แบบน้ีมีลักษณะการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ จึงท าให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการท างานเป็นทีมด้วย 
โดยมีหลักการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ดังน้ี 
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1. หลักการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
การใช้โครงงานในการสอนต้ังอยู่บนพ้ืนฐานตามหลักการต่อไปน้ี  
1.1 โครงการหรือโครงงาน เป็นกิจกรรมที่มีบริบทจริงเชื่อมโยงอยู่ ดังน้ันการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนจึงสัมพันธ์กับความเป็นจริง 

สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว จึงเป็นการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 
1.2 การให้ผู้เรียนท าโครงการหรือโครงงาน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าสู่กระบวนการสืบสอบ (process of 

inquiry) ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องใช้การคิดข้ันสูงที่ซับซ้อนข้ึน 
1.3 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นหลักช่วยให้ผู้เรียนได้ผลิตงานที่เป็นรูปธรรมออกมา 
1.4 การน าเสนอผลงานต่อสาธารณชน สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้การท างานให้แก่ผู้เรียนได้ ซึ่งแรงจูงใจจะมีผล

ต่อความใส่ใจ ความกระตือรือร้นและความอดทน ในการแสวงหาความรู้ การศึกษาความรู้ และการใช้ความรู้ นอกจากน้ันยังเป็น
การฝึกให้ผู้เรียนมีความกล้าที่จะแสดงออกในเชิงวิชาการ และเป็นการฝึกตอบค าถามท่ีมาจากสถานการณ์เฉพาะหน้า ที่ไม่ได้เตรียม
ตัวมาก่อน 

1.5 การให้ผู้เรียนท าโครงการหรือโครงงาน นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะกระบวนการในการสืบสอบและการ
แก้ปัญหาแล้ว ยังสามารถช่วยดึงศักยภาพต่างๆ ที่มีอยู่ในตัวของผู้เรียนออกมาใช้ประโยชน์ด้วย 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้
บรรยากาศที่มีอิสระ ให้ความส าคัญแก่ผู้เรียนที่มีสิทธิเท่าเทียมกันทุกคน กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าลงมือท าผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้
คอยให้การสนับสนุน คอยช่วยเหลือเมื่อผู้เรียนมีความสงสัย หรือต้องการความรู้ และค าแนะน าเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ  ซึ่งมี
หลักการที่ส าคัญ ดังน้ี 

1. ผู้เรียนศึกษาเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยลงไปในรายละเอียดของเรื่องน้ันด้วยกระบวนการคิดและแก้ปัญหาของผู้เรียนเอง จน
พบค าตอบที่ต้องการ 

2. เรื่องที่ศึกษาก าหนดโดยผู้เรียนเอง 
3. ประเด็นที่ศึกษา เกิดจากข้อสงสัยหรือปัญหาของผู้เรียนเอง 
4. ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรงกับเรื่องที่ศึกษาโดยการสังเกตอย่างใกล้ชิดจากแหล่งความรู้เบื้องต้น 
5. ระยะเวลาสอนยาวนานเพียงพอตามความสนใจของผู้เรียน 
6. ผู้เรียนได้ประสบทั้งความล้มเหลว และความส าเร็จในการศึกษา ตามกระบวนการแก้ปัญหาของผู้เรียน 
7. ความรู้ใหม่ที่ได้จากกระบวนการศึกษา และการแก้ปัญหาของผู้เรียนเป็นสิ่งที่ผู้เรียนใช้ก าหนดประเด็นศึกษาข้ึนใหม่ 

หรือใช้ปฏิบัติกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องการ 
8. ผู้เรียนได้น าเสนอกระบวนการศึกษา และผลงานต่อคนอื่น 
9. ผู้สอนไม่ใช่ผู้ถ่ายทอดความรู้ หรือก าหนดกิจกรรมให้ผู้เรียนท า แต่เป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์อื่นๆ 

เพ่ือจัดระบบความคิด และสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ทักษะที่มีอยู่คิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
จะเห็นได้ว่า การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานด้วยการน าความรู้ต่างๆ 

