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บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอเนื้อหาการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานโดย

ผ่านการลงมือปฏิบัติเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติโครงงานเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองโดยมีผู้สอนเป็นผู้แนะน า ช่วยเหลือ
กระตุ้นให้ค าปรึกษา และอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการน าเสนอข้อมูลลักษณะการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็น
ฐานโดยผ่านการลงมือปฏิบัติผู้เรียนจะเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมสามารถบูรณาการ
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่เรียนรู้และเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเองซึ่งมีรูปแบบของการจัดการเรียนรู้แบบ
ใช้โครงงานเป็นฐานเรียนรู้โดยผ่านการลงมือปฏิบัติที่หลากหลายโดยผู้สอนสามารถเลือกน าไปใช้ให้
เข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมกับผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนประสบความส า เร็จในการ
เรียนจากการศึกษาข้อมูลดังกล่าวท าให้ผู้สอนสามารถน าไปใช้ในการออกแบบแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนการจัดสภาพแวดล้อมและวิธีการด าเนินการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องใด
เรื่องหนึ่งตามความสนใจของผู้เรียนอย่างลุ่มลึกโดยผ่านกระบวนการแก้ปัญหาผู้เรียนจะเป็นผู้ลงมือ
ปฏิบัติเพ่ือค้นหาค าตอบด้วยตนเองจึงเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง หรือแหล่งความรู้ต่าง ๆ 
และผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้, การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน,การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ 

บทน า 
การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกสิ่งที่

ศึกษาก าหนดเรื่องที่จะศึกษาหรือโครงงานที่สนใจจะท าเป็นการศึกษาด้วยตนเองในสิ่งที่มีคล้ายคลึง
เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงหรือสภาพปัญหาที่เป็นจริงในชีวิตประจ าวันเปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ความรู้
ความคิดที่ลึกซึ้งเชื่อมโยงสัมพันธ์กันจนได้ความรู้ใหม่ที่มีความหมายสอดคล้องและเชื่อมโยงกันได้ใช้
ทักษะที่มีในการท างานตามความต้องการและความสนใจท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรับผิดชอบความ
มีวินัยในตนเองและความรอบคอบในการปฏิบัติงาน  (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ, 2541) การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความเชื่อและหลักการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้คือเชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนภายใต้หลักการจัดการเรียนรู้ที่
ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในท้องถิ่นกล่าวคือ 1) ผู้เรียนได้เลือกเรื่อง
หรือประเด็นหรือปัญหาที่ต้องการจะศึกษาด้วยตนเอง  2) ผู้เรียนเลือกและหาวิธีการตลอดจน
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แหล่งข้อมูลที่หลากหลายด้วยตนเอง 3) ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเรียนรู้ด้วยตนเอง 4) ผู้เรียนได้บูรณาการ
ทักษะประสบการณ์ความรู้และสิ่งแวดล้อมรอบตัวตามสภาพจริง 5) ผู้เรียนเป็นผู้สรุปและสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 6) ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืน 7) ผู้เรียนได้น าความรู้ไปใช้จริง (ส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2543)  

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) จึงเป็นแนวทางเลือก
หนึ่งที่นักการศึกษาหลายท่านยอมรับว่าจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูหรือผู้สอนทุกระดับการศึกษาทั้งระดับ
ประถมศึกษามัธยมศึกษาและอุดมศึกษาควรน าไปใช้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนโดยการค้นหาความรู้ด้วยตนเองด้วยการท าโครงงานดังนั้นนับว่าเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ครูมืออาชีพทุกคนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมโครงงานในการพัฒนาผู้ เรียนเพราะกิจกรรมโครงงานถือว่าเป็นกิจกรรมที่สนองต่อ
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้เป็นอย่างดีและยังเป็นกิจกรรมที่ ครูหรือผู้สอนทุกคน
สามารถประยุกต์ใช้ได้กับการเรียนการสอนในทุกรายวิชาโครงงานเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาเด็ก
ยุคใหม่ที่อยู่ในสังคมของแหล่งข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายและทันสมัยที่ต้องมีความสามารถในการ
เลือกสรรให้ถูกต้องและเหมาะสมกับระดับและวัยของตนเองรวมไปถึงความสามารถที่จะน าความรู้
เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้เป็นอย่างดีและกิจกรรมโครงงานยังสามารถปฏิรูปเด็กยุคใหม่ใน
สังคมไทยให้รู้จักสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนที่เรียกว่าการศึกษา
ตลอดชีวิต (Life-Long Education) (ลัดดา ศิลาน้อย และอังคณา ตุงคะสมิต, 2553)  

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่อยากให้เกิดกับผู้เรียน คือ 3R x 7C เพราะต้องเรียนรู้
ตลอดชีวิต ซึ่งทักษะชีวิต 3 อย่างที่ควรจะมี ได้แก่ ทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีรวมทั้งยังส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
กระบวนการเรียนรู้จากปมปัญหาสู่ปัญญา และพัฒนาครูผู้สอนผ่านกระบวนการแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เพราะการศึกษาเป็นรากฐานส าคัญที่
ท าให้คนเกิดทักษะต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเตรียมประชากรให้พร้อมที่จะเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือที่จะด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข การศึกษาคือสร้างพลังปัญญาแก่ประชากร เพ่ือ
พร้อมรับกับปัญหาต่าง ๆทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ดังนั้นการศึกษาจึงถือได้ว่าเป็น
เครื่องมือส าคัญส าหรับพัฒนาประชากรเพ่ือเตรียมความพร้อมในยุคศตวรรษปัจจุบัน แต่ทั้งนี้
การศึกษาจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าท่ีแท้จริงในความเป็นมนุษย์ในฐานะเป็นหลักความคิดเชิง
คุณภาพ (วิจารณ์ พานิช, 2555) 

การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานโดยผ่านการลงมือปฏิบัติเป็นกระบวนการเรียนที่
เริ่มจากให้ผู้เรียนเลือกหรือก าหนดชื่อโครงงานที่จะศึกษาด้วยตนเองตามความสนใจการจัดท า
โครงงานการวางแผนการด าเนินงานการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน
ของโครงงานตามแผนที่วางไว้รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการเขียนรายงานผล
โครงงานและน าเสนอผลของโครงงาน 
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การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
การจัดการเรียนแบบใช้โครงงานเป็นฐานเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งมีขั้นตอน

