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Using Project-Based Learning to Promote 21st Century Skills 

Punyapa Boontum 1 
Polly G. Haseldon 2 

What is PBL? 
It cannot be denied that teaching is becoming a more and more challenging job for most of the 

modern teachers around the world during the Information Age since students no longer need to go to 
school or university when they can just sit back at home and study by themselves through thousands of 
useful sources available online. According to Kozinsky (2017), Gen Z-ers are no longer passive learners. 
They prefer learning by themselves and enjoy the challenges provided by the teachers. Therefore, 
teachers’ responsibilities are not only providing students with academic knowledge, but also preparing 
them to meet the demands of a global society. 

In order to achieve that goal, we, as a teacher, have to change our roles from a lecturer to be a 
facilitator and a creator of productive classroom environments. In addition, teachers should provide 
students with authentic learning experiences by giving them projects or tasks tied to real-world careers. 
In the future working, only academic knowledge is not enough for working in the real setting, knowing 

how to work collaboratively is also considered 
as an ideal employee. Therefore, project-based 
learning (PBL) is considered as the effective 
teaching method that serves to enhance 
students’ career-readiness skills. 
 Project-based learning is “a teaching 
method where students gain and apply skills by 
working on a long project where they complete 

an in-depth inquiry into a specific topic or question” (Smith, n.d.). In other words, students are encouraged 
to work actively as a team to plan, do and present their projects to the public. PBL is more effective than 
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traditional approaches in terms of long-term knowledge retention, performance or skill-based assessment 
and mixed knowledge and skills (Strobel & Barneveld, 2009). Moreover, PBL provides them opportunities 
to develop the Four Cs of 21st-century learning which are critical thinking, communication, collaboration, 
and creativity (O’Brien, n.d.). The use of technology is also considered as one of the 21st-century skills. Thus, 
it could be a useful idea to apply technology into PBL teaching during the digital age.  
 In order to support students to engage in 
the activity, teachers should serve as both a good 
planner who design and plan projects that lead 
towards fulfilling the learning outcomes of the 
course and a facilitator who provide materials, 
scaffold learning, assess student progress, coach 
students and manage the product process. 
 

How PBL projects are created? 
 Writing Driving Questions 
 First of all, students should start their projects with any topics they are interested in and construct 
driving questions. One of the important elements in designing their project is coming up with a quality 
driving question because it can motivate students actively, increase participation and encourage deeper 
thinking. The characteristics of quality driving questions should be provocative, open-ended, 
straightforward, challenging and consistent with curricular standards. To do so, teachers should motivate 
students to discuss and brainstorm the topic and driving questions. The final product of their projects 
should answer the driving questions successfully. The examples of a good driving questions could be “Is 
our water safe to drink?”, “How can we use social networking sites to motivate students to learn English?”, 
or “How can we improve Thai students’ English pronunciation?”. 
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 Writing Essential Elements Poster 
 In order to plan a well-organised PBL project, 
teachers should ask students to capture key ideas and 
present them on the wall to other classmates by 
reflecting their ideas on Essential Elements Poster 
(Markham, 2013), consisting of 1) Key Knowledge, 
Understanding, & Success Skills (e.g. critical thinking, 
problem solving, collaboration and self-management), 
2) Challenging Problems or Questions (Driving Questions), 3) Sustained Inquiry, 4) Authenticity, 5) Student 
Voice & Choice, 6) Reflection, 7) Critique & Revision, and 8) Public Product. Through this process, PBL 
facilitators should also promote students’ inquiry skills by asking them to find any projects that might be of 
interest to them, research, interpret and share what they found and use the searched projects as guidelines to 
their own work. 
 Public Products 
 Another most important element of PBL project is product. There are a variety of products that 
they can create to solve the problem of their project. The students have a choice in choosing their final 
product. This leads to the highly engaged classroom where students can use their creativity freely and 
have a chance to think outside the box. According Markham (2013). There are five types of products that 
students can choose; 
  1) Written Products (e.g. research report, brochure, script, blog or training manual),  
  2) Presentation Products (e.g. speech, debate, live newscast, play or public event),  
  3) Media & Tech Products (e.g. audio recording, slideshow, graphic design, video/animation, 
website, computer program/app or digital story),  
  4) Constructed Products (e.g. small scale model, consumer product, machine, invention, 
museum exhibit or garden), and  
  5) Planning Products (e.g. proposal, business plan, design, blueprint or flowchart). 
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 This production process provides student 
opportunities to develop their critical thinking, 
communication, collaboration, and creativity which 
are corresponding to the 21st-century competencies. 
Besides from creating a product, students need to 
make their work public. For PBL projects, it 
would be better if the students have a chance to 
present their projects to the target audience who 

are outside the classroom, for example, other students from different class, teachers, staff, parents, 
community members or even people reached online (Markham, 2013). Consequently, the audience may 
provide them some feedbacks that lead to a more useful and insightful discussion. Therefore, the students 
can use this opportunity to revise and refine their projects. 
 

How PBL is implemented in English Literature Course? 
 When it comes to literatures, as you 
could imagine, lots of people might think that 
literature is a boring subject, and it could be 
even worse when it is taught in English. It is a 
very challenging job for English teachers to that 
negative attitude and make the class more 
appealing to students. One of the practical PBL 
project that students can develop collaboration, 
creativity, communication, self-management, 
and critical thinking skills, which are essential 21st -century skills, is making a short film by reinterpreting 
the learnt literature. The students were assigned to create a project aimed to enhance the excitement of 
learning English literature. Hence, the main driving question was “how do modern films bring literature 
to life?”. Key knowledge involved in this project was Knowledge of Literary Analysis, Filmmaking Skills, 
and English Communication Skills. Project summary was as follows:  
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 1. Students watch any modern literary adaptation; e.g. films, animations or TV series, to study 
how literatures can be portrayed in various interesting ways and how the films makers adapted or 
reinterpreted the classic literatures.  
 2. Students compare the relevant classic literature and the chosen adaptation by following the 
elements of literature.  
 3. Students present the work to their friends to share how they analysis the data. 
 4. Students make their own literary adaptation influenced by one of the assigned reading in the 
course; i.e. Introduction to Literature, by making short films.  
 5. Before filming, students must show a draft plot of their short films on paper and do the gallery 
walk activity in the class.  
 6. Students must point out the important elements that they have adapted in the film and reasons 
why they choose that story. 
 7. Finally, students must publish their created short films online on Youtube platform. 
 After using PBL in the literature class, it was found that students felt more exciting and actively 
engaged in the class. It was far better than just letting the students sit and listen to the lecture throughout 
the course.  
 In conclusion, project-based learning is considered as one of the most effective teaching methods 
that enable the students of the current generation, Gen Z-ers, to be one of the ideal employees in the future 
since PBL provides them such a useful opportunity to develop the 21st-century skills.  It is also a valuable 
opportunity to transform Thai students from passive learners to be active learners under the guidance of 
the teachers. 
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Something that I’ve got from participated Active Learning Project  
by using Project-Based Learning at Francis Marion University: FMU, 

United State of America 

Warangkana Komnoy 1 

First of all, I want to thank Nakhon Sawan Rajabhat University, Francis Marion University, and 
Dr. Sompong Kraikit for this precious opportunity. And also feel thankful for Dr. Polly G. Haselden and 
Dr. Tracy Meetze-Holcombe for took a good care of us and thank many nice person whom we met all 
along we stay there for gave us a wonderful memories. I’ve learned many things from participated this 
project. Experiences that I’ve got could separate as follows:  

Page 
Outputs: 2 
Academic Experience 2 

1. Participated in Academic Conference 2 
 Participated as co-speaker 2 

 Participated as attendees 3 
2. Learned about Project-Based Learning: PBL 5 

 What is PBL 5 

 How to design and implement PBL to our classroom 5 

 PBL resources 8 
American Culture Experience 8 
Outcomes: My Project 9 
Impact:  10 
Impact on me 10 
Impact on my students 10 
Impact on University 10 
Reference 10 

1 Lecturer of Mathematics Education, Faculty of Education, Nakhon Sawan Rajabhat University  
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Academic Experience; 
 1. Participated in Academic Conference 
  1.1 Participated as co-speaker 
   When we were at FMU, we’ve got an opportunity from Dr. Polly Haselden to join APEC 
Summit on Teaching and Mentoring at Colombia College as co-speaker of her who was keynote speaker 

talked about Preparing Ahead for New Teacher 
Success: Strategies to Consider the topic. 
 In figure 1. I got an opportunity to talk 
about some part of the topic in front of an 
audience for the first time. I were terrified and 
exited in the beginning but after all done, I 
thought it’s not as scary as its look and that 
opportunity encouraged me a lot. 
 

 1.2 Participated as attendees 
  When I participated in the conference, I chose sub-conference rooms in the other three topics 
as follows; 
   1) Hands-on Fractions: presented by Sue Cate 
   This topic talked about how to use the Hands-on Fractions material for teach fraction topic. 
I think that’s a useful material for made student got a concept of fraction. 
 
 
 
 
 
 

Figure 2   Hands-on Fractions material and learned activities 
 

Figure 1   Spoke in front of an audience 
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   2) Teacher Mental Health and Wellness; How to Save Yourself and Continue in the 
Profession You Love: presented by Dr. Shirley Huisman 
   This topic talked about evidence-based strategies for individual, group and school 
assessment and interventions in the area of teacher mental health and wellness. I chose this topic because 
even though may teacher professional be my ideal job but we have to admit that is a stressful job and 
every one of us could burn out someday. So before the day comes, I want to know how to deal with it. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 3. Teacher Mental Health and Wellness learned activities 
 

   3) Deepening Questioning to Increase Student Mastery of Math Content Area Learning 
Targets: presented by Kimberly Jeter 

This topic talked about how to use question to increase student mastery. And I also got a valuable 
higher order thinking question design matrix which is useful. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4   Deepening Questioning to Increase Student Mastery of Math Content 
               Area Learning Targets learned activities 



วารสารการจัดการความรู้ มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
Journal of Knowledge Management in Nakhon Sawan Rajabhat University 

 

ฉบับประจ าปี พ.ศ. 2562 

10 

 2. Learned about Project-Based Learning: PBL 
 Learn about Project-Based Learning or PBL was a primary objective of this project. All I’ve 
learned about PBL are as follows; 
  2.1 What is PBL: 
   PBL is a teaching method in which students learn by actively engaging in real-world and 
personally meaningful projects. We can make it that way by gave students project work for an extended 
period of time – may be a week or up to a semester – that engages them in solving a real-world problem 
or answering a complex question. They demonstrate their knowledge and skills by creating a public 
product or presentation for a real audience. As a result, students develop deep content knowledge as well 
as critical thinking, collaboration, creativity, and communication skills. Project Based Learning unleashes 
a contagious, creative energy among students and teachers. (PBLworks Team, n.d.) 
  2.2 How to design and implement PBL to our classroom: 
   The 5 principles to design and implement PBL to our classroom are shown in figure 5. 
(Buck Institute for Education, n.d.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5   The 5 principles to design and implement PBL 
                   from http://archive.pbl-online.org/pathway2.html 
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   Design Principle 1: Begin with the End in Mind. There are sub step as follows; 
      Summarize the theme for this project. Ask ourselves about why we do this project? 
      Summarize the theme for this project. Ask ourselves about why we do this project? 
      Identify key skills students will learn in this project. List only those skills that we plan 
to assess from 4Cs such as critical thinking, communication, collaboration, and creativity skills. 
      Identify the habits of mind that students will practice in this project. And the habits of 
mind are an identified set of 16 problem solving, life related skills, necessary to effectively operate in 
society and promote strategic reasoning, insightfulness, perseverance, creativity and craftsmanship. There 
are comprise with (Costa and Kallick, 2000) 
       1) Persisting 
       2) Managing Impulsivity 
       3) Listening with Understanding and Empathy 
       4) Thinking Flexibly 
       5) Thinking about Thinking (Metacognition) 
       6) Striving for Accuracy 
       7) Questioning and Posing Problems 
       8) Applying Past Knowledge to New Situations 
       9) Thinking and Communicating with Clarity and Precision 
       10) Gathering Data through All Senses 
       11) Creating, Imagining, Innovating 
       12) Responding with Wonderment and Awe 
       13) Taking Responsible Risks 
       14) Finding Humor 
       15) Thinking Interdependently and 
       16) Remaining Open to Continuous Learning 
   We can read a description of all habits of mind from Costa and Kallick (2000). And we’ll 
see that are important attributes for student living. 
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   Design Principle 2: Craft the Driving Question 
     The Driving Question is central to the inquiry process and must come before deciding on 
project activities. The natural outcome is a project that is driven by the question or problem statement. A 
good Driving Question should be: Drive the project, Capture a project theme or a "big idea", Point students 
toward mastering content and skills that enable them to answer the question, and Not be easily solved or 
answered. When we create the driving question it will be useful when we ask ourselves that “Where is the 
content we are trying to teach used in the real world?”. 
   Design Principle 3: Plan the Assessment 
     Planning for the assessments in a project is a step that comes before the project begins. 
The students should know exactly what will be required of them, and what criteria will be used to evaluate 
their performance. There are two-step of the plan shown in table 1. 
 