มาบูรณาการในการจัดท าโครงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนมีประสบการณ์โดยตรงท าการทดลองสิ่งต่างๆ ที่ตนเองสนใจ
อย่างเป็นข้ันตอน เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา และประเมินผลตนเอง นอกจากน้ียังได้ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี ซึ่งวิธีการเรียนรู้แบบ
น้ีท าให้ผู้เรียนรู้จักการวางแผนโครงงานต้ังแต่เริ่มต้นจนกระทั่งโครงงานเสร็จสิ้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง หาค าตอบใน
สิ่งที่ตนเองสนใจอยากรู้โดยมีผู้สอนคอยให้ค าปรึกษา  
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การแบ่งโครงงานที่แบ่งตามลักษณะกิจกรรม 
 1) โครงงานเชิงส ารวจ  (Survey  Project) 
     ลักษณะกิจกรรมคือผู้เรียนส ารวจและรวบรวมข้อมูลแล้วน าข้อมูลเหล่าน้ันมาจ าแนกเป็นหมวดหมู่  และน าเสนอใน

รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นลักษณะหรือความสัมพันธ์ในเรื่องที่ต้องการศึกษาได้ชัดเจนย่ิงข้ึน  
2) โครงงานเชิงการทดลอง (Experiential Project) 
    ข้ันตอนการด าเนินงานของโครงงานประเภทน้ีจะประกอบด้วยการก าหนดปัญหา  การก าหนดจุดประสงค์  การต้ังสมมติฐาน  

การออกแบบการทดลอง  การด าเนินการทดลอง  การรวบรวมข้อมูล  การตีความหมายข้อมูลและการสรุป   
3) โครงงานเชิงพัฒนา สร้างสิ่งประดิษฐ์แบบจ าลอง (Development Project) 
    เป็นโครงงานเก่ียวกับการประยุกต์องค์ความรู้ ทฤษฎี  หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์หรือศาสตร์ด้านอื่น ๆ มาพัฒนา 

สร้างสิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์  แบบจ าลอง เพ่ือประโยชน์ใช้สอยต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่  หรือ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนก็ได้  อาจจะเป็นด้านสังคม  หรือด้านวิทยาศาสตร์  หรือการสร้าง
แบบจ าลองเพ่ืออธิบายแนวคิดต่าง ๆ  

4) โครงงานเชิง แนวคิดทฤษฎี (Theoretical Project) 
     เป็นโครงงานน าเสนอทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่ ๆ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของสูตรสมการ  หรือค าอธิบายก็ได้  โดยผู้เสนอ

ได้ต้ังกติกาหรือข้อตกลงข้ึนมาเอง  แล้วน าเสนอทฤษฎี  หลักการหรือแนวคิด  หรือจินตนาการของตนเองตามกติกาหรือข้อตกลงน้ัน  หรือ
อาจจะใช้กติกาหรือข้อตกลงเดิมมาอธิบายก็ได้  ผลการอธิบายอาจจะใหม่ยังไม่มีใครคิดมาก่อน  หรืออาจจะขัดแย้งกับทฤษฎีเดิม  หรือ
อาจจะเป็นการขยายทฤษฎีหรือแนวคิดเดิมก็ได้  การท าโครงงานประเภทน้ีต้องมีการศึกษาค้นคว้าพ้ืนฐานความรู้  ในเรื่องน้ันๆ อย่าง
กว้างขวาง 

5) โครงงานด้านบริการสังคมและส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคม (Community Service and Social Justice Project) 
     เป็นโครงงานที่มุ่งให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าประเด็นที่เป็นปัญหา ความต้องการในชุมชนท้องถ่ินและด าเนินกิจกรรมเพ่ือ
การให้บริการทางสังคม หรือร่วมกับชุมชน องค์กรอื่นๆในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาในเรื่องน้ันๆ 

6) โครงงานด้านศิลปะและการแสดง (Art and Performance Project) 
     เป็นโครงงานที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า น าความรู้ที่ได้จากการเรียนตามหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้าน

ภาษาและสังคม มาต่อยอด สร้างผลงานด้านศิลปะและการแสดง เช่น งานศิลปกรรม ประติมากรรม หนังสือการ์ตูน  การแต่งเพลง 
ดนตรี  แสดงคอนเสิร์ต การแสดงละคร  การสร้างภาพยนตร์สั้น ฯลฯ 