การเรียนรู้ที่เริ่มจากการแสวงหาความรู้ กระบวนการคิด และทักษะในการแก้ปัญหาไว้ในรูปแบบ  
การเรียนรู้ ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเป็นหลัก ผู้สอนท าหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษาและ
อ านวยความสะดวก เพ่ือให้การเรียนรู้ของผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ โดยการเรียนรู้
แบบใช้โครงงานเป็นฐานนั้นอาจะเป็นการท างานที่ต่อยอดจากทฤษีี การน าทฤษีีไปใช้ประโยชน์ใน
การท าโครงงาน เน้นให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งความรู้ที่สร้างขึ้นด้วยตนเองมีความส าคัญ
กับผู้เรียนมากเพราะจะเป็นความรู้ที่คงทน ไม่ลืมง่าย ในขณะเดียวกันสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อ่ืน
ได้เข้าใจความคิดของตัวเอง ซึ่งการเกิดองค์ความรู้ที่คงทนนั้นผู้เรียนจะต้องได้มีการน าเสนอและการ
ถ่ายทอดต่อผู้อื่นจะเป็นการเพิ่มความเข้าใจให้กับตนเอง และไม่ลืม เมื่อได้มีการพูดหรืออธิบายให้ผู้อ่ืน
ฟัง สอดคล้องกับการเรียนรู้เกิดข้ึนได้ดีเม่ือผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ (Learning by doing) และการเรียน
ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจะท าให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนเมื่อเปรียบเทียบการเรียนโดย
วิธีการบรรยายของผู้สอน หรือมีเพียงการปฏิบัติภายในห้องเรียน (วัชรินทร์ โพธิ์เงิน และคณะ, 2561) 
 
รูปแบบวิธีการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 

การเรียนรู้ที่เน้นโครงงานเป็นฐานเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ท้าทายผู้เรียนให้สืบค้นและ
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในห้องเรียนมากข้ึนสามารถบูรณาการข้ามสาระการเรียนรู้และยังใช้ได้กับทุก
ระดับชั้นโครงงานที่ดีควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสวมบทบาทเสมือนชีวิตจริงและปฏิบัติภาระงานนั้นให้
เสร็จสมบูรณ์การเรียนรู้ที่เน้นโครงงานเป็นฐานไม่ได้ท าให้เกิดความแตกต่างหรือเป็นภาระที่เพ่ิมขึ้นใน
หลักสูตรหรือเป็นเพียงแค่กิจกรรมที่มีแก่นเรื่องร่วมกันหลักสูตรที่เน้นโครงงานจะขับเคลื่อนด้วย
ค าถามส าคัญซึ่งเชื่อมโยงมาตรฐานเนื้อหาและพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงการจัดการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐานนั้นต้องพิจารณาความเหมาะสมว่าการบูรณาการโครงงานนั้นสามารถกระตุ้นการ
เรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งบางหน่วยการเรียนรู้สามารถเน้นโครงงานได้ตั้งแต่ต้นจนจบขณะที่
บางหน่วยการเรียนรู้นั้นบูรณาการโครงงานเข้าเป็นเพียงประสบการณ์หรือเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยการ
เรียนรู้เท่านั้น (อนุช นามภิญโญ, 2561) 

ดังนั้นโครงงานจึงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนด้วยการค้นคว้าลงมือปฏิบัติ
จริงในลักษณะของการส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้นผู้เรียนจะมีปัญหาข้องใจจะรวบรวม
ข้อมูล น ามาวิเคราะห์ ทดสอบเพ่ือแก้ปัญหาข้องใจผู้เรียนจะน าความรู้จากชั้นเรียนมาบูรณาการใน
การแก้ปัญหา ค้นหาค าตอบเป็นกระบวนการค้นพบน าไปสู่การเรียนรู้ผู้เรียนจะเกิดทักษะการท างาน
กับผู้อ่ืนทักษะการจัดการ ผู้สอนจะเข้าใจผู้เรียนเห็นรูปแบบการเรียนรู้การคิดวิธีการท างานของผู้เรียน 
จากการสังเกตการท างานการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นการเรียนแบบศึกษาค้นคว้าที่ใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนมีเหตุผลสรุป
เรื่องราวอย่างมีกีเกณฑ์  ท างานอย่างมีระบบ  การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานไม่ใช่การศึกษา
ค้นคว้าจัดท ารายงานเป็นอย่างเดียวต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลและมีการสรุปผล 
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ในการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเป็นรูปแบบวิธีสอนที่จะน าผู้เรียน เข้าสู่การ
แก้ปัญหาที่ท้าทายและสร้างชิ้นงาน ได้ส าเร็จด้วยตนเอง โครงงานที่จะมาช่วยสร้าง สภาวะการเรียนรู้ 
ภายในชั้นเรียนจะเกิดได้ใน หลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลายเนื้อหา และในหลายระดับช่วงชั้น
โครงงาน จะเกิดขึ้น บนความท้าทายจากค าถามที่ไม่สามารถตอบได้ จากการท่องจ า โครงงานจะสร้าง
บทบาท หลากหลายขึ้นในตัวผู้เรียนเป็นผู้ที่แก้ปัญหา เป็นคนตัดสินใจ นักค้นคว้า นักวิจัย โครงงานจะ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง ทางการศึกษา ไม่ใช่สิ่งที่แปลกแยกหรือเพ่ิมเติมลงไปใน
หลักสูตรและเนื้อหาที่แท้จริง นอกจากนี้การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานยังเป็นการเรียนรู้ที่
สนองตอบในการหลีกเลี่ยงความสับสนกับ ปัญหาการเรียนการสอนอีกทั้งยังส่งเสริมการเรียนรู้ แบบ
กว้างและลึก อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 

ผู้สอนเริ่มด้วยการวิเคราะห์จากค าอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัดรายวิชา และสาระการเรียนรู้เพ่ือ
น าไปสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับรายวิชาโดยใช้รูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐานการเรียนรู้ โดยสรุปเป็นแผนภาพ (น้ าฝน เบ้าทองค า, 2561) ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ภาพที่ 1 วงจรการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
ที่มา : (น้ าฝน เบ้าทองค า, 2561)  
 

จากรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ขั้นตอนเป็น
รูปแบบของกิจกรรมแต่ละขั้นตอนโดยแบ่งเป็นบทบาทของผู้เรียนและผู้สอนในแต่ละขั้นตอน         
ซึ่งผู้สอนแต่ละท่านสามารถน าไปปรับหรือประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมะสมของรายวิชาผู้เรียนของ 

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน
การด าเนินโครงงาน 

ขั้นตอนที่ 3 การด าเนิน
โครงงาน 

ขั้นตอนที่ 4 การสังเคราะห์ข้อมูล
ของโครงงานและการเขียนรายงาน 

ขั้นตอนที่ 5 การน าเสนอ
โครงงาน 

 

ขั้นตอนที่ 1 การเลือกหัวข้อ
เรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา 

http://th.asiaonline.com/article?article=Problem-based_learning
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ตนเอง และระยะเวลาที่ใช้ในการสอนของตนเอง เช่น ผู้สอนบางท่านอาจท าทั้ง 5 ขั้นตอนภายในเวลา         
3 ชั่วโมงเป็นโครงงานเล็ก ๆ หรือบางท่านอาจใช้เวลาเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษะของโครงงาน
และความอยากง่ายของโครงงานหรือเนื้อหาสาระของรายวิชา โดยสรุปตามขั้นตอนเพ่ือใช้เป็น
แนวทางไดด้ังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การเลือกหัวข้อเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา 
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนเกิดค าถามหรือปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

เนื้อหาสาระของรายวิชาเพ่ือให้น าไปสู่การเกิดหัวข้อเรื่องของโครงงานที่ต้องการศึกษา ซึ่งผู้สอนอาจ
แบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนหรือให้ท าคนเดียวก็ได้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้และความต้องการของ
ผู้สอน ความสามารถของผู้เรียน โดยต้องการจัดกิจกรรมภายในห้องเรียนให้ผู้เรียนเกิดความสนใจหรือ
ปัญหาในการศึกษา โดยมีรูปแบบดังนี้ 1) ผู้สอนใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดค าถามหรือปัญหา
ในค าถามที่ผู้สอนถามและต้องน าไปสู่การต้องหาค าตอบต่อไปโดยไม่ควรตั้งค าถามที่ค าตอบเป็น    
ใช่/ไม่ใช่ ควรเป็นค าถามที่เป็น ท าไม เพราะอะไร หรือถามให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง 
2) การสมมติเหตุการณ์หรือการยกตัวอย่างเหตุการณ์จากบทความ สื่อสิ่งพิมพ์ รูปภาพ VDO ต่างๆ 
จากนั้นให้ผู้สอนตั้งค าถามหรือให้ผู้เรียนสังเกตแล้วถามค าถามที่ตนเองต้องการทราบหรือสงสัยจาก
เหตุการณ์ที่ผู้สอนยกตัวอย่าง 3) การก าหนดให้ผู้เรียนออกส ารวจพ้ืนที่ภายนอกห้องเรียนเพ่ือสังเกต
ปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการแก้ไข หรือพัฒนาในพ้ืนที่ที่ออกส ารวจ และอีกหนึ่งบทบาทของผู้สอนคือต้อง
อ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือน าไปสู่การค้นพบหัวข้อเรื่องหรือปัญหาในการท า
โครงงานโดยสรุปบทบาทและหน้าที่ของผู้เรียนและผู้สอนขั้นตอนที่ 1 ได้ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

บทบาท 
ของผู้เรียน 

 

1. ส ารวจความสนใจของตนเองและสมาชิกในกลุ่ม 
2. สังเกตและศึกษาข้อมูล 
3. เชื่อมโยงความสัมพันธ์จากเรื่องที่เรียนมากับปัญหา 
4. เขียนแผนเพื่อเชื่อมโยงปัญหา 

บทบาท 
ของผู้สอน 

 

1. จัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจหรือรู้ปัญหาในการศึกษา เช่น 
- กระตุ้นผู้เรียนโดยใช้ค าถามเพ่ือให้เกิดค าถามหรือปัญหาเพ่ือหาค าตอบ 
- สมมุติเหตุการณ์หรือยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกับเรื่องที่เรียนและ
ค าถาม 
- ใช้ผลการวิจัยหรือข้อค้นพบหรือวีดีโอมาเป็นสื่อในการกระตุ้นให้เกิดค า 

       ถามที่ต้องหาค าตอบ 
- ก าหนดให้ผู้เรียนออกส ารวจพื้นที่ท่ีต้องการ 

2. อ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือน าไปสู่การค้นพบหัวข้อเรื่อง  
   หรือปัญหาในการท าโครงงาน 
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  วิธีด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นตอนที่ 1   
 

วิธีด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นตอนที่ 1 การเลือกหัวข้อเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา 
ขั้นน า 

1. ผู้สอนน าเข้าสู่กิจกรรมกระตุ้นเพ่ือให้เกิดปัญหาหรือค าถามที่เกี่ยวของกับเนื้อหาสาระ
รายวิชาที่ต้องการให้ผู้เรียนด าเนินโครงงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา โดย
รูปแบบการท ากิจกรรมในขั้นตอนนี้สามาเลือกรูปแบบได้จากบทบาทหน้าที่ของผู้สอนใน
ตารางซึ่งสามารถใช้ได้มากกว่า 1 รูปแบบเพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดปัญหาหรือค าถามที่จะ
น าไปสู่การศึกษาค้นคว้าและหาค าตอบต่อไป 

ขั้นกิจกรรม 
1. เมื่อผู้สอนสังเกตผู้เรียนแล้วพอว่าจากขั้นน าสามารถท าให้ผู้เรียนเกิดปัญหาที่จะท า

โครงงานได้แล้ว ให้ผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ส ารวจความสนใจของตนเองหรือสมาชิก
ในกลุ่มและศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากความสนใจของตนเองมาเขียน
เป็นแผนภาพความคิด ละเชื่อมโยงกับทฤษีีหรือองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับรายวิชา 

2. ผู้เรียนน าเสนอปัญหาและการเชื่อมโยงทฤษีีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของตนเองเพ่ือรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากผู้สอนและสมาชิกในชั้นเรียน 

ขั้นสรุป 
1. ผู้สอนสรุปปัญหาในการท าโครงงานของผู้ เรียนแต่ละบุคคล/กลุ่ม อีกครั้งเ พ่ือให้

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมก่อนเข้าสู่ขั้นตอนของการวางแผนการด าเนินโครงงาน 
 