Table 1 2 Steps to plan the assessment 
 

Step 1: Define the products for the project. 
            What will we assess? 

Step 2: State the criteria for each product. 

Early in the Project: Criteria: 
During the Project: Criteria: 
End of the Project: Criteria: 

 

   Design Principle 4: Map the Project 
     I do not quite understand much in this principle. I think it seems like a lesson plan that a 
teacher makes before get start the project. Such as analyzing instructional needs, planning activities, 
estimating time, and preparing resources. 
   Design Principle 5: Manage the Process 
     Key Steps in Managing Projects are as follows: 
      Share Project Goals with Students 
      Use Problem-Solving Tools 
      Use Checkpoints and Milestones 
      Plan for Evaluation and Reflection 
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  2.2 PBL resources: 
   All about detail, step, practice, and example project of PBL we can find in PBLworks 
website in https://www.pblworks.org/ and PBL-online in http://archive.pbl-online.org/pathway2.html and 
we can search many things from GOOGLE. 
 

American Culture Experience; 
 When we were there, Dr. Polly and Dr. Tracy gave us a tour in many places such as Dillon 
Country: The forceful land, Latta Rotary: The harmonic community, Charleston city: The beautiful and 
peaceful city and Dr. Polly’s mom home: Warm and beautiful place that we can call Home.  And we got 
an opportunity to join the baseball game that was a joyful time for me. Actually, I can’t mention all of the 
experience that I’ve got and all of the nice people that I’ve met but the time that I spent there always be a 
wonderful and memorable time for me. 
 

Outcome: My project 
 When we learned about PBL, Dr. Polly taught and advised us to do our project. She really worked 
hard on us and I’m grateful for that. We can see her effort by the comment on my 1 st draft project. She 
also allowed us to practice a presentation. And all after that, she made a gallery walk in which every one 
of us can comment on each other project. So in the end, I got the project that I proud of that called English 
Math Camp. 
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Figure 6   All about my project 
 

Impact:  
 Impact on me;  
  The impact on me that I've not expected is I’ve got encouragement to use the English language 
and looking forward to going aboard again. So i set my goal for next year, I'm going to participate in an 
academic conference at least one time.  
 Impact on my students; 
  So far, nothing impacts my student about leaning by PBL yet. Because my project is for 
“English for Mathematic Teacher” subject which practically in the second semester and I plan to use it 
next semester. But the thing that I am impressed by my student was when they ask me to share experience 
and I gave them. After that, some of them have encouragement and told me that they will go aboard 
someday and many of them not scare to use the English language. 
 Impact on University;  
  I think the impact on University except their staff have learned about new teaching strategies, 
is the change in the attitude of staff and student about using the English language in academic or daily 
life. That is the most valuable thing that hard to happen but it happens now from this project. It is valuable 
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not because of English criteria thing, but because of this language can open their world because they can 
learn anything from all over the world. 
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We Learn, We Share, We Gain 

Surang Suwat 1 
Polly G. Haseldon 2 

Active learning is considered as a meaningful learning and teaching approach among Thai 
educational field for a decade. I, as an English instructor, have heard a lot about active learning method 
as well as how well it can be applied to facilitate and encouraged the learners to meet their target 
competence. Many schools and higher educational institutions have increasingly employed active learning 
method with different strategies. Since the stream of the 21st century learning and teaching trends call for 
someone who has skills on: fostering of technology, critical thinking, problem solving, collaboration, 
leadership, analyzing information, and also having curiosity and imagination (aavedra & Opfer, 2012). 

Those skills are automatically served to learners when they work in group and deal with a 
particular project or any goal. The activities are required in the classroom in order to promote learners to 
take actions, i.e. associated with the classmate and critical thinking. Therefore, the teacher who is 
considered as a coach or an instructor has to provide and support them cooperative instructional version 
of learning. 

Fortunately I and other 9 teachers in different fields of teaching had the wonderful opportunity 
to get the scholarship from Nakhon Sawan Rajabhat University, together with Dr.Sompong to visit Francis 
Marion University, South Carolina, U.S.A. for two weeks. This chance let me get to know about active 
learning. Problem-Based Learning (PBL) is one of active learning strategy which is used as a medium to 
promote student learning of concepts and principles as well as provided the learners multi skills such as 
critical thinking, communication, teamwork, problem -solving etc. 

What is PBL? 
PBL stands for problem- based learning or has known as project based learning. According to 

Setting the Standard for Project Based Learning, “…projected based learning provides opportunities for 

1 Lecturer of Foreign Language Division, Faculty of Humanities and Social Science, Nakhon Sawan Rajabhat University  
2 Associate Professor of School of Education, Francis Marion University; khaselden@fmarion.edu  
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students to build these qualities, as well as more deeply learn traditional academic content and understand 
how it applies to the real world” (Setting the Standard for Project Based Learning, 2). PBL means a 
teaching method which makes learners engage in meaningful and real - world project actively and requires 
critical thinking, problem solving, collaboration, and various forms of communication (pblworks.org). 
Solomon said that PBL is different from the traditional instruction in terms of the emphasising learning 
through student-centred and integrated activities in authentic situations (Solomon, 2003). Moreover, PBL 
elicits learners to produce their end product; an oral presentation, a poster session, a bulletin board display, 
a stage of performance or even a video-clip. To create high-quality work, students need to do much more 
than remember information. They need to use higher-order thinking skills and learn to work as a team. 
 

How important of PBL and how can PBL be employed to the class?  
 It is said that PBL is successful method of learning English since the learners can use language 
skills; reading and writing, presentation skill and their content knowledge during the process of the project 
that brings about the enhancement the students’ skills (Poonpon, 2011). PBL has a number of benefit for 
both instructors and students. Obviously, PBL used on classroom can promote learners to create their own 
quality work or project which the instructor equips the students to be independent learners and let them 
create opportunity to learn outside the classroom. Therefore, instructors should keep focus and up - to - date  
on the learners’ needs and what the learners are going to face in the future or in the real life. 

 At Francis Marion University, we were introduced 
to PBL by Dr. Polly G. Haselden, Associate Professor of 
Education Francis Marion University. Dr. Polly had us 
done the project which we thought it would be useful for 
the course we have now and also could be employed in 
the real classroom at Nakhon Sawan Rajabhat University. 
Dr.Polly had us created the project step by step by doing 
project design overview which concerned about key 
knowledge, success skills, diving question, product, 
resources needed and reflection method and afterwords 
wrote it down on a larger paper. We had several examples 
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from the previous group who had got the same scholarship from the university. Different fields had down 
with different interesting project. For example, Phonetics Alive in School, Drama from Myth, Amazing 
Community and Drying Chamber.  In addition, we accessed Buck Institute Education PBLWorks webpage 
where people can find a lot of projects on PBL method to have inspiration for creating a project. This 
webpage provides a number of projects and resource, student impact, success stories or even research and 
evidences. Therefore, it can be said that this webpage is very suitable for all teachers or instructors who 
want have the students made some worthwhile projects. According to PBLWorks, there are seven essential 
project design elements which can help teachers do PBL well and focus on students' acquiring key 
knowledge, understanding, and success skills. The seven elements begins with challenging problem or 
question that frame the scope of the project then they will sustain their process by finding sources and 
applying information they have. The learners, who can design the project that involves real-world context, 
or related to their’ lives by themselves. Then learners and teachers reflect on the learning, the effectiveness 
of their inquiry and project activities including problems and the way they can get over them. After the 
learners get feedback, they will apply and improve their process and products. Finally, the learners make 
their project work public by displaying or presenting to the public. 
 I was a student in the class and I decided to select Translation course as my project and the name 
of the project was Facilitation of Translating Thai to English in Local Market with the diving question as 
“How can we create a Thai-English menu / guide and helpful 
equipment to facilitate trading communication for sellers in the 
local market?”  The purpose of the project was to encourage 
the learners to think about the project that can be used in 
realistic sitting and also to affect the community. Key 
knowledge that the learners should have were particular Thai 
and English vocabulary, especially concerning about food, 
directions and trading conversation. Translation skill was also 
needed for the project as well as creativity skill which 
associated with creating the meaningful products. The outcome 
products would be Thai - English menu, English market map 
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and Thai - English trading phrases flashcard. I though this project is able to make the students take action 
with the real situation and also help the community market in case they need. 
 

How can PBL be applied in classroom according to my course?   
 At first, we was going to apply the project with the third - year students of faculty of Humanities 
and Social Sciences who enrolled Thai to English Translation course, but I had no chance to to teach this 
course in this semester.  
 Instead, I instructed English to 
Thai Translation course on third year 
students. I let the student do the mini two- 
week project on English idioms. The 
students worked the project in a group of 
4 and could design their presentation via 
video clip with 3-5 minutes long. The 
skills needed in this project were 
knowledge on English idiom, skill of 
English to Thai translation, cooperation, 
creativity and presentation. The first step, 
the student found five English idioms that 
they were interested in and searched the 
meaning and how to use those idioms in 
practice. Then the students created the video clip according to their creativity. After proving the clip, all 
products were published by uploading on Youtube. Everyone had to watch every clips in the class and 
discussed on the idioms in terms of   the meaning in Thai, how the idioms could be used in the situation, 
and the differences of Thai and western culture when using the idioms. 
 The advantages of PBL method that I, personally found that PBL could more or less enhance 
students’ skills of teamwork, creativity to present and language competence. Since, this project was a 
small project; a three - week project, the outcomes was not actually obvious. However, it was a good 
beginning of doing PBL in classroom and have students involve and take action on their content 
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knowledge. Moreover, I have found that the students preferred doing a project to passive leaning like just 
sitting in the class jotting what the teachers gave the lectures and doing the exercises. 
 Here comes to the last part of the article. The first thing I want to say is I am really thankful that   
Nakhon Sawan Rajabhat University, Dr.Sompong Kraikit gave me a grateful chance to visit   Francis 
Marian University, South Carolina, USA as well as Dr.Polly, Haselden , Tracy and everyone who  were 
part of the event. This great opportunity brought me to be in other side of the world, where I have only 
seen from the movies. During the stay, I met many new things and saw the new culture. I heard various 
English accents. I ate a real dish of steak in a Texas restaurant. I attended a baseball games. I visited the 
city museum of South Carolina. I went sightseeing, and relaxed in Charleston, where is one of the most 
memorable places in my experience. Furthermore, I had a good time and good relationship with the 
colleagues who were very nice and helpful. Once we had a Thai food dinner party with the colleagues and 
people who used to participate with our activities, everyone was so cooperative. 
 In terms of knowledge that I got from the PBL course in Francis Marion University, I saw the 
real teaching and learning method. I did use English language that I have been learning and teaching for 

a long time. Plus, I could apply what I 
learned from the course to my current 
courses in Thailand. I personally think 
that PBL is such a successful method that 
can be addressed in the class and enhance 
the students to be active. I will try to put 
PBL in every courses that I teach because 
I think that not only the students but also 
me can get tons of advantages. I could 
learn some new idioms from the students’ 
protest as for example. 
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เปิดโลกการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning: PBL) 

จิตาพัชญ์  ไชยสิทธ์ิ 1 

การจดัการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีการพฒันา
ตนเองเพ่ือเรียนรู้ส่ิงใหม่ ปรับกระบวนการจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงของ
ผูเ้รียน โดยการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีและเคร่ืองมือท่ีทนัสมัย การปรับเปล่ียนวิธีการเรียนรู้ของผูเ้รียน
เพ่ือใหไ้ดแ้นวคิดและผลลพัธ์ท่ีเกิดจากตวัผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง โดยผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง 
ซ่ึงการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning: PBL) เป็นแนวทางการพฒันาการศึกษา
ไทยในยุค 4.0 อีกรูปแบบหน่ึงท่ีจะช่วยพฒันาผูเ้รียนให้มีกระบวนการเรียนรู้ ทกัษะ การคิดวิเคราะห์ ท่ีมี
คุณภาพ ซ่ึงจะสามารถขบัเคล่ือนการศึกษาของประเทศใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึน 

ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ไดมี้ผูเ้ช่ียวชาญให้ความหมายไว้

มากมายดงัน้ี 
ศศิโสภิต แพงศร (2561) กล่าวว่า การจดัการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน เป็นการจดัการสอนท่ี