7) โครงงานเชิงบูรณาการการเรียนรู้  
               เป็นโครงงานที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการเชื่อมโยงความรู้จากต่างสาระการเรียนรู้ต้ังแต่ สองสาขาวิชาข้ึนไป มา
ด าเนินการแก้ปัญหา หรือสร้างประเด็นการศึกษาค้นคว้า ทั้งในแง่มิติเชิ งประวัติศาสตร์ ทักษะการประกอบอาชีพข้ามสาขาวิชา  
การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม สังคม ท่ีต้องน าความรู้ต่างสาขามาประยุกต์ใช้ การคิดค้นสร้างนวัตกรรมจากการบูรณาการความรู้ ฯลฯ  

 
2. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐานแบ่งเป็นข้ันตอนต่างๆ ได้ 4 ข้ันตอน ดังน้ี  

2.1 ข้ันตอนการเสนอแนะปัญหา เป็นการเลือกหัวข้อในการท างาน ผู้เรียนเลือกเรื่องที่คิดว่าสนใจและ มีข้อมูลสามารถ
ศึกษาเพ่ิมเติมได้ โดยมีผู้สอนคอยช่วยเหลือให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรื่องตามท่ีสนใจและน าไปศึกษาเพ่ิมเติมด้วยการท าโครงงานได้ 
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2.2 ข้ันตอนการวางแผน ผู้เรียนก าหนดวัตถุประสงค์จากเรื่องที่สนใจว่าต้องการรู้อะไร จะท าอะไร และก าหนดวิธี
การศึกษาว่าจะศึกษาเรื่องดังกล่าวได้อย่างไร โดยมีผู้สอนช่วยกระตุ้นความคิดและร่วมอภิปรายวิธีการศึกษากับผู้เรียน 

2.3 ข้ันตอนการลงมือปฏิบัติตามแผน ผู้เรียนลงมือปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนด บันทึกข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยมีผู้สอนเป็นผู้ดูแลให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนระหว่างกันเป็นระยะ ๆ ในช่วงการปฏิบัติ 

2.4 ข้ันตอนการประเมินผล ผู้เรียนสรุปผลการศึกษา จัดท ารายงาน คิดและหาวิธีการน าเสนอผลงานที่เหมาะสมกับ
โครงงานที่ท า โดยมีผู้สอนดูแลให้ค าแนะน าหรือให้ค าปรึกษาและจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนน าเสนอผล
การศึกษาได้อย่างราบรื่น 

จากท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่าข้ันตอนการจัดท าโครงงานประกอบด้วย 6 ข้ันตอน ได้แก่ การคิดและเลือกหัวข้อเรื่องโครงงาน 
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การเขียนเค้าโครงของโครงงาน การปฏิบัติโครงงาน การเขียนรายงาน และการน า เสนอผลงานหรือการ
แสดงผลงาน ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบต้ังแต่เริ่มต้นจนกระทั่ง
โครงงานเสร็จสิ้น จากน้ันท าการประเมินผลการจัดท าโครงงานจากผลงานด้วย การสังเกตซึ่งเป็นการสังเกตพฤติกรรมการท างาน
ของผู้เรียน ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความร่วมมือกับกลุ่ม ความเชื่อมั่น และกล้าแสดงออก และสังเกตกระบวนการท า งานของ
ผู้เรียน 

 
3. ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
ประโยชน์ของการเรียนรู้จากการท าโครงการว่าท าให้นักศึกษาและผู้สอนได้พัฒนาตนเองหลายด้าน ได้แก่ 

3.1 ให้พัฒนาทักษะการค้นคว้าสารนิเทศจากการที่นักศึกษาต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ 
3.2 ท าให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างผู้ที่ท างานร่วมกัน 
3.3 สร้างกระบวนการภายในกลุ่มและการจัดระบบภายในกลุ่ม 
3.4 เพ่ิมความสามารถในการแก้ปัญหา 
3.5 พัฒนาทักษะการคิดระดับสูง เช่น การคิดแก้ปัญหา การคิดวิจารณญาณ การคิดตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ 
3.6 พัฒนาทักษะในการจัดการ เช่น เรื่องการบริหารเวลา การใช้แหล่งทรัพยากรให้คุ้มค่าท าให้เกิดทักษะทางสังคม 
3.7 มีการพัฒนาความสามารถภายในของตนเองและความสามารถในการมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น 
3.8 ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้พหุปัญญาของตนเองจากการแบ่งงานกันท าตามความสามารถและความถนัด ท าให้นักศึกษา