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการด าเนินโครงงาน  
ขั้นตอนที่ 2 นี้เป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากของการท าโครงงานของผู้เรียนซึ่งขั้นตอนนี้ผู้เรียน

จะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ของการท าโครงงานเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาหาค าตอบให้กับปัญหา
หรือหัวเรื่องที่ต้องการศึกษา และผู้เรียนต้องก าหนดแนวทางการศึกษาเพ่ือเขี ยนแผนการด าเนิน
โครงงาน โดยอาจเขียนออกมาเป็นลักษณะของโครงร่างของโครงงาน หรือแผนการด าเนินงาน ผู้สอน
มีบทบาทส าคัญคือต้องให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิดและตั้งค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจความต้องการของ
หัวเรื่องที่ต้องการศึกษาและต้องกระตุ้นให้เกิดการท างานเป็นทีม หากเป็นการท างานกลุ่มเพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้และมีความเข้าใจที่ตรงกันในการท าโครงงาน และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ 
การด าเนินงานว่าผู้เรียนสามารถด าเนินโครงงานและสามารถหาค าตอบเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ได้ 
พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินโครงงานของผู้เรี ยน เตรียมความพร้อมของ
แหล่งข้อมูลและวิธีการเข้าถึงข้อมูลในหลากหลายวิธีให้ค าปรึกษาแหล่งข้อมูลในการศึกษา วิธี
การศึกษา จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และอ านวยความสะดวกด้านการติดต่อประสานงานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท าโครงงานโดยสรุปบทบาทและหน้าที่ของผู้เรียนและผู้สอนขั้นตอนที่ 2 
ได้ดังนี ้ 
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การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงงาน  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

การก าหนดการศึกษาและการท าแผนการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
 
 
 
 
 

บทบาท 
ของผู้เรียน 

 

1. ทบทวนปัญหาและค าถามเก่ียวกับหัวข้อของโครงงานภายใน
กลุ่มเพ่ือให้ได้สิ่งที่ต้องการจริงและเพ่ิมมากข้ึน 
2. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต ารา อินเทอร์เน็ต  
3. ก าหนดวัตถุประสงของโครงงานให้สอดคล้องกับหัวเรื่องหรือ

ปัญหา 

บทบาท 
ของผู้สอน 

 

1. เป็นที่ปรึกษาและตั้งค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจความต้องการ
ของหัวเรื่องที่ต้องการศึกษา 

2. เตรียมความพร้อมของแหล่งข้อมูลและวิธีการเข้าถึงข้อมูลใน
หลากหลายวิธี 

3. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ให้ข้อเสนอแนะ 
 

บทบาท 
ของผู้เรียน 
 

1. ร่วมกันก าหนดวิธีการในการศึกษา 
2. จัดท าแผนการด าเนินโครงงานหรือเค้าโครงการท าโครงงานโดย

เลือกขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาในการเรียนรู้ การรวบรวม
สังเคราะห์ข้อมูล การรายงานโครงการและการน าเสนอ
โครงงาน 
 

บทบาท 
ของผู้สอน 
 

1. กระตุ้นการท างานร่วมกันเป็นทีมของผู้เรียนเพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียนให้มากที่สุด 

 2.  ให้ค าปรึกษาแหล่งข้อมูลในการศึกษา วิธีการศึกษา แหล่งจัด
เตรีมวัสดุอุปกรณ์ และอ านวยความสะดวกด้านการติดต่อ
ประสานงานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท าโครงงาน 
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วิธีด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นตอนที่ 2 

วิธีด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการด าเนนิโครงงาน 
ขั้นน า 

1. ผู้สอนเสนอรูปแบบการเขียนแผนหรือการเขียนโครงร่างแก่ผู้เรียนเพ่ือให้รู้เรียนได้เรียนรู้ 
รูปแบบและแนวทางในการเขียนแผน และสามารถก าหนดผลผลิตที่คาดว่าจะได้ในแต่ละ
ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
ขั้นกิจกรรม 
1. ผู้เรียนทบทวนปัญหาและค าถามที่เกี่ยวข้องกับโครงงานภายในกลุ่มเพ่ือให้ได้สิ่งที่ต้องการ
จริงน ามาสร้างเป็นวัตถุประสงค์ของโครงงาน สมมติฐาน โดยให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจาก
เอกสาร ต ารา สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ข้อมูลออนไลน์ มีผู้สอนท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและจัดหา
แหล่งข้อมูล เตรียมความพร้อมของแหล่งข้อมูลให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายวิธีเพ่ิมมาก
ขึ้นเพ่ือให้เป็นแนวทางในการด าเนินโครงงานและเข้าใจทฤษีีหรือความรู้ในหัวเรื่องที่ต้องการ
ศึกษา น ามาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ของโครงงาน สมมุติฐานโครงงาน การก าหนดตัวแปร 
และขอบเขตของการด าเนินโครงงานน ามาก าหนดวิธีการศึกษาเพ่ือสร้างเป็นแผนของการ
ด าเนินโครงงานหรือโครงร่างของการท าโครงงาน การศึกษาข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีการในการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา ขั้นตอนนี้ผู้เรียนจ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องการท า
โครงงานและหัวเรื่องท่ีต้องการท าอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถด าเนินโครงงานได้ส าเร็จ 

2. จากข้อมูลที่ศึกษาและเก็บรวบรวมน ามาสร้างเป็นแผนการด าเนินโครงงานและออกแบบ
วิธีการสืบค้นเพื่อให้ได้ซึ่งผลของโครงงาน  

ขั้นสรุป 
1.น าเสนอแผนการด าเนินโครงงานแก่ผู้สอนเพื่อท าการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการ 

ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน และให้ข้อเสนอแนะ 
 
ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินโครงงาน 
ขั้นตอนในการด าเนินโครงงานเป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนต้องรับหน้าที่หนักในการที่จะศึกษา