ไม่เนน้การสอนในหอ้งเรียนเพียงอย่างเดียว แต่เนน้ใหผู้เ้รียนสามารถคิดและลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง เพ่ือ
เตรียมความพร้อมต่อการด ารงชีวิตในอนาคต โดยรูปแบบการสอนแบบโครงงานเป็นฐานสามารถท าได้
หลายลกัษณะ ไม่ว่าจะเป็นการส ารวจ การทดลอง คิดคน้ โดยหนา้ท่ีของผูส้อนคือ เป็นผูจ้ดัประสบการณ์
การเรียนรู้และเป็นท่ีปรึกษา ท าใหผู้เ้รียนเรียนรู้โลกภายนอกมากข้ึน 

ประวิต เอราวรรณ์ (2560) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน หรือ Problem-based 
Learning: PBL คือ การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน โดยปัญหานั้นเป็นเร่ืองท่ีใกลต้วัและเก่ียวขอ้ง
สัมพันธ์กับผู ้เ รียน อาจเป็นเร่ืองท่ีผูเ้ รียนสนใจหรือ มีความหมายกับผู ้เรียนท่ีสามารถน ามาสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ไดโ้ดยปัญหา 

หน่วยศึกษานิเทศก ์ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2559) กล่าววา่ การ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning: PjBL) หมายถึง กระบวนการจดัการเรียนการสอน
ท่ีเนน้การใชกิ้จกรรมโครงงาน ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมความพร้อม ขั้นก าหนด และเลือกหัวขอ้ 
ขั้นเขียนเคา้โครงของโครงงาน ขั้นปฏิบติังานโครงงาน ขั้นน าเสนอผลงาน และขั้นประเมินโครงงาน 

1 อาจารย,์ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 
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 ซ่ึงจากความหมายขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-Based 
Learning) หมายถึง กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบนั โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนวตักรรมการเรียนรู้ใหม่ มาช่วยในการเรียนรู้ จากการคิดและ
ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง โดยเร่ิมตน้ท่ีปัญหาและใชก้ระบวนการท าโครงงานมาสร้างความรู้หรือแกปั้ญหา
นั้น และมีผูส้อนเป็นผูอ้อกแบบการเรียนรู้ เป็นท่ีปรึกษา และอ านวยความสะดวก ซ่ึงท าใหผู้เ้รียนเรียนรู้
โลกภายนอกมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1  แนวคิดของการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
 

คุณลกัษณะที่ส าคัญของกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน เป็นการเรียนท่ีผูเ้รียนสามารถก าหนดปัญหา 
หรือแสวงหาความรู้จากปัญหาไดด้ว้ยตนเอง ตามความชอบ ความอยากรู้ หรือความตอ้งการในการแกไ้ข
ปัญหา ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ี จะท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จากภายในผูเ้รียนเอง และผูส้อนสามารถ
จดัการเรียนการสอนจากแนวคิดของกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน ตามคุณลกัษณะท่ี
ส าคญัของกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน ดงัน้ี 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  คุณลกัษณะท่ีส าคญัของกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
                 ท่ีมา : https://www.pblworks.org/what-is-pbl/gold-standard-project-design 

 “ความจริง การส่ือสาร โลกาภิวฒัน์  Real World Communication and Globalization” 

“เทคโนโลยช่ีวยในการเรียนรู้  Using Technology” 

 “ลงมือปฏิบติัจริง  Learning by Doing” 

“ท างานร่วมกนั  Collaborative” 

“สอนให้นอ้ย เรียนรู้มาก  Teach less Learn more” 

“ออกแบบการสอน และออกแบบการเรียน  Teaching design and Learning design” 

“อ านวยความสะดวก  Facilitate” 
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 1. องค์ความรู้หลัก ความเข้าใจ และทักษะท่ีจะท าให้เกิดความส าเร็จ (Key Knowledge 
Understanding and Success Skills) เ ป็นกระบวนการจัดการเ รียนการสอนท่ีผู ้สอน เป็นผู ้ก าหนด
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละโครงงาน ซ่ึงประกอบดว้ย มาตรฐานของความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะสู่
ความส าเร็จ และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ โดยผูเ้รียนจะต้องได้รับความรู้ และความเข้าใจตาม
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีก าหนด 
 2. การใชค้ าถามเป็นตวัขบัเคล่ือนทา้ทาย (Challenging problems or question) เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการหาค าตอบ จากปัญหาหรือค าถามท่ีผูส้อนและผูเ้รียนได้ร่วมมือกันคัดสรรมา 
อยา่งรอบคอบแลว้ โดยค าถามท่ีตั้งข้ึนควรเป็นค าถามปลายเปิด ท่ีจะมีค าตอบท่ีหลากหลาย เพ่ือกระตุน้ให้
ผูเ้รียนตอ้งแสวงหาความรู้นั้น  
 3. การคน้ควา้หาค าตอบเพ่ิมเติม (Sustained inquiry) เป็นวิธีการหาความรู้โดยการสืบสาวราว
เร่ือง สอบถาม ซกัไล่เรียง การคน้ควา้ คน้หา สืบหา ทดสอบ ทบทวนหาขอ้เท็จจริงดว้ยวิธีการต่าง ๆ จาก
อุปกรณ์การส่ือสาร เทคโนโลยีไร้พรมแดน เพ่ือตอบค าถามท่ีซบัซอ้น ตอบปัญหา หรือหาค าตอบต่อส่ิง 
ทา้ทายต่าง ๆ โดยผูส้อนตอ้งใหค้วามรู้พ้ืนฐาน แนะน า ใหค้ าปรึกษา และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้รียน 
 4. ความเป็นจริง (Authenticity) การคดัเลือกโครงงานท่ีผูเ้รียนตอ้งการ ควรสะทอ้นสภาพความ
เป็นจริง และสามารถท าไดจ้ริง โดยอาจคดัเลือกจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง หรือเป็นประเดน็ท่ีผูเ้รียนใหค้วาม
สนใจ และตอ้งการหาขอ้มูลมาตอบค าถามนั้น ๆ  
 5. การรับฟังความคิดของผูเ้รียน และให้ผูเ้รียนเลือกในส่ิงท่ีตอ้งการ (Student Voice & Choice) 
การใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการเลือกท าโครงงานในรูปแบบท่ีผูเ้รียนตอ้งการ โดยผูเ้รียน
สามารถน าเสนอแนวความคิด เพ่ือฝึกใหผู้เ้รียนกลา้แสดงออกและยอมรับฟังคนอ่ืนดว้ยเหตุผล และผูส้อน
เป็นผูรั้บฟังความคิดเห็น และคอยใหค้ าปรึกษาเพ่ือใหต้รงกบัทิศทาง และวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 6. ผลสะทอ้น (Reflection) ผูเ้รียนร่วมกนัสะทอ้นผลการเรียนรู้ในดา้นต่าง ๆ ในประเด็นเพ่ิมเติม 
เช่น ประสิทธิภาพของการจดักิจกรรมของโครงงาน คุณภาพของผลงาน อุปสรรคท่ีพบและกลยุทธ์ในการ
แกไ้ขปัญหา 
 7. การวิจารณ์และการปรับปรุง (Critique & Revision) เป็นผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัวิจารณ์ โดย
ผูเ้รียนเป็นผูรั้บฝังค าวิจารณ์ เพ่ือน าขอ้เสนอแนะท่ีไดม้าใชใ้นการปรับปรุงกระบวนการท างานและผลงาน 
ใหมี้คุณภาพ มีความสมบูรณ์ และตรงกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีสุด  
 8. การเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ (Public Product) เป็นกระบวนการแสดงผลการเรียนรู้ใหเ้ป็นท่ี
ประจกัษต่์อผูอ่ื้น โดยผูเ้รียนสามารถน าเสนอ หรือเผยแพร่ผลการเรียนรู้ของโครงงานสู่สาธารณะ ดว้ย
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วิธีการบรรยาย การแสดงผลงาน หรือการน าเสนอผลงานต่อบุคคลภายนอก เพ่ือเป็นส่ิงยืนยนัวา่ ผูเ้รียนได้
ผา่นการเรียนรู้นั้น ๆ มาจริง 
 

ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ PBL ณ มหาวทิยาลยัฟรานซิส แมเรียน  
 มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ มหาวิทยาลยัฟรานซิส แมเรียน (Francis Marion University) 
และนายแพทยส์มพงษ์ - แพทยห์ญิงสุวนีย ์ไกรกิจ ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการพฒันาการศึกษา 
ของประเทศไทย จึงไดม้อบทุนการศึกษาระยะสั้นใหก้บัคณาจารยม์หาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์จ านวน 
10 คน และครูผูส้อนในประเทศท่ีไดรั้บการคดัเลือก จ านวน 2 คน เพ่ือเขา้ร่วมโครงการในคร้ังน้ี โดยมี
วตัถุประสงค์ให้บุคลากรทางการศึกษาในประเทศไทย ไดเ้รียนรู้การพฒันาการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน 
เป็นฐาน และสามารถปรับกระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนในประเทศไทยได ้ซ่ึงมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรคไ์ดด้ าเนินการคดัเลือกคณาจารย์
ตวัแทนจาก 5 คณะ โดยคณาจารยท่ี์ผ่านการคดัเลือกไดเ้ขา้ร่วมอบรมในโครงการจดัการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 
ดว้ยเทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน โดยส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็น
ผูด้  าเนินการ เพ่ือเตรียมความพร้อมคณาจารยก่์อนเดินทางไปเขา้ร่วมศึกษาหลกัสูตรระยะสั้น EDUC 560: 
Project Based Learning Initiative: Nakhon Sawan Rajabhat University Delegation ระหว่ า งวัน ท่ี  7–22 
มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมีอาจารย ์Dr. Polly G. Haselden อาจารยป์ระจ า The School of Education เป็น
อาจารยผ์ูถ่้ายทอดความรู้หลกัของหลกัสูตรระยะสั้นในคร้ังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  เตรียมความพร้อมคณาจารยก่์อนเดินทางไปเขา้ร่วมศึกษาหลกัสูตรระยะสั้น 
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ภาพที่ 2  การตอ้นรับของคณาจารย ์Francis Marion University และ นพ.สมพงษ–์พญ.สุวนีย ์ไกรกิจ 
 

 เร่ิมตน้การเรียนรู้ตามหลกัสูตรระยะสั้น EDUC 560: Project Based Learning Initiative: Nakhon 
Sawan Rajabhat University Delegation นั้น Dr. Polly G. Haselden ไดแ้นะน ากระบวนการจดัการเรียนรู้
โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน โดยสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบั องคค์วามรู้หลกั ความเขา้ใจ และทกัษะท่ีจะท าให้
เกิดความส าเร็จ (Key Knowledge Understanding and Success Skills) การใช้ค าถามเป็นตวัขบัเคล่ือนทา้
ทาย (Challenging problems or question) การคน้ควา้หาค าตอบเพ่ิมเติม (Sustained inquiry) ความเป็นจริง 
(Authenticity) การรับฟังความคิดของผูเ้รียน และให้ผูเ้รียนเลือกในส่ิงท่ีต้องการ (Student Voice & 
Choice) ผลสะท้อน (Reflection) การวิจารณ์และการปรับปรุง (Critique & Revision) และการเผยแพร่
ผลงานสู่สาธารณะ (Public Product) และแนะน าแหล่งขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการสืบคน้ขอ้มูล เคร่ืองมือ รวมไป
ถึง ตวัอย่างโครงงานท่ีประสบความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานของผูส้อนจากทัว่
ทุกมุมโลก โดย Dr. Polly G. Haselden ด าเนินการออกแบบและวางแผนการจดัการเรียนรู้ พร้อมทั้งแจง้
หวัขอ้กิจกรรมท่ีก าหนดในแต่ละวนั เพ่ือใหค้ณาจารยผ์ูเ้ขา้ร่วมหลกัสูตรไดด้ าเนินการเรียนรู้ 

 ในการเรียนคร้ังน้ี Dr. Polly G. Haselden ก าหนดให้ผูเ้รียนคิดหัวขอ้ท่ีจะใชใ้นการจดัการเรียน
การสอน ซ่ึงผูเ้ขียนไดเ้ลือกรายวิชาการออกแบบและพฒันาเวบ็ ของนกัศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ เพ่ือออกแบบและวางแผนการจัดกา รเรียนรู้ 
โดยเร่ิมตน้จากการตั้งค าถาม (Driving Questions) ซ่ึงเป็นค าถามท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการคิด วิเคราะห์ 



วารสารการจัดการความรู้ มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
Journal of Knowledge Management in Nakhon Sawan Rajabhat University 

 