ได้พัฒนาตนเองเต็มที่ตามศักยภาพ 
3.9 ส่งเสริมให้นักศึกษามีความกระตือรือร้น มีแรงจูงใจที่จะมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทีนั่กศึกษาสามารถท าได้ 
3.10 พัฒนาทักษะในการเรียนและการท างาน 
3.11 ท าให้นักศึกษารู้สึกภาคภูมิใจในตนเองที่ได้มีส่วนร่วมในชิ้นงานซึ่งจะพัฒนาให้นักศึกษาเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง

มากข้ึน 
3.12 เพ่ือมีแรงจูงใจในการเรียนจากการที่นักศึกษาและกลุ่มเพ่ือนได้เฝ้าดูผลงานที่เกิดข้ึน 
3.13 ท าให้เกิดความหลากหลายในบรรยากาศ การเรียนรู้จากการที่นักศึกษาน าเสนอผลงานในรูปแบบที่แตกต่างกันและ

ท าให้นักศึกษาค้นพบวิธีการเรียนของตนเอง 
3.14 ท าให้ผู้สอนเกิดการเรียนรู้ที่จะค้นหาและพัฒนาคุณลักษณะโครงงานที่ดีที่เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
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4. ข้อเด่น-ด้อยของการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน 
ข้อเด่น ผู้เรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนและการ

แก้ปัญหา เป็นการฝึกให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนมีคุณสมบัติ คิดเป็น ท าเป็นและถ่ายทอดเป็น 
ข้อด้อย เสียค่าใช้จ่ายมาก บูรณาการให้เข้ากับหลักสูตรในปัจจุบันได้ยากเพราะเวลาการเรียนจะต้องยืดหยุ่นได้ 

ผู้สอนต้องมีความรู้-เข้าใจในเน้ือหาของการท าโครงงานอย่างลึกซึ้ง ผู้สอนต้องเสียเวลาในการคิดหาโครงงานให้เหมาะสมกับ
เน้ือหาวิชานานกว่าเดิม 
 
5. งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน 

นิทราพร ลัดดากรพันธ์ุ ได้ท าการศึกษาเรื่อง รูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงาน รายวิชา ทว.465 คริสต์จริยศาสตร์ 
ผลการศึกษาพบว่า การใช้การเรียนการสอนแบบโครงงานโดยมีนักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองและพัฒนา ศักยภาพของตัวเองในด้านต่างๆ ได้แก่ ความรู้ ความคิด ทัศนคติ บุคลิกภาพ การปฏิบัติ สังคมและการน าไปใช้ 
นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนการสอนแบบโครงงานระดับมากที่สุด เพราะวิธีการสอนแบบน้ีเข้าใจง่าย และสามารถน าไปใช้
ได้ในคริสตจักรและชุมชน การเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน คริสตจักรและชุมชน 