ข้อมูลเพ่ือน ามาตอบปัญหาที่ตนเองเลือกที่จะศึกษาให้มีความชัดเจนมากที่สุด โดยหน้าที่ของผู้สอน
อ านวยความสะดวกเพ่ือให้การด าเนินโครงงานของผู้เรียนส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงงานที่ตั้ ง
ไว้ เช่นการหาแหล่งข้อมูลเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา ห้องปฏิบัติการ วิธีการหรือแนวทางในการศึกษา และ
ต้องเป็นที่ปรึกษาที่ดีในเวลาที่โครงงานของผู้เรียนมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองหรือสมาชิก
ในกลุ่ม ก าหนดให้ผู้ เรียนมีการบันทึกผลการด าเนินโครงงานและการด าเนิ นงาน จัดตารางให้
ค าปรึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามข้อมูลเพ่ิมเติมหรือถ่ายทอดผลการด าเนินโครงงานระหว่าง
การด าเนินงาน เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนต้องมีความอดทนเพ่ือหาค าตอบให้กับวัตถุประสงค์ของโครงงาน 
อดทนต่อผลที่เกิดจากการด าเนินโครงงานการแก้ไขปัญหา การท างานเป็นทีมหรือเกิดการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือหาค าตอบของโครงงาน การับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน เช่นการท าตาม
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ค าแนะน าของผู้สอนหรือเพ่ือนร่วมทีมโดยสรุปบทบาทและหน้าที่ของผู้เรียนและผู้สอนขั้นตอนที่ 3 ได้
ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 

วิธีด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นตอนที่ 3 

วิธีด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นตอนที่ 3 การด าเนินโครงงาน 
ขั้นน า 

1. ผู้สอนกระตุ้นให้เกิดก าลังใจในการท างานโดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแต่ละคนที่ท าโครงงาน 
ได้ท าความเข้าใจกับขั้นตอนการด าเนินโครงงานของตนเองและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเพ่ือ
ท าให้โครงงานนั้นส าเร็จลุล่วงไปได้ ก่อนการด าเนินโครงงานทุกโครงงาน 
ขั้นกิจกรรม 

1. ผู้เรียนด าเนินโครงงานตามรูปแบบของโครงงานของกลุ่มตนเอง โดยการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูล ปฏิบัติ ทดลอง ส ารวจ หรือประดิษฐ์คิดค้น ตามแผนการด าเนินโครงงานและ
วัตถุประสงค์ของโครงงาน โดยมีผู้สอนเป็นที่ปรึกษาและติดตามผลการด าเนินโครงงาน
ของผู้เรียนแก้ไขปัญหาในยามที่ผู้เรียนพบปัญหาในการด าเนินโครงงานที่ไม่สามารถ
แก้ไขได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น รูปแบบการติดตามอาจมีการก าหนดตารางการเข้าพบ
เพ่ือขอค าปรึกษา หรือการเขียนบันทึกการด าเนินโครงงานของผู้เรียนในแต่ละล าดับ
ขั้นตอนเพื่อสามารถสอบทวนข้อค้นพบของโครงงานหรือข้อปัญหาที่ก่อให้เกิดอุปสรรค
ในการท างานของผู้เรียน  

บทบาท 
ของผู้เรียน 
 

1. ท าความเข้าใจกับขั้นตอนการด าเนินโครงงานเพ่ือหาค าตอบ
ให้กบัวัตถุประสงค์ของโครงงาน 

2. แบ่งหน้าที่ของสมาชิกเพ่ือด าเนินโครงการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
ปฏิบัติ ทดลอง ส ารวจ หรือประดิษฐ์ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
และปัญหาของโครงงาน 

3. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
สมบูรณ์เพื่อผลการด าเนินโครงงาน 

 
 

บทบาท 
ของผู้สอน 

 

1. อ านวยความสะดวกเพ่ือให้การด าเนินโครงการของผู้เรียน
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และการการด าเนินโครงงานที่ตั้งไว้ 

2. เป็นที่ปรึกษาในเวลาที่การด าเนินโครงงานของผู้เรียนเกิด
ปัญหาที่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ในทีม 

3. ตรวจสอบผลการด าเนินโครงงานโดยให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการ
ด าเนินงานและผลการด าเนินงาน จัดตารางให้ค าปรึกษา
เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสชักถามข้อมูลเพ่ิมเติมหรือถ่ายทอด
ผล 
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2. ผู้เรียนเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานโดยผ่านเครื่องมือที่จะท าให้
โครงงานของตนสมบูรณ์มากท่ีสุด 
ขั้นสรุป 

1. ผู้เรียนมีการน าเสนอผลการด าเนินโครงงานของตนเองให้ผู้สอนได้รับทราบเพ่ือหาข้อสรุป
ของโครงงานว่าได้ด าเนินงานครบถ้วนตามวัตถุประสงค์แล้วก่อนเข้าสู่การสังเคราะห์ข้อมูลและการ
เขียนรายงาน 

 

ขั้นตอนที่ 4 การสังเคราะห์ข้อมูลของโครงงานและการเขียนรายงาน 
หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า ทดลอง หรือรวบรวมข้อมูลของโครงงานก็จะต้องน าข้อมูล

ทั้งหมดมารวบรวมและจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาร่วมกันสังเคราะห์กับเพ่ือนในกลุ่มตาม
วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินโครงงานที่ได้จัดท าไว้ในขั้นตอนที่ 2  ผู้เรียนจะมีบทบาทหน้าที่หลัก
ในการสังเคราะห์ข้อมูลของโครงงานอาจมีการใช้สถิติ หรือการบรรยายโดยให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ และ
มีการน าทฤษีีที่เกี่ยวข้องกับโครงงานมาช่วยในอภิปรายผล หรือบางครั้งหากเป็นการท าโครงงานที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาทฤษีีที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาผู้เรียนจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลที่เป็นองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ตนเองศึกษาหรือหัวเรื่องที่ตนศึกษาจากแหล่งต่างๆ เช่น ต ารา 
บทความวิชาการ บทความวิจัย ข้อมูลออนไลน์ มารวบรวมและจัดเป็นประเด็นต่าง ๆ เพ่ือการ
น าเสนอออกมาเป็นการเขียนรายงานและถ้าเป็นโครงงานที่ต้องมีการประดิษฐ์คิดค้นขั้นตอนนี้ผู้เรียนก็
ต้องน าความรู้และทฤษีีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตนศึกษามาสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์เพ่ือน าเสนอ
ออกมาในรูปแบบของนวัตกรรมหรือผลงงานสิ่งประดิษฐ์ โดยสรุปบทบาทและหน้าที่ของผู้เรียนและ
ผู้สอนขั้นตอนที่ 4 ได้ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

บทบาท 
ของผู้เรียน 
 

1. รวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนและสมาชิกในกลุ่ม 
2. แบ่งกลุ่มข้อมูลจัดท าข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
3. ร่วมกันสังเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในรูปแบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ

โครงงานของกลุ่ม 
4. จัดท ารายงานโครงงานโดยให้มีความถูกต้องตามแบบฟอร์ม มีความ

สอดคล้องกับทฤษีี มีความถูกต้องของข้อมูล 

 
 

บทบาท 
ของผู้สอน  

 

1. เลือกแบบฟอร์มการเขียนรายงาน 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
3. เป็นที่ปรึกษาในการสังเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง 
4. เป็นก าลังใจ แนะน าการเขียนรายงาน 
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วิธีด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นตอนที่ 4 

วิธีด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นตอนที่ 4 การสังเคราะห์ข้อมูลของโครงงานและการ
เขียนรายงาน 

ขั้นน า 
1. ก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลของโครงงาน ผู้สอนต้องให้ความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใน

โครงงาน/การวิจัย ส าหรับผู้เรียนก่อนเพ่ือให้เกิดการน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องและได้ข้อมูลครบถ้วน
ชัดเจน ซึ่งอาจมีหัวข้อ(อุทุมพร จามรมาน. 2561) ดังต่อไปนี้ 

1.1  ประเภทของข้อมูล 
1.2  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 
1.3  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
1.4  สถิติศาสตร์ 
1.5  รายละเอียดของสถิติ บรรยาย สรุป 
1.6  รายละเอียดของสถิติ สรุป อ้างอิง 
1.7  การใช้สถิติในโครงงาน/งานวิจัย 

ขั้นกิจกรรม 
1. ผู้เรียนรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้องและจากสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือน ามาแบ่งกลุ่ม

ข้อมูลหรือจัดประเภทของข้อมูล 
2. ผู้เรียนร่วมกันสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการด าเนินโครงงานโดยมีผู้สอนเป็นผู้ให้ค าปรึกษา

ในการสังเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เป็นก าลังใจในการท างาน 
3. ผู้เรียนจัดท ารายงานโครงงานให้มีความถูกต้องตามแบบฟอร์ม มีความสอดคล้องกับ

ทฤษีี โดยมีสอนให้ค าแนะน าในการเขียนให้ถูกต้อง 
ขั้นสรุป 

1. ผู้สอนก ากับติตามการเขียนรายงานของผู้เรียนเพ่ือน ามาสรุปเป็นความคิดรวบยอดใน  
การน าเสนอโครงงานในขั้นตอนของการน าเสนอโครงงาน 

 
ขั้นตอนที่ 5 การน าเสนอโครงงาน 
การน าเสนอโครงงานเป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้ฝึกการสื่อสารข้อมูลที่เป็นการเรียบเรียงความ

คิดรวบยอดของโครงงานของตนต่อผู้อ่ืนอาจจะเป็นสมาชิกในห้องเรียน หรือบุคคลภายนอกห้องเรียน 
และเป็นการฝึกบุคลิกภาพของผู้เรียนในการพูดเพ่ือการน าเสนอหรือการบรรยายต่อสาธารณชน 
ผู้เรียนสามารถเรียกรูปแบบของการน าเสนอโครงงาน เช่น Power point, Poster, Model หรือ 
VDO ในการน าเสนอโครงงาน มีการฝึกซ้อมก่อนน าเสนอ ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก 
ในการน าเสนอโครงงาน เช่นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องการน าเสนอ สถานที่ เป็นที่ปรึกษาเทคนิค วิธีการ
น าเสนอผลงาน การสื่อสารและการฝึกซ้อมการน าเสนอให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขโดยสรุป
บทบาทและหน้าที่ของผู้เรียนและผู้สอนขั้นตอนที่ 5 ได้ดังนี้  
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ขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่จะท าให้ผู้สอนได้ทราบว่าการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 

สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามกรอบมาตรฐาน TQF ทั้งหมด 6 ด้านดังนี้ 1) การพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางเชาวน์ปัญญา 4) ทักษะระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) 
ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 6) ทักษะการจัดการเรียนรู้ โดยผู้สอนสามารถ
ใช้เครื่องมือได้หลากหลายดังนี้  

1.  การสังเกต  
2.  การให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการท างานของตนเอง 
3.  การสะท้อนความคิดของผู้เรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.  ประเมินจากการน าเสนอโครงงาน 
5.  ประเมินจากการตอบค าถาม 
6.  ให้ผู้เรียนได้มีการประเมินตนเองและเพ่ือน 
7.  การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ 

 
ลักษณะของโครงงานที่ดี 

โครงงานที่ดีจ าเป็นต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญประการแรก คือเป็นโครงงานที่ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างมีความหมายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนอยากท าประการต่อมาคือเป็นโครงงาน
ที่มีความหมายสอดคล้องหรือเป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษาหรือของหลักสูตร และมีการ
ออกแบบอยู่บนพ้ืนฐานของการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานอย่างแท้จริง ดังนั้นลักษณะของ
โครงงานที่ดีควรจะประกอบด้วยลักษณะดังนี้ 

1.  ความอยากรู้ โครงงานควรเกิดขึ้นจากความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริงโดยผู้สอนมี
หน้าที่ เสนอแนะเหตุการณ์ เรื่องราวหรือประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือเป็นปัญหาของโลก สังคมหรือ

บทบาท 
ของผู้เรียน 
 

1. เรียบเรียงความคิดรวบยอดของโครงงาน 
2. จัดท ารูปแบการน าเสนอโครงงาน เช่น Power point Poster 

Model  
หรือ VDO  
3. ฝึกซ้อมการน าเสนอ 
 

 
 บทบาท 

ของผู้สอน 
 

1. อ านวยความสะดวกในการน าเสนอ อุปกรณ์ ห้องน าเสนอ 
2. ที่ปรึกษาเทคนิค วิธีการน าเสนอ การสื่อสาร 
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ชุมชน โดยอาจน าสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชั้นเรียนหรือพาผู้เรียนออกไปศึกษานอกสถานที่ และน าไปสู่ 
การอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ 

2.  การตั้งค าถาม หลังการอภิปราย ผู้เรียนจะร่วมกันตั้งค าถามหลักเพ่ือน าไปสู่การหา
ค าตอบ ค าถามควรมีลักษณะเพ่ือหาความชัดเจนในเรื่องที่จะท า 