ฉบับประจ าปี พ.ศ. 2562 

28 

และเป็นค าถามท่ีทา้ทายความรู้ความสามารถของผูเ้รียน เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดความตั้งใจในการท าโครงงาน 
โดยผูเ้ขียนไดต้ั้งค าถามว่า “เราสามารถออกแบบและพฒันาเวบ็ไซตเ์พ่ือประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยไดอ้ยา่งไร” จากนั้นหาองคค์วามรู้หลกั ความเขา้ใจ และทกัษะท่ีจะท าใหเ้กิดความส าเร็จ การ
ใชค้  าถามเป็นตวัขบัเคล่ือนซ่ึงตอ้งมีความทา้ทายในการคน้หาขอ้มูลท่ีเป็นค าตอบ โดยตอ้งสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้จากหวัขอ้ในบทเรียน โดยมอบหมายใหผู้เ้รียนคน้ควา้หาค าตอบเพ่ิมเติมจากสถาน
การณ์จริง โดยแบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่มย่อยตามตอ้งการในการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์ของผูเ้รียน 
จากนั้นผูเ้รียนน าเสนอโครงงานสะทอ้นผลการเรียนรู้ และร่วมกนัอภิปราย ใหข้อ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะใน
การปรับปรุงโครงงาน พร้อมผูเ้รียนสามารถด าเนินการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  ผลการออกแบบและวางแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
          ในรายวิชาการออกแบบและพฒันาเวบ็ ของนกัศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
          คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4  การน าเสนอผลการออกแบบและวางแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
                         ณ The Latta Rotary Club เมือง Dillon, South Carolina และ School of Education, 
                         Francis Marion University 
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 จากขั้นตอนดงักล่าว ผูเ้ขียนไดน้ าผลการออกแบบและวางแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน
เป็นฐานน้ีไปน าเสนอ ณ The Latta Rotary Club เมือง Dillon, South Carolina และ School of Education, 
Francis Marion University ซ่ึงการน าเสนอในคร้ังน้ี ไดรั้บความสนใจจากผูเ้ขา้ร่วมรับฟังเป็นอยา่งมาก 
 

ผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวชิาการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์ของนักศึกษา 
สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
 การจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน ผูเ้ขียนไดน้ าผลการออกแบบและวางแผนการจดัการเรียนรู้  
โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานท่ีไดรั้บจาก Francis Marion University มาปรับใชก้บันกัศึกษา ซ่ึง จากการสังเกต
พฤติกรรมของนกัศึกษาท่ีผูเ้ขียนใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบน้ี จ านวน 41 คน พบวา่
นกัศึกษามีความตั้งใจในการคน้หาขอ้มูล มีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียน สามารถวางแผนและแกปั้ญหา 
ในการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์โดยคิดคน้วิธีการใหม่ ๆ จากเคร่ืองมือท่ีนกัศึกษาถนดั ท าใหเ้วบ็ไซตมี์
ความหลากหลายน่าสนใจ และยงัมีความมัน่ใจในการน าเสนอผลงานเพ่ิมมากข้ึน โดยผูเ้ขียนสามารถ
สรุปผลการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน ไดว้่า การสอนในรูปแบบการใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
สามารถน าไปใชใ้นการจดัการศึกษาท่ีมุ่งการพฒันาทกัษะดา้นการเรียนรู้ การคิดและการแกปั้ญหา การ
ท างานเป็นทีม และทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยกระบวนการเรียนรู้
สามารถปรับไดต้ามความยากง่ายของโครงงาน และระยะเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงผูส้อนจะเป็นเพียงผูก้  าหนด
แนวทางการสอน ขอบเขตการศึกษา และเป็นผูใ้ห้ค าปรึกษา เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถด าเนินการจัดท า
โครงงานไดอ้ยา่งสะดวก และผลลพัธ์จากการศึกษาสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5  ผลการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานในรายวิชาการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์ 
                       ของนกัศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
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รายวชิาการจัดการด าเนินงาน 

ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ 1 

บทคัดย่อ 
บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือน าเสนอวิธีการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกท่ีใช้รูปแบบของ

กิจกรรมในการเรียนการสอนร่วมกบัการบรรยาย ในวิชาการจดัการด าเนินงาน (Operation Management) 
ซ่ึงเป็นรายวิชาในกลุ่มวิศวกรรมอุตสาหการ เพ่ือหาแนวทางและประสิทธิภาพของเกมท่ีส่งผลต่อการสอน 
โดยท าการศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งในสาขาวิศวกรรมการจดัการและส่ิงแวดลอ้ม ชั้นปีท่ี 3 จ านวน 12 คน ซ่ึง
เป็นการเลือกแบบเจาะลง (Purposive Sampling) โดยใชเ้คร่ืองมือในการวิจยั ซ่ึงประกอบดว้ย 1.กิจกรรมท่ี
จดัข้ึน 2.แบบทดสอบก่อนและหลงัท่ีท ากิจกรรม และ 3.สุดทา้ยแบบสอบถามวดัเจตคติของนกัศึกษา ซ่ึง
กระบวนการในการจดัการเรียนรู้ในรายวิชาน้ีถูกออกแบบโดยการใชกิ้จกรรมในการเรียนการสอนเป็น
เคร่ืองมือส าหรับเรียนรู้ (Learning Tools) ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัท่ีผูส้อนไดอ้อกแบบข้ึน คือ เกม
การจดัสมดุลสายการผลิตในการผลิตรถของเล่น ซ่ึงนกัศึกษาสามารถสะทอ้นผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 
และสามารถท าการอภิปลายกลุ่มจากผลท่ีได้จากกิจกรรม พร้อมทั้งสามารถสรุปองค์ความรู้ท่ีได้จาก
กิจกรรมท่ีจดัข้ึน  

ผลท่ีไดจ้ากการสังเกตและส ารวจทศันคติดว้ยแบบสอบถาม ในดา้นความสัมพนัธ์ของนกัศึกษา
และอาจารยผ์ูส้อนพบว่ามีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัและลดช่องว่างท าใหน้กัศึกษาสอบถามรายละเอียดเพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการของตนใหดี้ข้ึน นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบของกิจกรรมในระดบัดีมาก ซ่ึง
ผลจากการท าแบบทดสอบก่อนและหลงัท่ีท ากิจกรรมนั้น พบวา่มีผลต่อประสิทธิภาพการศึกษา 87% หลงั
ท ากิจกรรม ในระดบันยัส าคญั 0.05 โดยการใชว้ิธีการการทดสอบทางสถิติ ANOVA ในส่วนของเจตคติ
ของนกัศึกษาท่ีรูปแบบกิจกรรมพบวา่ในระดบัมาก 

1 อาจารย,์ สาขาวชิาวศิวกรรมการจดัการและส่ิงแวดลอ้ม คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์  
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บทน า 
 ในปัจจุบนัการจดัการเรียนการสอนเชิงรุก เป็นการกระตุน้ให้นกัศึกษาเขา้ใจเน้ือหาและทฤษฎี 
ในบทเรียนผ่านการลงมือปฏิบติั เพ่ือใหน้กัเรียนเห็นสภาพการท างานพร้อมกบัทฤษฎีรวมถึงเง่ือนไขใน
การน าไปใชง้านในท่ีต่าง ๆ กนั ซ่ึงโดยปกติแลว้รูปแบบพีระมิดของการเรียนรู้ (Learning Pyramid) นั้น
พบว่าการบรรยายใหค้วามรู้แก่นกัศึกษานั้น นกัศึกษาจะสามารถจดจ าบทเรียนไดเ้พียง 5 เปอร์เซ็นต ์(ธีระ
เกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์, 2559) เน่ืองจากนกัศึกษาใชท้กัษะเพียง 1 ดา้น คือ ทกัษะของการฟังเขาช่วยเพียง
ด้านเดียว แต่ในการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองนั้นสามารถสามารถจดจ าบทเรียนได้ถึง 75 เปอร์เซ็นต์ 
เน่ืองจากนกัศึกษาจะตอ้งใชท้กัษะในหลายๆดา้นประกอบกนัเพ่ือใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาหรือสถานการณ์
ท่ีเกิดข้ึนใหผ้า่นไปได ้ดงัภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1  รูปแบบพีระมิดของการเรียนรู้ (Learning Pyramid) 
 

 การจดัการเรียนการสอนในเชิงปฏิบติันั้นจะท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจบทเรียนและเง่ือนไขในการน า
ทฤษฎีต่างๆไปใชใ้นเชิงปฏิบติั ซ่ึงการเรียนการสอนในเชิงปฏิบติัให้ความส าคญักบันักศึกษานั้นจะมุ่ง
พฒันาทกัษะในดา้นต่างๆ เน้ือส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพฒันาตามธรรมชาติให้เต็มตามศักยภาพ 
(จุลพจน์ จิรวชัรเดช และคณะ, 2559) เพียงแค่อาจารยผ์ูส้อนมีวิธีการดึงศกัยภาพท่ีว่านั้นออกมา เช่น การ
ให้งาน การค าถามปัญหาเชิงลึก การให้ลงมือเพ่ือให้นักศึกษาเกิดความสนใจ กระตุน้ความคิด ท าให้
นกัศึกษามีความสุขในการเรียนและความมัน่ใจในตนเองในเน้ือหาวิชานั้น ๆ  
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 ในรายวิชาการจดัการด าเนินงานนั้น เป็นรายวิชาท่ีมีความส าคญัต่อวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ
เป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากเป็นการบริหารจดัการในสายการผลิต ซ่ึงนกัศึกษาจะตอ้งเขา้ใจถึงสภาพการท างาน
และการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีในการแกไ้ขปัญหาท่ีมีความแตกต่างกนัตามประเภทของผลิตภณัฑ ์ปัญหาหน่ึง
ท่ีพบบ่อยในสายการผลิต คือ ปัญหาการจดัสมดุลสายการผลิตซ่ึงอาจท าใหง้านท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิต
ล่าช้าหรือเพ่ิมตน้ทุนการผลิตให้มากข้ึน ดงันั้นนักศึกษาจะตอ้งเขา้ใจถึงวิธีการจดัสมดุลสายการผลิต 
ผ่านกิจกรรม เกมการจดัสมดุลสายการผลิตในการผลิตรถของเล่น (วรวรรณ วฒันวงค,์ 2555) ซ่ึงจะตอ้ง 
ลงมือปฏิบติัและแกไ้ขสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนผา่นกิจกรรม 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. นกัศึกษาเขา้ใจถึงทฤษฎีการจดัสมดุลสายการผลิต 
 2. นกัศึกษาสามารถเขียนกราฟและวิเคราะห์กราฟจากระยะเวลาการท างานในแต่ละสถานีงาน 
พร้อมทั้งหาสถานีงานท่ีเป็นคอขวด (Bottle Neck) ในสายการผลิต 
 3. นักศึกษาสามารถค านวณและประยุกต์ใช้การจัดสมดุลสายการผลิตในเชิงปฏิบติัได้อย่าง
เหมาะสมตามเง่ือนไขของกิจกรรม 
 