ปาตีเม๊าะ มูนิ ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการเรียนแบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการท างานกลุ่ม และความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัย
สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับโครงงานสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ความสามารถในการท างานกลุ่มของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการเรียนแบบโครงงานอยู่ในระดับสูง  ความสามารถในการท างานกลุ่มของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่เก่ง ปานกลาง และอ่อน ที่กลุ่มเก่งและกลุ่มกลาง กลุ่มอ่อนและกลุ่มเก่ง มีความสามารถในการท างานกลุ่มแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการเรียนแบบโครงงานของ นักศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก และ  ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ท่ีเก่ง ปานกลาง และอ่อน ที่กลุ่มเก่งและ
กลุ่มกลาง กลุ่มอ่อนและกลุ่มเก่ง มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่
เกิดจากความสนใจของผู้เรียนที่อยากเรียนและศึกษาในสิ่งที่ตนเองต้องการหาค าตอบ โดยผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมได้
ด้วยตนเองโดยมีผู้สอนเป็นผู้คอยให้ค าแนะน า การจัดการเรียนรู้รูปแบบน้ีมีการใช้กระบวนการท างานกลุ่มซึ่งเป็นการส่งเสริมให้
ผู้เรียนรู้จักการท างานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถเป็นได้ทั้งผู้น าและผู้ตามได้ โดยมีข้ันตอนการท างานอย่างเป็น
ระบบ และประเมินผลการจัดท าโครงงานด้วยการพิจารณาจากผลงานที่ผู้เรียนท า ซึ่งประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
เป็นฐาน ท าให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ แก้ปัญหาต่างๆได้ รวมทั้งเป็นการพัฒนาทักษะในการเรียน การ
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และการท างานร่วมกันเป็นทีม นอกจากน้ี การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบน้ีท าให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน มีความสามารถในการแก้ปัญหาดีข้ึน เน่ืองจากผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ตามความสนใจของตนเองท าให้มี
ความต้ังใจในการท าโครงงาน สามารถวางแผนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้เป็นกลุ่ม และการช่วยเหลือกันระหว่างเพ่ือนด้วยกัน 

ในต่างประเทศได้มีการผสมผสานระหว่างการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานและการเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนอย่าง
กว้างขวาง โดยเฉพาะการใช้วิธีการให้เพ่ือนช่วยกันต้ังค าถาม อภิปราย และประเมินกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากโครงงานผ่านทางระบบ
ออนไลน์ หรือเรียกว่า “Peer assessment online discussion” การศึกษาประสิทธิภาพของการสอนทั้ง 2 รูปแบบร่วมกัน
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ปรากฏในงานวิจัยของ Hou, Chang and Sung ได้ท าการวิจัยรูปแบบการสอนโดยใช้โครงงาน ฝึกการเขียนรายงานในหัวข้อต่างๆ 
และให้ผู้เรียนน างานของตนเผยแพร่สู่ระบบออนไลน์ ซึ่งจะท าให้เพ่ือนได้อ่าน เปรียบเทียบผลงาน ต้ังค าถาม และให้ข้อเสนอแนะ
ร่วมกันโดยปราศจากการชี้แนะหรือแทรกแซงจากผู้สอน ซึ่งงานวิจัยชิ้นน้ีต้องการหาค าตอบว่าหากให้เพ่ือนชี้แนะกันเองจะสามารถ
พัฒนาองค์ความรู้ให้เพ่ิมพูนต่อการท ากิจกรรมของโครงงานหรือไม่ ผลการวิจัยสะท้อนว่าวิธีการเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนผ่าน
ระบบออนไลน์ช่วยท าให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้และทักษะพ้ืนฐานทั่วไป เช่น การได้รับแบ่งปันข้อมูลความรู้ และเกิดการเสนอแนะ
ความคิดให้แก่รายงานของเพ่ือน แต่อย่างไรก็ตาม งานวิจัยไม่พบหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงความสามารถเพ่ิมข้ึนอย่างแตกต่างระหว่าง
องค์ความรู้ใหม่และเก่า ดังน้ันหากใช้รูปแบบการเรียนดังกล่าวโดยล าพัง ปราศจากการชี้แนะ การให้ข้อคิดเห็นหรือกติกาจากผู้สอน
ก็จะยังไม่สามารถสร้างองค์ความรู้อย่างลึกซึ้งให้แก่ผู้เรียนได้ การให้ค าแนะน าจากผู้สอนจึงเป็นปัจจัยส าคัญท าให้รูปแบบการเรียน
ร่วมกันมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน นอกจากน้ันปัจจัยทางด้านทัศนคติของผู้เรียนเกี่ยวกับการให้ความคิดเห็นต่อโครงงานของเพ่ือ น 
รวมทั้งระยะเวลาในการท ากิจกรรมจะเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานเช่นน้ี  