3.  การก าหนดหัวข้อโครงงาน โดยการเลือกของผู้เรียนจากประเด็นค าถามหลักผู้เรียนจะ
ร่วมกันก าหนดเรื่องหรือหัวข้อที่จะด าเนินการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลองเพ่ือหาค าตอบในสิ่งที่ตน เอง
สงสัย 

4.  การใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) การท าโครงงานที่มี
ประสิทธิภาพผู้เรียนจ าเป็นที่จะต้องมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่นทักษะการร่วมมือกันใน
การท างานเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร ทักษะการตั้งค าถาม ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการ
ใช้เทคโนโลยี เป็นต้น ผู้สอนที่สอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานควรส่งเสริมการพัฒนาทักษะดังกล่าว
ตลอดจนควรได้มีการประเมินการใช้ทักษะโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินการใช้ทักษะด้วยตนเอง 

5.  การตั้งค าถามเพ่ือสืบเสาะความรู้และสร้างนวัตกรรม โครงงานของผู้เรียนจะมี
ความหมายมากยิ่งขึ้นหากได้มีการสืบเสาะหาความรู้ไม่เฉพาะข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซด์หรือจาก
ต ารา การสืบเสาะความรู้ที่แท้จริงคือการตั้งค าถามตนเองและเสาะแสวงหาค าตอบไปเรื่อยๆ บางครั้ง
น าไปสู่ค าถามใหม่ๆ การทดสอบแนวคิด และการสรุปผล และน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
แก้ปัญหา  

6.  การสะท้อนผลและปรับปรุง ในระหว่างด าเนินโครงงานการสะท้อนผลและการปรับปรุง
การด าเนินงานอยู่เสมอจะท าให้ โครงงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งผู้เรียนควรจะได้เรียนรู้ว่า
ขั้นตอนนี้เป็นสิ่งส าคัญท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต นอกจากนี้ผู้สอนควร
มีส่วนในการสะท้อนผลการท าโครงงานของผู้เรียนโดยการก าหนดเกณฑ์การประเมินไว้ล่วงหน้า และ
ผู้สอนอาจเปิดโอกาสให้ผู้สอนท่านอ่ืนหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะมาช่วยสะท้อนผลการด าเนินโครงงาน
ด้วยก็จะท าให้เกิดการท างานที่มีคุณภาพ 

7.  การน าเสนอผลงานต่อสาธารณะการน าเสนอผลงานของโครงการไม่ควรเป็นเพียงการ
น าเสนอให้ผู้สอนได้ประเมินผลการเรียนเท่านั้นหากแต่ควรเป็นการน าเสนอผลงานต่อสาธารณชน
เพราะเมื่อผู้เรียนได้น าเสนอต่อสาธารณชนหรือการส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องค านึงถึงคุณภาพ  
ของงาน อย่างไรก็ตามการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้น าเสนอผลงานยิ่งมากครั้งยิ่งเป็นการเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะของตนอย่างต่อเนื่อง 
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จุดเด่น-จุดด้อยของการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
 

จุดเด่น-จุดด้อยของการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
จุดเด่น 

1. ผู้เรียนเกิดความรู้ที่คงทนฝึกการวางแผนและการแก้ปัญหาการท างานให้ผู้เรียน 
2. ผู้เรียนเกิดความอดทน มุ่งม่ันในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมีความกระตือรือร้นในการ

เรียน 
3. ฝึกการคิดวิเคราะห์ การถ่ายทอด การสื่อสารแก่ผู้เรียน 
4. เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้และการสื่อสาร 

จุดด้อย 
1. ผู้สอนต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของการท าโครงงานอย่างลึกซึ้ง 
2. ผู้สอนต้องมีเวลาที่ให้ค าปรึกษาต่อผู้เรียน 
3. ผู้สอนต้องมีเวลาในการคิดค้นโครงงานที่สอดคล้องกับรายวิชา 
4. ผู้เรียนบางกลุ่มอาจต้องใช้เวลามากในการเรียนรู้แต่ละข้ันตอน 

 
การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานโดยผ่านการลงมือปฏิบัติ 

การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานโดยผ่านการลงมือปฏิบัติเป็นวิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติโครงงานด้วยตนเองที่ผู้เรียนเป็นผู้ท าความเข้าใจศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองและร่วมกันอภิปรายน าเสนอสรุปความคิดรวบยอดร่วมกับเพ่ือนในชั้นเรียนโดยใช้รูปแบบ
การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาเพ่ือเป็น
ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้กระตือรือร้นคิดเป็นสามารถคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลตลอดจนท างานเป็นกลุ่มและสามารถน าเสนอข้อมูลได้
ดีกว่าการสอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว 

ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานโดยผ่านการลงมือปฏิบัติท าให้ผู้เรียนสามารถ
ท ากิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจและศักยภาพของผู้เรียนให้ผู้เรียนสามารถแสดงความรู้สึก
สะท้อนความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้พัฒนาปรับปรุงผลงานของตนเองส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเองของผู้เรียนโดยบุญถิ่น อินดาฤทธิ์ (2555) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนโดยวิธีการเรียนรู้เชิงรุกท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลงานของ
ตนเองในชั้นเรียนส่งผลให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเองผ่านการแสดงความรู้สึกและสะท้อนความคิดมี
พัฒนาการที่ดีและมีการปรับปรุงงานของตนเอง 

บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานโดยผ่านการลงมือปฏิบัติ  
การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานโดยผ่านการลงมือปฏิบัติผู้สอนมีบทบาทในการ

เป็นผู้ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจความกระตือรือร้นและพยายามท าสิ่งต่าง ๆ เป็นผู้อ านวย



86  Industrial Technology Journal 
 

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2561 – สิงหาคม 2561 

 

ความสะดวกและสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของตนในด้านการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์การตัดสินใจการแก้ปัญหาและการท างานร่วมกับผู้อ่ืนซึ่ง ณัชนัน แก้วชัยเจริญกิจ (2550) 
ได้กล่าวถึงบทบาทของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนการสอนการสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมการเรียน   
การสอนให้เป็นพลวัตการจัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย
และให้โอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการสอนที่หลากหลาย 