แนวทางการจดักจิกรรมและวธีิการทดสอบ 
 บทความวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดสอบ ( Experiment  Research) เพ่ือหาสิทธิภาพของกิจกรรม 
ท่ีส่งผลต่อองคค์วามรู้และการน าไปใชข้องนกัศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติท่ีมีต่อกิจกรรม
การเรียนการสอนเชิงรุก ในส่วนของการจดัสมดุลสายการผลิต (Line Balancing) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  1. กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
   1.1 กลุ่มประชากรในงานวิจยั คือ นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชา การจดัการด าเนินงาน 
(Operation Management) ของหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมและ
ส่ิงแวดลอ้ม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
   1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ของหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอ้ม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์จ านวน 12 คน 
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  2. อุปกรณ์ที่ใช้ในงานวจิยั  
  2.1 เกมกิจกรรมช่วยสอน คือ กิจกรรมการจัดสมดุลสายการผลิตรถยนต์ของเล่น ซ่ึง
ประกอบดว้ย 
   • ใบงาน ท่ีอธิบายถึงวตัถุประสงคข์องกิจกรรม ค าช้ีแจง วสัดุอุปกรณ์ ขั้นตอนของกิจกรรม 
หลกัเกณฑก์ารตดัสิน 
   • อุปกรณ์การเรียนรู้ คือ รถไมท่ี้ใชส้ าหรับประกอบในสายการผลิต 
  2.2 แบบทดสอบก่อน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) เก็บผลก่อนและหลังจากการจัด
กิจกรรมการจดัสมดุลสายการผลิต  
  2.3 แบบสอบถามวัดเจตคติของนักศึกษา  (Questionnaire) มีต่อกิจกรรมการจัดสมดุล
สายการผลิต 
  3. วธีิการด าเนินการทดสอบและรวบรวมข้อมูล 
  3.1 ศึกษาและวิเคราะห์เน้ือหาในรายวิชาการจดัการด าเนินงาน เร่ืองการจดัสมดุลสายการผลิต 
  3.2 การออกแบบอุปกรณ์ เช่น ใบงานของกิจกรรม ขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ก่อน
และหลงัเรียน) รวมถึงแบบสอบถามเจตคติท่ีมีต่อกิจกรรมท่ีจดัข้ึน 
  3.3 น ากิจกรรมไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างท่ีไดจ้ดัเตรียมไวซ่ึ้งเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและส่ิงแวดล้อม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏันคร จ านวน 12 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มในการจดักิจกรรม โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
   • นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมจะตอ้งท าการทดสอบจากแบบสอบถามก่อนเรียนเพ่ือเป็นการ
เกบ็ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
   • อาจารยบ์รรยายเพ่ือสร้างความรู้ทางทฤษฎีการจัดสมดุลสายการผลิตก่อนการด าเนิน
กิจกรรม 
   • ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก โดยการแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มจ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ  
6 คน จากนั้นอาจารยจ์ะอธิบายขั้นตอนการเล่นเกมการจดัสมดุลสายการผลิต  ซ่ึงในแต่ละรอบจะใชเ้วลา
ในการเล่นประมาณ 20 นาที จ านวน 2 รอบ โดยเร่ิมจากการใหน้กัศึกษาท าการระดมสมองเพ่ือออกแบบ
สายการผลิตของตน จากนั้นอาจารย์จะท าการแจ้งความต้องการ (Demand) นักศึกษาจะต้องท าการ
ค านวณหา Takt Time พร้อมท าการจบัเวลาในแต่ละสถานีงานท่ีนกัศึกษาไดท้ าการออกแบบ 
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   • นกัศึกษาจะตอ้งท าการเขียนกราฟของระยะเวลาการผลิตในแต่ละสถานีงานท่ีไดจ้ากการ
จบัเวลา และสามารถหาสถานีงานท่ีเป็นคอขวด พร้อมทั้งรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละสถานีงาน ท่ีกลุ่ม
นกัศึกษาไดอ้อกแบบไวจ้ากการระดมสมอง  
   • นกัศึกษาจะตอ้งค านวณหาจ านวนพนกังานในสายการผลิตท่ีตอ้งน าทฤษฎีการจดัสมดุล
สายการผลิตเขา้มาประยุกตใ์ช ้พร้อมทั้งปรับปรุงการจดัสมดุลสายการผลิตปริมาณงานใหเ้หมาะสมในแต่
ละสถานีงาน และท าการเล่มเกมใหม่หลงัการปรับปรุงอีกคร้ัง จดบนัทึกขอ้มูลระยะเวลาการผลิตในแต่ละ
สถานีงาน ค านวณหาประสิทธิภาพของสายการผลิตทั้งก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุง 
   • ใหน้กัศึกษาท าการแลกเปล่ียนความรู้กนัระหว่างกลุ่มและหาขอ้ดีขอ้เสียจากการออกแบบ
สายการผลิตของตน  
   • นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมตอ้งท าการทดสอบจากแบบสอบถามหลงัเรียนเพ่ือเป็นการเก็บ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รวมถึงแบบสอบถามเพ่ือวดัเจตคติท่ีไดจ้ากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเชิง
รุกในการจดัสมดุลสายการผลิต 
 

 
 

ภาพที่ 2  กิจกรรมการเรียนการสอนภาคบรรยายเพ่ือสร้างความรู้ทางทฤษฎี 
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ภาพที่ 3  การจดัเตรียมอุปกรณ์ในการจดักิจกรรม 
 

 
 

ภาพที่ 4  การจบัเวลาในแต่ละกิจกรรมในสายการผลิต 
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ภาพที่ 5  การประกอบรถยนตข์องเล่น 
 

 
 

ภาพที่ 6  การตรวจสอบคุณภาพสินคา้ 
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ภาพที่ 7  สินคา้ท่ีผา่นการตรวจสอบพร้อมส่งขาย 
 

 
 

ภาพที่ 8  Yamazumi Chart for Assembly Line of Toy Car  Group 1 
 

 จากการสะดมสมองเพ่ือออกแบบกระบวนการผลิตและก าหนดกิจกรรมในแต่ละสถานีงาน 
ในนักศึกษากลุ่มท่ี 1 นั้นมี 6 สถานีงาน ดงัภาพท่ี 8 โดยมีความตอ้งการสินคา้ 300 ช้ิน/ชั่วโมง ซ่ึงคิดเป็น  
Takt Time เท่ากบั 12 วินาท่ี/ช้ิน และเม่ือค านวณค่าประสิทธิภาพของสายการผลิต พบวา่ มีค่าเท่ากบั 57.14% 
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ภาพที่ 9  Yamazumi Chart for Assembly Line of Toy Car Group 2 
 

 จากการสะดมสมองเพ่ือออกแบบกระบวนการผลิตและก าหนดกิจกรรมในแต่ละสถานีงาน 
ในนกัศึกษากลุ่มท่ี 2 นั้นมี 5 สถานีงาน ดงัภาพท่ี 9 โดยมีความตอ้งการสินคา้ 300 ช้ิน/ชัว่โมง ซ่ึงคิดเป็น 
Takt Time เท่ากับ 12 วินาที/ช้ิน และเม่ือค านวณค่าประสิทธิภาพของสายการผลิต พบว่า มีค่าเท่ากบั 
61.43% ซ่ึงประสิทธิภาพของสายการผลิตทั้ง 2 นั้น ยงัมีประสิทธิภาพการท างานค่อนขา้งต ่า เน่ืองจากยงัมี
ความสูญเปล่า ทั้งการรองาน และปริมาณสินคาคงคลงั นอกจากนั้นการออกแบบกระบวนการผลิตยงัไม่
สามารถท าการผลิตและส่งงานไดต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงนกัศึกษาทั้ง 2 กลุ่มจะตอ้งท าการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยเร่ิมจากการหาจ านวนพนกังานท่ีเหมาะสม พบวา่ในกระบวนการผลิตท่ีถูก
ออกแบบจากนักศึกษากลุ่มท่ี 1 จะต้องใช้พนักงานหรือสถานีงาน 4 คน และกระบวนการผลิตท่ีถูก
ออกแบบจากนกัศึกษากลุ่มท่ี 2 จะตอ้งใชพ้นกังานหรือสถานีงาน 3.58 คน หรือ 3 คน ซ่ึงนกัศึกษาทั้ง 2 
กลุ่มจะตอ้งท า Yamazumi Chart เพ่ือจะงานลงในพนกังานหรือสถานีงาน ดงัภาพท่ี 10 และ 11 

 
ภาพที่ 10  Yamazumi Chart for Assembly Line Improvement of Toy Car  Group 1 
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ภาพที่ 11  Yamazumi Chart for Assembly Line Improvement of Toy Car  Group 2 
 

 จากการปรับปรุงการออกแบบกระบวนการผลิตในกลุ่มท่ี 1 พบวา่ประสิทธิภาพของสายการผลิต
มีค่า 91.66% และการปรับปรุงการออกแบบกระบวนการผลิตในกลุ่มท่ี 2 พบว่าประสิทธิภาพของ
สายการผลิตมีค่า 100% และสามารถส่งสินคา้ทนักบัความตอ้งการของลูกคา้ 
  3.4 การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองเก่ียวกับประสิทธิภาพของกิจกรรมต่อการศึกษา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแลว้เจตคติของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบกิจกรรมการจดัการเรียนการสอนเชิงรุก 
วาสนา เจริญไทย (2557) 
 
ผลการทดสอบและอภิปลายผล 
 1. การประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมเกมจดัสมดุลสายการผลิต ในวิชาการจดัการด าเนินงาน 
จากการประเมินหาประสิทธิภาพของกิจกรรมเกมการจดัสมดุลสายการผลิต ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวิชาการ
จดัการด าเนินงาน โดยมีกลุ่มตวัอย่างจ านวน 10 คน ท่ีลงเรียนในวิชาดงักล่าว นักศึกษาจะตอ้งท าการ
ทดสอบ 2 คร้ัง คือ การทดสอบก่อนและหลงัเรียน ซ่ึงแต่ละคร้ังจะมีคะแนนร่วม 10 คะแนน ผลการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลแสดงดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  ขอ้มูลคะแนนนกัศึกษาก่อนและหลงัเรียนแต่ละคน 

นักศึกษาคนที่ 
คะแนนสอบในกจิกรรมการจัดสมุดลสายการผลติ 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 6 9 
2 4 8 
3 4 9 
4 5 10 
5 3 7 
6 6 8 
7 5 9 
8 4 9 
9 3 8 

10 4 10 
ผลรวม 44 87 

ค่าเฉลีย่ 4.4 8.7 

ส่วนเบี่ยงเบน 1.07 0.95 

 
 จากตารางท่ี 1 เป็นน าขอ้มูลมาทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ท่ีก าหนดระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 นั้น 
อาจารยผ์ูส้อนไดต้ั้งสมมติฐานการทดสอบ ดงัน้ี 
 

สมมติฐานหลกั H0: 𝜇ก่อนเรียน = 𝜇หลงัเรียน 
สมมติฐานรอง H1: 𝜇ก่อนเรียน < 𝜇หลงัเรียน 

 
 จากการค านวณทางสถิติพบว่าขอ้มูลคะแนนของทั้ง 2 กลุ่ม มีลกัษณะการกระจายตวัแบบปกติ 
แต่จ านวนขอ้มูลนั้นมีจ านวนนอ้ยกว่า 30 ขอ้มูล ซ่ึงไม่สามารถทดสอบสมมติฐานดว้ยค่า Z ไดแ้ต่ตอ้งใช้
การทดสอบสมมติฐานดว้ยค่า T แทน ซ่ึงผลการทดสอบจากการค านวณพบว่าค่า T = 2.13 ซ่ึงมากว่าค่า T 
ท่ีไดจ้ากการเปิดตาราง 2.1009  ดงันั้นจึงไม่มีหลกัฐานเพียงพอท่ีจะท าการปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 นั้น
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แสดงใหเ้ห็นว่าคะแนนสอบในกิจกรรมการจดัสมุดลสายการผลิตหลงัเรียน (หลงัท ากิจกรรม) มีค่าเฉล่ีย
มากกวา่คะแนนสอบในกิจกรรมการจดัสมุดลสายการผลิตก่อนเรียน (ก่อนท ากิจกรรม) 
 2. เจตคติของนกัศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนในการจดัสมดุลสายการผลิต 
 จากกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการเล่นเกมท่ีไดน้ ามาประยุกตใ์ชใ้นการออกแบบกระบวนการ
ผลิตใหมี้ประสิทธิภาพของการผลิตรถยนตข์องเล่น ในส่วนของการเร่ิมตน้และส้ินสุดกิจกรรม นกัศึกษา
ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงวิธีการดงักล่าวว่า เป็นกิจกรรม ท่ีดีมีความน่าสนใจเน่ืองจากช่วยใหผ้่อนคลายก่อน
เรียน นอกจกาน้ียงัเป็นกิจกรรมมีท าใหน้กัศึกษาเกิดสมาธิ และความสามคลีในการท างานเป็นทีม หลงัจาก
เสร็จส้ินกิจกรรมแลว้ นกัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในการสะทอ้น ถึงความพึงพอใจต่อรูปแบบของกิจกรรมท่ีจดั
ข้ึน นักศึกษาได้แสดงความรู้สึกต่อกิจกรรมและเสนอแนวความคิด ในการปรับปรุงกิจกรรม ท าให้
นกัศึกษามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปรับปรุงการเรียนการสอนในคร้ังต่อไป 
 

สรุปผลการทดลอง 
 จากกิจกรรมท่ีถูกจดัข้ึนเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในเน้ือหาการจดัสมดุลสายการผลิต 
ในวิชาการจดัการด าเนินงาน นั้นพบว่ากิจกรรมท่ีถูกจดัข้ึนนั้นสามารถช่วยท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจในทฤษฎี 
เน้ือหา ล าดบัขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบติังานเพ่ือแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมตามเง่ือนไข
ของการท างาน นอกจากน้ีเม่ือท าการทดสอบจากผลคะแนนตามหลกัการทางสถิตินั้นท าให้ทราบว่า
ค่าเฉล่ียหลงัเรียนมีค่ามากกว่าค่าเฉล่ียก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัท่ี 0.05 และประสิทธิภาพของกิจกรรมท่ี
ถูกจดัข้ึนนั้นส่งผลต่อความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาทฤษฎีในระดบั 87% ของการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีรูปแบบพีระมิดของการเรียนรู้ (Learning Pyramid) นอกจากนั้นในดา้นเจตคติพบว่านกัศึกษารู้สึก
สนุกพร้อมกบัไดรั้บความรู้ในการแกไ้ขปัญหาผ่านการลงมือปฏิบติั ร่วมถึงการสร้างทกัษะในการท างาน
เป็นทีมใหแ้ก่นกัศึกษา 
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การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน 
Learning Management Using Project Based Learning 