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการหรือโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) เป็นแนวทางเลือกหน่ึงที่นักการ
ศึกษาหลายท่านยอมรับว่าจ าเป็นอย่างย่ิงที่ ผู้สอนผู้สอนทุกระดับการศึกษาท้ังระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ควร
น าไปใช้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถของผู้เรียน โดยการค้นหาความรู้ด้วยตนเองด้วยการท าโครงการ 
(ลัดดา ศิลาน้อย และอังคณา ตุงคะสมิต, 2553) โดยการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน
ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแนวคิดการเรียนที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิด โดย
เริ่มต้นที่ปัญหา และใช้กระบวนการท าโครงงานมาสร้างความรู้หรือแก้ปัญหาน้ัน โดยได้ผลงานที่ผ่านการท างาน เรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างผู้เรียน โดยมีข้ันตอนโดยเริ่มต้นจากการก าหนดหัวข้อโครงงาน การวางแผนท าโครงงานการศึกษาค้นคว้าข้อมูล การลงมือ
ปฏิบัติท าโครงงาน สรุปผลงานและน าเสนอโครงงาน (สุวัฒน์ นิยมไทย, 2554)  

การเรียนร่วมกันแบบผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐานจึงเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้ที่ใช้
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งผู้เรียนจะต้องสืบค้น เสาะหาส ารวจตรวจสอบ ค้นคว้าด้วยวิธีการต่าง ๆ แล้วพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
(ฐิติยา เนตรวงษ์ และบุญญลักษม์ ตานานจิตร , 2555) โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม หาก
ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความคิด และน าความคิดของตนเองไปสร้างผลงาน เมื่อผู้เรียนสร้างสิ่งใดสิ่งหน่ึงข้ึนมา ก็หมายถึงการสร้าง
ความรู้ข้ึนในตัวเอง ความรู้ที่ผู้เรียนสร้างข้ึนในตนเองจะมีความหมายต่อผู้เรียนจะอยู่คงทน ผู้ เรียนจะไม่ลืมง่ายและสามารถ
ถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดของตนเองได้ดี ตามทฤษฎีสร้างความรู้ด้วยตัวเองโดยการสร้างชิ้นงาน (Constructionism) ของ 
Papert (ทิศนา แขมมณี, 2552)  

ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน ให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การสร้างความรู้แบบร่วมมือกันเป็นทีม จึงนับว่าเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน ซึ่งการจัดการเรียนการสอน
ควรมีลักษณะที่เน้นการส่งเสริมกระบวนคิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ความรู้เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ได้ อันจะน าไปสู่ การ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อม ๆ กับการส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนและทักษะพ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจัดเป็น
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้พร้อมกับโลกยุคปัจจุบัน และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนา
ตนเองและวิชาชีพต่อไป 

ศิริพล แสนบุญส่ง และคณะ (2560) ได้ศึกษาถึงผลการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
โครงงานเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ และทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ประเมินผลงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน 2) ประเมินทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมของผู้เรียนหลังเรียนด้วยการ
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จัดการเรียนการสอนที่ออกแบบข้ึน 3) เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างผลงานสร้างสรรค์ และทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม
ของผู้เรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนที่ออกแบบข้ึน และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยการจัดการ
เรียนการสอนที่ออกแบบข้ึน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 จานวน 28 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน 2) แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ 3) แบบประเมินผลงานสร้างสรรค์ 4) 
แบบประเมินทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินผลงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนหลัง
เรียนมีคุณภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (× = 4.04, S.D. = 0.69) 2) ผลการประเมินทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมของ
ผู้เรียนมีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก (×= 4.19, S.D. = 0.74) 3) ผลงานสร้างสรรค์และทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมของ
ผู้เรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนที่ออกแบบข้ึนมีความสัมพันธ์กันในทางบวกที่ระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และ 4) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน 
เพ่ือส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ และทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.61, S.D. = 0.58) 

ในปี 2560 ประภัสสร ไชยถา ได้ศึกษาถึง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ ทักษะการเขียน และทักษะการน าเสนอ 
สาระภาษาอังกฤษ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ ทักษะการเขียน และทักษะ การน าเสนอ สาระภาษาอังกฤษ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project 
Based Learning) นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อการเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จ านวน 25 คน โดยได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และแผนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้โดยวิธีปกติ แบบประเมิน
ความสามารถด้านทักษะอ่านจับใจความ แบบประเมินความสามารถด้านทักษะ การเขียนแบบประเมินความสามารถด้านทักษะการ
น าเสนอ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบค าบรรยาย โดยผลการวิจัยพบว่า  