ผู้สอนสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้มีส่วนร่วมและส่งเสริมให้มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียนสร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียนจากการตั้งประเด็น
ปัญหาให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างอิสระผู้สอนจะเป็นผู้ที่ท าหน้าที่รับฟังที่ดีอาจ
ใช้เทคนิคการแสดงความคิดเห็นในเชิงคัดแย้งเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดต่อและหาเหตุผลมาสนับสนุน
ความคิดเพ่ิมเติมหรือการที่ผู้สอนแสดงความคิดเห็นคล้อยตาม เพ่ือกระตุ้นผูเ้รียนแต่ละคนได้มีส่วน
ร่วมตลอดจนผู้สอนให้ข้อเสนอแนะค าอธิบายตามหลักการทฤษีีที่ก าหนดไว้เพ่ิมเติม 

ผู้สอนควรจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนโดยเป็นกิจกรรม
ที่สะท้อนให้ผู้เรียนได้น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม
การร่วมมือในกลุ่มผู้เรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียนโดยการใช้
วิธีการสอนที่หลายหลายตลอดจนเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้ผู้เรียนประสบการณ์ความส าเร็จใน   
การเรียนรู้ 

 
บทสรุป 

การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานโดยผ่านการลงมือปฏิบัติได้อาศัยพ้ืนฐานแนวคิด
ที่ว่ามนุษย์จะสร้างความรู้ใหม่ขึ้นจากการกระท าและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การสอนในลักษณะ
ดังกล่าวยังตั้งอยู่บนข้อสนับสนุนที่ว่าความรู้ใหม่ได้มาจากสิ่งที่สัมพันธ์กับความรู้ที่มีมาก่อน การสร้าง
ความคิดริเริ่มใหม่และประสบการณ์เดิมที่ไม่เป็นทางการและยังสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าการเรียนรู้
แบบใช้โครงงานเป็นฐานจะมีพลังมากยิ่งขึ้นถ้าได้รับการส่งเสริมจากสมาชิกในกลุ่มมากกว่าให้ผู้เรียน
คนใดคนหนึ่งคิดคนเดียว การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานถูกสร้างขึ้นจากความต้องการของผู้เรียน
ที่ต้องการขยายแหล่งเรียนรู้ของตนให้กว้างขวางขึ้น จากข้อมูลที่มีอยู่ในต าราเล่มหนึ่งไปสู่การเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันกว้างขวางยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอินเทอร์เน็ต  ซึ่งการเรียนรู้ในลักษณะ
ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการท างานร่วมกัน  และน าความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่มารวมกัน ซึ่งการจัด      
การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานโดยผ่านการลงมือปฏิบัติเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เรียนด้วยการค้นคว้าลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของการส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น 
ผู้เรียนจะมีปัญหาข้องใจจะรวบรวมข้อมูล น ามาวิเคราะห์ ทดสอบเพ่ือแก้ปัญหาข้องใจผู้เรียนจะน า
ความรู้จากชั้นเรียนมาบูรณาการในการแก้ปัญหา ค้นหาค าตอบ เป็นกระบวนการค้นพบน าไปสู่    
การเรียนรู้ผู้เรียนจะเกิดทักษะการท างานกับผู้อื่น ทักษะการจัดการ ผู้สอนจะเข้าใจผู้เรียนเห็นรูปแบบ
การเรียนรู้ การคิดวิธีการท างานของผู้เรียน จากการสังเกตการท างานการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็น
ฐานโดยผ่านการลงมือปฏิบัติ เป็นการเรียนรู้แบบศึกษาค้นคว้าที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้
ในการแก้ปัญหา เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนมีเหตุผล สรุปเรื่องราวอย่างมีกีเกณฑ์   ท างานอย่าง
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มีระบบการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานโดยผ่านการลงมือปฏิบัติ ไม่ใช่การศึกษาค้นคว้าจัดท า
รายงานเป็นอย่างเดียว ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลและมีการสรุปผลการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน
การเรียนรู้โดยผ่านการลงมือปฏิบัติ เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญรูปแบบของการเรียนรู้
นี้พัฒนาองค์ความรู้และทักษะผ่านภาระงานซึ่งจะกระตุ้นความอยากรู้ของผู้เรียนและเกิดการเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริงโดยใช้ค าถามส าคัญเป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการของการเรียนรู้โดยที่โครงงานนั้น
ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียนโดยบทบาทของผู้เรียน
การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานโดยผ่านการลงมือปฏิบัตินี้ผู้เรียนมีบทบาทมากตั้งแต่การ
เลือกหัวข้อเรื่องการวางแผนการท าโครงงาน การลงมือปฏิบัติงาน การแสดงผลงาน ตลอดจนการสรุป
เป็นความรู้หรือประสบการณ์ที่ตนได้รับและบทบาทของผู้สอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็น
ฐานโดยผ่านการลงมือปฏิบัตินี้ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้แนะน าช่วยเหลือหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดค้นด้วย
ค าถามเพ่ือหาค าตอบเกี่ยวกับการก าหนดหัวข้อเรื่อง การวางแผนการท างาน บทบาทของผู้สอนจะมี
มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะของผู้เรียน ถ้าผู้เรียนเป็นเด็กเล็กผู้สอนอาจต้องมีบทบาทมากตั้งแต่
การก าหนดหัวข้อเรื่องที่ผู้สอนอาจต้องช่วยเสนอหัวข้อให้ผู้เรียนเลือก ส าหรับผู้เรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาหรืออุดมศึกษาผู้สอนมีบทบาทน้อยเพราะผู้เรียนสามารถก าหนดงานต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง 

การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานโดยผ่านการลงมือปฏิบัติเป็นแนวคิดใหม่ที่เริ่ม
เป็นที่นิยมในช่วงปลายศตวรรษที่ 21 โดยรูปแบบนี้เป็นแนวคิดท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนโดยการ
ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายซึ่งมีพ้ืนฐานแนวคิดให้ผู้เรียนมีบทบาทหลักในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานโดยผ่านการลงมือปฏิบัติอาศัยหลักการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติการท างานของสมองส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองสร้าง
ความกระตือรือร้นในการเรียนกระตุ้นทักษะการคิดมากกว่าการสอนแบบบรรยายหรือการให้ผู้เรียน
ท่องจ าส่งผลให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพสูงและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนอกห้องเรียน
การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานโดยผ่านการลงมือปฏิบัตินั้นมีรูปแบบที่หลากหลายซึ่งผู้สอน
สามารถเลือกน าไปใช้ให้เข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิด
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาเพ่ิมความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนการเกิดองค์
ความรู้ด้วยตนเองตลอดจนประสบความส าเร็จในการเรียน 
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