เวนุกา ตาลาน 1 

ในปัจจุบนัการศึกษาไดป้รับเปล่ียนไปจากเดิม จากรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การเรียนการ
สอนดว้ยการบรรยาย เนน้ครูเป็นศูนยก์ลาง (Teacher centered) ปรับเปล่ียนเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Child centered) โดยมีใจความส าคญัว่า ความรู้นั้นสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตวัเอง โดย
ท่ีผูส้อนนั้นได้ปรับเปล่ียนจากผูถ่้ายทอดความรู้ (Lecturer) เป็นผูส้ร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ 
(Facilitator) โดยหนา้ท่ีของผูส้อนนั้นไม่ใช่การแค่มาสอนหนา้หอ้งอีกต่อไป แต่จ าเป็นตอ้งใชก้ระบวนการ
ท่ีใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนผา่นการลงมือท าจริง โดยครูเป็นผูใ้หค้  าแนะน าและแนะแนวทางแทนโดยมีกิจกรรมท่ี
หลากหลายให้ผูเ้รียนไดล้งมือกระท า (Learning by doing) เน้นให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
พร้อมทั้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดคิ้ดอยา่งสร้างสรรค ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาในยคุศตวรรษท่ี 21 
(21st Century Skills) โดยผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งเป็นบุคคลท่ีสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง และยงั
สามารถพฒันาความสามารถของตวัเองอยู่ตลอดเวลา  สามารถคิดหรือคน้ควา้หาแนวทางในวิธีของตนเอง 
จนกระทัง่สามารถแนะแนวทางตวัเองในเร่ืองการเรียนรู้ได ้มีความสามารถในการคิดและประเมิน ส่ือ
ความไดดี้ และสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบและสามารถเป็นผูน้ าและเป็นผูต้ามไดอี้กดว้ย (วิจารณ์ พานิช , 
2555) จากแนวคิดดังกล่าว จะเห็นได้ว่าบทบาทของผูเ้รียนจากการเรียนด้วยวิธีการการรับ (Passive 
learning) มาเป็นผูรุ้ก (Active learning) อนัเกิดจากการท่ีผูเ้รียนอยู่ในบริบทท่ีสอดคลอ้งกบัสังคมรอบตวั
และเน้ือหา บริบทท่ีผูเ้รียนสามารถถ่ายทอดความคิดเห็น ผูรี้ยนเรียนรู้วิธีการเรียน และผูเ้รียนติดต่อส่ือสาร
กันเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสามารถในลกัษณะดังกล่าว Schumand Lewin 
(2009) ไดน้ าเสนอการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) 
อนัประกอบดว้ยความรู้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. วิชาหลกั (Core subject) ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ การอ่าน ศิลปะการใชภ้าษา ภาษาต่างประเทศ
เพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เน้ือหาท่ีจ าเป็น นอกจากนั้นยงัมีการรเรียนรู้เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายการสร้างคน
ให้คุณภาพ มีคุณค่าเป็นท่ียอมรับ สามารถท างานและใช้ชีวิตในศควรรษท่ี 21 ได ้(21st century skills) 
จึงตอ้งรู้ในลกัษณะสหวิทยาการ (Interdisciplinary) 

1 อาจารย,์ สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอนวชิาภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์  
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2. ทกัษะอาชีพและทกัษะชีวิต (Life and Career Skills) ความรู้เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถ
ด ารงชีวิตไดอ้ยา่งปกติสุขจึงจ าเป็นตอ้งมีทกัษะอาชีพและทกัษะชีวิตดว้ย 

3. ทกัษะการเรียนและนวตักรรม (Learning and Innovation skills) การเรียนรู้คือการเรียนตลอด
ชีวิต ตอ้งมีการฝึกฝนและพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดทกัษะโดยเนน้การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั (Learning by doing) 
เพ่ือตอบสนองต่อทกัษะ 

4. ทักษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี   ( Information, Media and Technology Skills) คือ
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือพฒันาความรู้ และทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ในบริบทของการเรียนรู้
เน้ือหาและทกัษะท่ีผูเ้รียนไดรู้้จกัวิธีการเรียนรู้การคิดเชิงวิพากษ ์การแกปั้ญหา การใชข้อ้มูลข่าวสาร การ
ส่ือสาร การผลิตนวตักรรม และการท างานร่วมกนั 

ภาพที่ 1  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ที่มา: chrumand Lewin, 2009 

จะเห็นไดว้่าในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรตท่ี 21 การจดักิจกรรม
การเรียนรู้ตามระดบัพฤติกรรมต่าง ๆ ตอ้งสะทอ้นถึงความรู้และทกัษะ ทั้ง 4 ดา้นหลกัโดยมุ่งใหน้กัเรียน
สร้างองค์ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงผูส้อนท าหน้าท่ีเป็นผูอ้อกแบบการเรียนรู้และอ านวยความสะดวก 
(facilitate)  ในการจดัการเรียนการสอน เนน้ให้ผูเ้รียนเป็นบุคคลท่ีสามารถเรียนรู้การใช้ทกัษะเพ่ือการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 โดยท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการเรียนแบบลงมือฝึกปฏิบติั (Learning by doing) 
และฝึกให้ผูเ้รียนไดน้ าเอาความรู้ท่ีไดจ้ากการจดัการเรียนรู้ไปใชใ้นชีวิตจริงได ้ไดรั้บประสบการณ์ตรง 
พร้อมทั้งไดเ้รียนรู้วิธีการแกไ้ขปัญหาอย่างมีเหตุผล เพ่ือเป็นตวักระตุน้สร้างแรงบนัดาลใจให้อยากเรียน 
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ท าใหเ้กิดแรงกระตุน้ในการสืบคน้ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีพบเจอในชีวิตจริงหรือประสบการณ์เดิมจนเกิดเป็นองค์
ความรู้ใหม่ข้ึนมา ซ่ึงการเรียนรู้ท่ีกล่าวมาน้ีเรียกวา่ Project-Based Learning: PBL 
 

การจดัการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) 
 การจดัการเรียนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) เป็นการจดัการเรียนรู้รูปแบบ
หน่ึงท่ีผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงเปรียบเสมือนกบัการท างานในชีวิตจริงอย่างเป็นระบบ โดยท่ีผูเ้รียนไดรั้บ
ประสบการณ์ใหม่จากการแสวงหาความรู้ เรียนรู้วิธีการแกปั้ญหา โดยการหาขอ้พิสูจน์ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง เพ่ือ
หาค าตอบของปัญหา โดยมีผูส้อนเป็นผูก้ระตุน้และใหค้ าแนะน าอย่างใกลชิด ซ่ึงกระบวนการเรียนรู้ฝึกให้
ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ในการปฏิบติังานให้แก่ผูเ้รียนผ่านประสบการณ์ตรง ไดเ้รียนรู้วิธีการแกปั้ญหา 
การท างานอยา่งสร้างสรรค ์ฝึกการวางแผนการท างานดว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ส่ือสาร และท างานร่วมกนั
กบัผูอ่ื้น รวมไปถึงการพฒันากระบวนการการคิดขั้นสูงและการประเมินตนเอง 
 ซ่ีงการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) เป็นรูปแบบการสอนท่ีมี
ผูใ้หค้วามสนใจมากในปัจจุบนั เน่ืองจากว่าเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
(Child-centered) การจดัการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดท้ างานในส่ิงท่ีตนเองสนใจ โดยเร่ิมตั้งแต่การ
หาขอ้สงสยัหรือการตั้งสมมุติฐาน การตั้งค าถามถึงผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการท างาน รวมไปถึงการน าเอา
ความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้หเ้กิดประโยชนท์ั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  การจดัการเรียนรู้โดยการใชโ้ครงงานเป็นฐาน (project base learning) 
     ที่มา: https://www.gettingsmart.com 
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  องค์ประกอบของการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) 
  1. Key Knowledge, Understanding & Success Skills คือ เป้าหมายของการเรียนรู้ ซ่ึงต้อง
ประกอบไปดว้ยองค์ความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะท่ีจ าเป็นต่อผูเ้รียน ไดแ้ก่ การคิดวิเคราะห์ การแกไ้ข
ปัญหา การให้ร่วมมือกบัผูอ่ื้น และความสามารถในการจดัการตนเอง ดงันั้นผูเ้รียนจึงตอ้งสามารถน า
ความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ จนสามารถด าเนินการออกแบบโครงงานในขั้นต่อไปได ้
  2. Challenging Problem or Question คือ ความทา้ทายของปัญหา หรือเปรียบเสมือนเป็นดัง
หวัใจของโครงงาน เน่ืองจากว่าเป็นขั้นท่ีใหผู้เ้รียนวางกรอบปัญหาเพ่ือหาค าตอบ ซ่ึงค าถามควรเลือกให้
เหมาะสมกบัระดบัความทา้ทายและความสามารถของผูรี้ยนดว้ย   
  3. Sustained Inquiry คือ การแสวงหาขอ้มูลเพ่ือหาค าตอบในการท าโครงงาน และน าขอ้มูลท่ี
ไดม้าประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  4. Authenticity คือ การท าโครงงานต้องสะท้องความเป็นจริง ข้อมูลและเคร่ืองมือต้องมี
คุณภาพ ไดม้าตรฐาน และผลงานท่ีไดจ้ะตอ้งสะทอ้นความเป็นจริง สามารถน าไปใชไ้ดใ้นชีวิตจริง 
  5. Student Voice & Choice คือ ผูเ้รียนมีส่วนร่วมและการตดัสินสินใจในการท างาน การท างาน
หรือความคิดท่ีตอ้งการท างานนั้นเกิดจากความสนใจของตวัผูเ้รียนเอง โดยท่ีผูเ้รียนตอ้งให้ความร่วมมือ  
และมีส่วนร่วมในการท าโครงงาน ตลอดจนการ
สร้างสรรคผ์ลงานของตนเองให้ออกมาตามเป้าหมาย
ท่ีไดต้ั้งไว ้
  6.  Reflection คือ การสะท้อนผลการ
เรียนรู้ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน ประสิทธิผลในการ
ท าโครงงาน รวมไปถึงกระบวนการท างาน ผลลพัธ์
ท่ีไดจ้ากการท าโครงงาน ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและวิธีการ
แกไ้ข 
  7. Critique & Revision คือ การ
วิจารณ์และปรับปรุงผลงานให้ดีข้ึน ให้
ผู ้ เ รี ยนร่วมกันวิจารณ์ผลงานเพ่ือให้
ข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม แลว้
น าไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลงานของ
ตนเองใหดี้ข้ึนต่อไป 

ภาพที ่3  องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการออกแบบการจดัการเรียนรู้ 
               โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) 
ทีม่า: Buck Institute for education. (2019) 
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  8. Public Product คือ น าผลงานไปเผยแพร่ ให้ผูเ้รียนน าผลงานไปแสดงในท่ีสาธารณะ โดย
การมีการบรรยายประกอบการแสดงผลงาน ซ่ึงผลงานท่ีไดจ้ะตอ้งมีความสอดคลอ้ง และสามารถตอบขอ้
ค าถามท่ีตั้งไวใ้นตอนตน้ได ้
 