1. ความสามารถด้านทักษะการอ่านจับใจความของนักศึกษากลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็น
ฐานโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่านักศึกษากลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีปกติ  

2. ความสามารถด้านทักษะการเขียนของนักศึกษากลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ โครงงานเป็นฐานโดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่านักศึกษากลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีปกติ  

3. ความสามารถด้านทักษะการน าเสนอของนักศึกษากลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ โครงงานเป็นฐานโดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  

4. นักศึกษากลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐานมีความพึงพอใจต่อ การเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานเป็นฐานอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยด้านที่นักศึกษาพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ด้านผู้สอน รองลงมา 
คือ ด้านการวัดและประเมินผล ด้านการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ และด้านเน้ือหา ตามล าดับ  

ธนัญญา กุลจลา (2561) ได้ท าการวิจัย การใช้การเรียนแบบโครงงานเป็นฐานเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการอ่าน การเขียน
ภาษาอังกฤษ และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การวิจัยในครั้งน้ีมีจุดประสงค์เ พ่ือ
เปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและทักษะการคิดอย่าง มีวิจารณญาณของผู้เรียนก่อนและหลังการใช้การเรียนแบบ



ผู้ประสานงาน : เสาวลักษณ์   กันจินะ 
Email : saowalak_pm@hotmail.com 

โครงงานเป็นฐาน และ เพ่ือศึกษาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลังการใช้การเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 แผนกการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์
วิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 23 คน ที่ลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน (อ32201) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 ได้มาด้วยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 3 แผน จานวน 21 
คาบ และ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ แบบประเมินทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ และแบบทดสอบทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าร้อยละ และสถิติทดสอบ t ซึ่งผลวิจัยพบว่าทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนสูงข้ึน
หลังการใช้การเรียนแบบโครงงานเป็นฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวมทั้งทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนอยู่
ในระดับผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 และมีพัฒนาการที่ดีข้ึนตามล าดับ หลังการใช้การเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน 

 
บทสรุป 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ในการสร้าง หรือพัฒนางานได้ตามที่ผู้เรียนสนใจ และมีการท างานเป็นทีม ส่วนการจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเน้นการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนเป็นกลุ่ม ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยเพ่ือนที่มีความรู้ 
ความสามารถ หรือความถนัดในเน้ือหาวิชาด้านต่างๆ ช่วยสอนสมาชิกหรือเพ่ือนในกลุ่ม ซึ่งการจั ดการเรียนรู้ทั้ง 2 รูปแบบน้ีมี
ลักษณะการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน ดังน้ัน การน าการจัดการเรียนรู้โดยการใช้โครงงานเป็น
ฐานมาใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนจึงเป็นวิธีที่จะท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ เกิดทักษะในการแก้ปัญหา 
ทักษะการท างานเป็นทีม การค้นคว้าและการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งส่งเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือน การช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ซึ่งเป็นทักษะที่มีความส าคัญกับผู้เรียน นอกจากน้ียังท าให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาเรียน ท าให้ผู้เรียนลดความเครียดใน
การเรียน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 

กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นรูปแบบการจัดการ เรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเลือกท าโครงการใน
หัวข้อที่ตนเองสนใจ โดยมีข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 6 ข้ันตอน ได้แก่ การคิดและเลือกหัวข้อเรื่องโครงง าน ศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การเขียนเค้าโครงของโครงงาน การปฏิบัติโครงงาน การเขียนรายงาน การน าเสนอผลงาน หรือการแสดง
ผลงาน ซึ่งข้อดีที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบน้ี คือ ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน มีการวางแผนการท างาน
เป็นข้ันตอน มีทักษะในการค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งเกิดทักษะการท างานเป็นทีม ผู้เรียนต้องรับผิดชอบงานร่วมกัน 
นอกจากน้ี การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีข้ึน 
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