การสร้างแผนการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) จาก Francis Marion University 
 จากการไดเ้ขา้ร่วมโครงการการอบรมการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project Based 
Learning) ณ Francis Marion University ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 15 วนั ระหว่างวนัท่ี 8–22 
มิถุนายน พ.ศ. 2562 นั้น ผูเ้ขา้รับอบรมตอ้งสามารถเขียนแผนการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project 
Based Learning) จ านวน 1 วิชา โดยรายวิชาท่ีผูเ้ขียนไดน้ ามาปรับใชใ้นการจดัการเรียนรู้ คือ รายวิชาส่ือ
และกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาองักฤษ โดยมีส่วนประกอบและรายละเอียด ดงัน้ี 
Project name: Instruction English Media for Classroom 
Grade level: Third years undergraduate Students 
Instructor: Ms. Wenuka Talan 
Duration: One semester 
Driving Question: How can we select the appropriate Instruction English Media and Activities? 
Key Knowledge, Understanding:  
 - How to select appropriate media and activities?  
 - What media and activities promote English skills? 
Success Skills:  
  - Appropriate research to select media and activities. 
  - What English skills will be improved by using media and activities? 
Self-Management: Must plan each of how to select improve material 
Authenticity: Students will use effective instructional media to teach in the primary school. 
Project summary: 
 Preparing:  
  - Introduce appropriate media and activities. 
  - Brainstorm ideas for activities in Primary school. 
  - Present ideas how to design activities classroom. 
  - Analyze to select appropriate media and activities. 
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 Planning: 
  -Research selects appropriate Medias and activities. (Internet, Textbook, Journal) 
  -Make to discuss about what English skills will be improved by using Medias and activities. 
  -Plan each of steps of how to select and design Medias and activities. 
 Doing: 
  - Create appropriate lesson to teach. 
  - Create draft model of media to teach such as story book, pop up, application, multimedia. 
  - Create complete media to teach. 
  - Try out media in Primary school. (Give feedback or add more idea by using media to teach) 
 Wrap up 
  - Assessing student to determine progress in the project. 
  - Present lesson about using media in classroom. 
 Assessment 
  - Assess student’s progress in the project. (Log book) 
  - Assess media promote English skill which they use to teach in Primary school by using rubric scores. 
  - Assess step of using media in Primary school by using rubric scores. 
 Product: Effective Instructional Media to tech 
 Public Product: Use complete media to teach 
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ผลสรุปโครงการการจดัการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) 
 จากการเขา้ร่วมโครงการการจดัการเรียนรู้ โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)  
ณ Francis Marion University ประเทศ สหรัฐอเมริกา ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีเมือง Florence รัฐ South Carolina เป็น
มหาวิทยาลยัท่ีเปิดสอนในระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท โดยมีนายแพทยส์มพงษ์ และแพทยห์ญิง 
สุวนีย ์ไกรกิจ ใหก้ารสนบัสนุนมอบทุนการศึกษาอบรมใหก้บัคณาจารยม์หาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
ซ่ึงความรู้ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมโครงการน้ี คือ ความรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
(Project Based Learning) และประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการไดไ้ปแลกเปล่ียนเรียนรู้ ณ Francis Marion 
University ประเทศ สหรัฐอเมริกา เมือง Florence รัฐ South Carolina ซ่ึงการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน
เป็นฐาน (Project Based Learning) สามารถสรุปได้ว่า เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีผู ้สอนได้น าความรู้ 
มาประยุกต์ใช้ในการจดัการรเรียนรู้โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนได้ลงมือฝึกปฏิบัติ (Learning by doing) และ
ท างานร่วมกนั (Collaboration) จนไดผ้ลงานออกมา ซ่ึงกระบวนการท างานตอ้งฝึกให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking ) ไดฝึ้กใชท้กัษะการแกปั้ญหา (Problem Solving) การส่ือสาร
กบัผูอ่ื้น (Communication) ตลอดจนถึงการใชค้วามคิดสร้างสรรค ์(Creativity) เพ่ือใหผ้ลงานท่ีแปลกใหม่ 
และมีคุณภาพ และตอ้งสามารถตอบขอ้ปัญหา (Driving Question) ท่ีตั้งไวซ่ึ้งเกิดจากความสนใจในส่ิง
รอบตวัของผูเ้รียน และผูเ้รียนสามารถแสดงความคิด และแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตวัของเขาเอง โดยไดรั้บ
แนะน าหรือค าปรึกษาจากผูส้อน ผูส้อนนั้นได้ท าหน้าท่ีเป็นผูใ้ห้ (Coach) และผูอ้  านวยความสะดวก 
(Facilitator) ตลอดการท างานของผูเ้รียน เม่ือผูเ้รียนเสร็จส้ินการท าโครงงานหรือไดผ้ลงานจนเป็นท่ีพอใจ 
ผูเ้รียนตอ้งน าเสนอผลงานตนเอง โดยมีเพ่ือนร่วมชั้นและครูร่วมกนัประเมินเพ่ือหาขอ้ปรับปรุงพฒันา
ผลงานใหดี้ข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 และนอกจากความรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) 
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการยงัไดรั้บประสบการณ์การใชชี้วิตในต่างประเทศ ไดฝึ้กการใชภ้าษาภาษาองักฤษ ได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะการไดท้ าอาหาร
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ไทยใหก้บัคณาจารยใ์น Francis Marion University และบุคคลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บบประทาน ซ่ึงถือว่า
เป็นประสบการณ์ท่ีพิเศษมากเน่ืองจากอาหารไทยไดรั้บความช่ืนชอบและไดรั้บค าชมถึงรสชาติท่ีอร่อย 
และนอกจากน้ียงัไดมี้โอกาสไดเ้ขา้ร่วมการ Conference เก่ียวการศึกษาท่ี Columbia college ซ่ึงถือว่าเป็น
ประสบการณ์ท่ีดีมากเพราะท าใหไ้ดเ้รียนรู้ถึงการศึกษา รูปแบบการสอนต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ และจากการเขา้
ร่วม Conference ในคร้ังน้ียงัได้รับโอกาสการฝึกพูดภาษาองักฤษ ร่วมกับ Dr. Polly Haselden ในการ
บรรยายใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมงานอีกดว้ย 

สุดทา้ยน้ีขอขอบพระคุณ นายแพทยส์มพงษ์ และแพทยห์ญิงสุวีย ์ไกรกิจ ผูใ้ห้การสนับสนุน 
ในการไปใชชี้วิตในฐานะนกัเรียนแลกเปล่ียน ณ Francis Marion University (FMU) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
และขอขอบพระคุณ Dr.Polly G. Haselden และรวมถึงคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีของ Francis Marion 
University (FMU) ท่ีดูแล และอ านวยอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียน และขอขอบคุณ
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ท่ีไดม้อบโอกาสในการเขา้ร่วมโครงการการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ (Active 
learning) พร้อมทั้งสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการเดินทางทั้งหมดของคณะผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
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การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนกลบัด้านโดยใช้ ICT เป็นฐาน 
และ Project-Based Learning 

ดนุวศั อิสรานนทกุล 1 
Polly G. Haseldon 2 

บทน า 
ปัจจุบนัการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย 

เม่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีเครือข่าย เขา้มามีบทบาทต่อการศึกษา
มากข้ึน การเรียนรู้แบบการใช ้ICT เป็นฐาน จึงเป็นรูปแบบการเรียนการสอนอีกช่องทางหน่ึงท่ีช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้จากทุกท่ี ทุกเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือพฒันาการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบติั หรือ Active Learning ซ่ึงหากน ามาบูรณาการกบัหอ้งเรียนกลบัดา้น 
โดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม จะท าใหเ้กิดการจดัการเรียนการสอนในลกัษณะ Active Learning อย่างเป็น
รูปธรรม 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้นเป็นอีกรูปแบบหน่ึง ท่ีไดมี้การน ามาใชใ้นการ
พฒันาการเรียนการสอนและแกปั้ญหาการเรียนการสอน ในยุคท่ีมีแหล่งขอมูลข่าวสารและส่ือเทคโนโลยี 
ICT ท่ีหลากหลายเน่ืองจากการรูปแบบเรียนการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น มุ่งเนน้การสร้างองคค์วามรู้
ของผูเ้รียนตามทกัษะ ตามความรู้ความสารมารถและสติปัญญาของผูเ้รียนแต่ละคน อีกทั้งยงัใหอิ้สระกบั
ผูเ้รียนในดา้นความคิดและรูปแบบการแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้นอกชั้นเรียนสนบัสนุนการคิด
วิเคราะห์และแกปั้ญหา ความคิดสร้างสรรค์ และการมีปฏิสัมพนัธ์กนัของผูเ้รียนเนน้การสืบคน้ ให้การ
เรียนรู้ท่ีมีการส่งเสริมสนับสนุนผูเ้รียน โดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคัญซ่ึงรูปแบบดังกล่าวสอดรับกับการ
เปล่ียนแปลงการศึกษาในยคุปัจจุบนัเป็นอยา่งยิ่ง 

ดงันั้นจึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนวิธีการสอน และปรับความเขา้ใจในบทบาทของผูเ้รียน-ผูส้อน 
ให้ถูกตอ้ง เพ่ือให้ผูเ้รียนฝึกฝนทกัษะท่ีส าคญัอยู่เสมอ โดยในศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่ิงแวดลอ้มรอบตวัมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว การน าเทคโนโลยีมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการศึกษาคงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้จึง
เกิดค าถามว่า เราจะน าเคร่ืองมือหรือเทคโนโลยีมาสร้างให้เกิดการเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับผูเ้รียน 

1 อาจารย,์ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
2 รองศาสตราจารย,์วทิยาลยัการศึกษา มหาวิทยาลยัฟรานซิส แมเรียน, E-mail: khaselden@fmarion.edu 
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ไดอ้ย่างไร การท่ีผูส้อนมีความเขา้ใจในเทคนิคของเคร่ืองมือและเทคโนโลยี ผนวกกบักลยุทธ์การสอน 
และสร้างรูปแบบหอ้งเรียนกลบัดา้นใหเ้กิดเป็นรูปแบบท่ีน่าสนใจ นบัเป็นส่ิงท่ีทา้ทายผูส้อนเป็นอยา่งยิ่ง 
 

ห้องเรียนกลบัด้าน (Flipped Classroom) 
 ห้องเรียนกลบัดา้นเป็นรูปแบบท่ีเกิดจากการจดัการเรียนการสอนในระดบัมธัยมในโรงเรียน 
Woodland Park High School เมือง Woodland Park รัฐ Colorado สหรัฐอเมริกา โดยครูสอนวิทยาศาสตร์
สองท่านช่ือ Jonathan Bergmann และ Aaron Sams แนวคิดการจดักิจกรรมเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลบัดา้น เกิดจากครูทั้งสองท่านพบปัญหาจากกิจกรรมการเรียนการสอน เน่ืองมาจากผูเ้รียนหลายๆ คนไม่
สามารถเขา้มาเรียนในชั้นเรียนไดต้ามเวลา อนัเน่ืองมากจากสาเหตุหลาย ๆ ประการ รวมถึงปัญหาท่ีเกิด
จากเน้ือหาในวิชาเรียนท่ีไม่สามารถจัดได้หมดภายในชั่วเรียน Jonathan และ Aaron จึงมีแนวคิดจาก  
1) พิจารณาเลือกเทคโนโลยีท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะน ามาใชก้บันกัเรียน และนกัเรียนสามารถน าข้ึนมา
เรียนได้ขณะเดินทางทาง หรือในเวลาว่างจากอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ ท่ีนักเรียนมี เช่น คอมพิวเตอร์  
แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนหรือแล็บท็อปนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน   2) โดยมีกิจกรรมต่างๆ เป็น
ตวัเช่ือม เช่น อีเมล์จากนักเรียนท่ีมีขอ้สงสัย อีเมล์จากครูผูส้อนตั้งค าถามไปยงันักเรียน บทความหรือ
เน้ือหาต่าง ๆ เก่ียวกบัเน้ือหาวิชาท่ีอยูบ่นเวบ็ไซต ์
 

 
ภาพที่ 1  Jonathan Bergmann และ Aaron Sams ผูคิ้ดรูปแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น 

    ที่มา: https://www.fundacionbias.org   
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 Jonathan และ Aaron ไดก้ล่าวว่ารูปแบบห้องเรียนกลบัดา้น เป็นวิธีการท่ีครอบคลุมการใชง้าน
และประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เพ่ือยกระดบัการเรียนรู้ในห้องเรียนต่าง ๆ ของคุณเพ่ือให้คุณ
สามารถใช้เวลามากข้ึนในการมีปฏิสัมพนัธ์กบันักเรียนแทนการบรรยายหน้าชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว 
ซ่ึงวิธีการท่ีถูกใชเ้ป็นส่วนใหญ่มกัจะท าการสอนโดยใชวิ้ดีโอท่ีถูกสร้างข้ึนโดยครู ซ่ึงนกัเรียนสามารถ
เรียนรู้ไดน้อกเวลาเรียน Jonathan และAaron เรียกกว่าห้องเรียนกลบัดา้น (Flipped Classroom) เพราะ
กระบวนการเรียนและการบา้นทั้งหมดจะ “พลิกกลบั” ส่ิงท่ีเคยเป็นกิจกรรมในชั้นเรียน เช่น การจดบนัทึก 
(lecture) จะถูกท าท่ีบ้านผ่านทางวิดีโอท่ีครูสร้างข้ึน และส่ิงท่ีเคยต้องท าท่ีบ้าน (งานต่าง ๆ ได้รับ
มอบหมาย) จะน ามาท าในชั้นเรียน 
 แนวคิดของห้องเรียนกลบัดา้นในเบ้ืองตน้นั้น มีบทสรุปเปรียบเทียบใหเ้ห็นถึงรูปแบบของการ
จัดการเรียนการสอนแบบกลบัด้าน (Flipped Learning) กับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม 
(Traditional Learning) กล่าวคือ การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านนั้น จะมุ่งเน้นการ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตัวผูเ้รียนเองตามทักษะ ความรู้ ความสามารถและสติปัญญาของผูเ้รียน 
( Individualized Competency) ตามอัตราความสามารถทางการ เ รี ยนแต่ละคน (Self-Paced) จาก
ประสบการณ์ท่ีครูจดัให้ผ่านส่ือเทคโนโลยี ICT หลากหลายประเภทในปัจจุบนั และเป็นลกัษณะการ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนอย่างอิสระทั้งดา้นความคิดและวิธีปฏิบติั ซ่ึงแตกต่างจากการเรียน
แบบเดิมท่ีครูจะเป็นผูป้้อนความรู้ประสบการณ์ให้ผูเ้รียนในลกัษณะของครูเป็นศูนย์กลาง (Teacher 
Center) ดังนั้น การสอนแบบกลับทางจะเป็นการเปล่ียนแปลงบทบาทของครูอย่างส้ินเชิง กล่าวคือ 
ครูไม่ใช่ผูถ่้ายทอดความรู้แต่จะท าบทบาทเป็นติวเตอร์ (Tutors) หรือโคช้ (Coach) ท่ีจะเป็นผูจุ้ดประกาย
และสร้างความสนุกสนานในการเรียน 

 

ภาพที่ 2  รูปแบบการเรียนการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น 
             ที่มา: https://facultyinnovate.utexas.edu/flipped-classroom 
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การเรียนรู้ด้วยโครงงาน (Project-Based Learning) 
 PBL (Project-Based Learning) คือ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน (project) เป็น
พ้ืนฐาน เป็นหน่ึงในการเรียนรู้ท่ีมีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้ ฝึกฝนทกัษะผ่านโครงงาน 
ท่ีคลา้ยกับการท างานจริง ๆ ในลกัษณะการศึกษา ค้นควา้ ทดลอง ในระดับท่ีลึกยิ่งข้ึนตามขอบเขต 
ท่ีก าหนดของเน้ือหาของโครงงาน การศึกษาหาขอ้มูลและบูรณาการความรู้ต่าง ๆ ดว้ยทุกส่ิงท่ีเคยเรียน 
น ามาแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ เพ่ือใหบ้รรลุความส าเร็จในโครงงานท่ีไดก้ าหนดไวด้ว้ยตวัของพวกเขาเอง ผูส้อน
จะมีบทบาทเพ่ิมเติมท่ีนอกจากการสอนตามเน้ือหาและหลกัสูตรแลว้ก็จะมีหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาโครงงาน 
หรือเป็นผูอ้อกแบบโครงงานก็ได ้ถา้เราอยากใหผู้เ้รียน เรียนรู้จากเน้ือหาเดิมในบริบทท่ีลึกข้ึนไปอีกขั้น 
ก าหนดขอบเขต วตัถุประสงคท่ี์จดัโครงงานข้ึนมาวา่การจดัท าโครงงานหน่ึงๆนั้น ผูเ้รียนจะไดค้วามรู้และ
ทกัษะอะไรบา้ง ทั้งท่ีคาดหวงัและไดเ้กินกวา่ท่ีคาดหวงัไว ้หรือถา้ไม่รู้วา่หวัขอ้ใดท่ีจะท าใหผู้เ้รียนสนใจ 
 วิธีการสอนแบบใชโ้ครงงานเป็นพ้ืนฐาน (PBL) ไดรั้บการยืนยนัจากครูและนกัการศึกษาทัว่โลก
วา่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นวิธีท่ีสนุกกบัมนัไดใ้นการเรียน เน่ืองจาก PBL จะเปล่ียนบทบาทจากท่ีผูเ้รียน
เป็นผูรั้บความรู้เพียงอย่างเดียว กลายมาเป็นผูท่ี้แสวงหาความรู้เอง นอกจากน้ีมนัท าใหผู้เ้รียนรู้สึกมีส่วน
ร่วมกบัโรงเรียนและชุมชนมากยิ่งข้ึน ลองนึกถึงโครงงานท่ีเกิดข้ึนจากการพยายามแกปั้ญหาในโรงเรียน
หรือการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนกบัชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน ท าใหผู้เ้รียนเห็นภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง ทดลองการ
ท างานจริง แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง ช่วยใหผู้เ้รียนไดรั้บทกัษะท่ีมากกว่าความรู้ขั้นพ้ืนฐานข้ึนไปอีกขั้น 
ทั้งทกัษะการเป็นผูริ้เร่ิมและการเป็นผูมี้ความรับผิดชอบต่อการท าโครงงานข้ึนมา การคิดวิเคราะห์และคิด
วิพากษส์ าหรับการแกไ้ขปัญหาท่ีทา้ทาย ทกัษะการท างานกลุ่ม การร่วมมือกนัและการส่ือสารดว้ยช่อง
ทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย พวกเขาจะไดเ้รียนรู้ว่าช่องทางแบบไหนท่ีควรใชเ้พ่ือจะส่ือสารไดเ้หมาะสม 
และเม่ือพวกเขาท าส าเร็จกจ็ะเสริมสร้างความมัน่ใจ และท าใหเ้ป็นคนท่ีมีความมัน่ใจในตวัเองมากยิ่งข้ึน 

 
ภาพที่ 3  รูปแบบการเรียนการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น 

             ที่มา: https://www.eschoolnews.com 
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 ขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
  1. Key knowledge, Understanding and Success skills องคค์วามรู้หลกั ความเขา้ใจ และทกัษะ
ท่ีจะท าใหเ้กิดความส าเร็จนั้น เป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญั โดยผูเ้รียนจะตอ้งไดรั้บความรู้และมีความ
เขา้ใจตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุท่ีก าหนด  
  2.  Challenging problems or question ทักษะกระบวนการในการตั้ งค าถาม เ พ่ือน าไปสู่
กระบวนการตอบค าถาม 
  3. Sustained inquiry เป็นกระบวนการหาขอ้มูลเพ่ือท่ีจะตอบค าถามในการท าโครงการ ทั้งจาก
หนงัสือ ต ารา อินเทอร์เน็ต และผูรู้้หรือผูเ้ช่ียวชาญ 
  4. Authenticity โครงงานท่ีท าควรเป็นโครงงานท่ีท าจริง โดยเร่ิมจากความตอ้งการจากปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนจริง และตอ้งหาขอ้มูลมาตอบค าถามนั้น ๆ 
  5. Student voice and choice โครงท่ีท าควรให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในโครงงานทุกขั้นตอน 
ตั้งแต่ตั้งค าถาม หาขอ้มูล การออกแบบวิธีการแกปั้ญหา จนไดผ้ลิตภณัฑ ์
  6. Reflection เป็นการสะทอ้นผลของความรู้ จากการออกแบบโครงงานร่วมกนัระหวา่งผูส้อน
กบัผูเ้รียน โดยใชกิ้จกรรม Gallery Walk เพ่ือให้เพ่ือนผูเ้รียนและผูส้อนเดินศึกษาผลงาน และร่วมกนัให้
ค าแนะน าและขอ้เสนอแนะ 
  7. Critique and Revision เป็นขั้นตอนการวิพากโ์ครงงาน โดยผูเ้รียนน าขอ้เสนอแนะต่าง ๆ มา
แกไ้ขหรือปรับปรุงผลงานของตนเอง 
  8. Public product เป็นการน าผลิตภณัฑอ์อกสู่สาธารณะ 
 หลกัจากท่ีไดเ้ดินทางเขา้ร่วมอบมรม Project based Learning ณ Francis Marion University ผูเ้ขียนได้
จดัการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลบัดา้น ดว้ยเทคนิคใชโ้ครงงานเป็นฐาน ในรายวิชา 4312301 การเขียน
โปรแกรมเกมส์ ภาคเรียนท่ี 1/2562 หลกัสูตรเทคโนโลยีมลัติมีเดีย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี มีผูเ้รียนจ านวน 34 คน โดยใช้หลกัทฤษฎีท่ีได้อบรมจาก 
Francis Marion University ดงัน้ี 
 1. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนกลุ่มละ 5 คน ร่วมกนัศึกษาคน้ควา้ เพ่ือน าเสนอโครงงานเกมส์ โดยใหส้มาชิก
ในกลุ่มแลกเปล่ียนและปรับความคิด เพ่ือก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการสร้างเกมส์คอมพิวเตอร์ 2 มิติ เช่น 
เคร่ืองมือในการสร้างเกมส์ ประเภทของเกมส์ ตวัละครภายในเกมส์ เง่ือนไขของเกมส์ ฯลฯ 
 2. ผูส้อนก าหนดหวัขอ้ต่าง ๆ โดยท่ีไดอ้บรมมาจาก Francis Marion University ใหผู้เ้รียนช่วยกนั
ท าโปสเตอร์เก่ียวกบัเกมส์ ไดแ้ก่ 1) Title   2) Key knowledge   3) Challenging problems   4) Sustained 
inquiry และ 5)Authenticity 
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3. ใหผู้เ้รียนท า Gallery walk โดยใหเ้ดินชมโปสเตอร์ของกลุ่มอ่ืน และเขียนขอ้เสนอแนะต่าง ๆ
ติดบนผลงานของแต่ละกลุ่ม 

4. ใหแ้ต่ละกลุ่มน าขอ้เสนอแนะไปช่วยกบัอภิปรายและแกไ้ขโครงงานของกลุ่มตนเอง
5. แต่ละกลุ่มด าเนินการสร้างเกมส์ตามท่ีไดน้ าเสนอโครงงานไว ้
6. แต่ละกลุ่มน าเสนอโครงงานเกมส์ท่ีเป็นผลิตภณัฑแ์ลว้

บทสรุป 
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน รวมกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

ในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน ซ่ึงการใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนการสอนมีมากมายท่ีสามารถเป็นเคร่ืองมือใน
การช่วยจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพได ้ทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แท็บเลต็ โทรศพัทมื์อถือ โปรแกรม
ส าเร็จรูป คลาวด์เทคโนโลยี กูเก้ิลเซิร์ส กูเก้ิลเอกสาร ยูทูป และอ่ืน ๆ เพียงผูส้อนจ าเป็นตอ้งรู้จกัเคร่ืองมือ 
และฝึกฝนใช้งานให้ช านาญ หาวิธีและกระบวนการจัดกิจกรรมส าหรับการเรียนการสอนให้เหมาะสม 
โดยเฉพาะการออกแบบกิจกรรมตามล าดับขั้นของ Project Based Learning ท่ีมีการบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเขา้ไปดว้ยแลว้ 
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ครูเรียนรู้ PBL 
At Francis Marion University, South Carolina, US 

จารุวรรณ  ชอบประดิถ 1 

การเรียนรู้ของมนุษยไ์ม่มีวนัส้ินสุด  เป็นกระบวนการท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง ทั้งในดา้น
พฤติกรรมหรือความคิด เช่นเดียวกบับุคคลท่ีท าหนา้ท่ีเป็นครูผูส้อน ตอ้งพฒันาศกัยภาพพร้อมเพ่ิมพูน
ความรู้ไปตามยุคสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป ทั้งดา้นวิธีการและรูปแบบในการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงจะช่วย
กระตุ้นความสนใจของผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรู้และทักษะท่ี
ตอ้งการไดเ้ป็นอยา่งดี เพ่ือผูเ้รียนจะไดรั้บประโยชนสู์งสุด   

การไดไ้ปเปิดโลกทศันด์า้นการศึกษาในประเทศท่ีข้ึนช่ือวา่มีระบบการศึกษาท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงใน
โลกอยา่งประเทศสหรัฐอเมริกา ถือเป็นอีกหน่ึงกา้วของการเรียนรู้ โดยเฉพาะดา้นการจดัการเรียนการสอน
ท่ีมีวิถีแตกต่างไปจากเดิม โดยใชเ้ทคนิคท่ีเรียกว่า PBL ณ มหาวิทยาลยั Francis Marion University, ตั้งอยู่
ท่ีเมืองฟลอเรนซ์ (Florence) รัฐเซาทแ์คโรไลนา (South Carolina) ทางตอนใตข้องประเทศสหรัฐอเมริกา 
ณ มหาวิทยาลยัแห่งน้ีเราไดรั้บเกียรติจากผูเ้ช่ียวชาญดา้น PBL ของ FMS คือ Dr. Polly Haselden, School 
of Education เป็นผูถ่้ายทอดความรู้ให้โดยใชห้ลกัการท่ีไม่ซับซอ้นง่ายต่อความเขา้ใจ ยงัจุดประกายการ
เรียนรู้ พร้อมผลกัดนั จูงใจให้เราคิด ออกแบบวางแผนกิจกรรมการเรียนในรายวิชาของตนเองได้อย่าง
อิสระ และสามารถน าเสนอโครงงานท่ีไดต้ามขอบเขตในรายวิชาของผูส้อนแต่ละคนไดเ้ป็นอยา่งดี 

สภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปของมหาวิทยาลยัแห่งน้ีมีพ้ืนท่ีกวา้งขวาง เต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ มี
หอพกั หอ้งสมุด สระว่าย น ้ ากลางแจง้ หอ้งออกก าลงักาย สหกรณ์ ร้านกาแฟ ลลล อยู่ในบริเวณใกลเ้คียง
กบัอาคารเรียน การจดับรรยากาศอาคารเรียนอยูใ่นสภาพสะอาด เรียบร้อย เป็นระเบียบ ปลอดภยั มีป้ายช่ือ
บอกอาคารและหอ้งต่าง ๆ ภายในหอ้งเรียนมีอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนท่ีจ าเป็นประจ าแต่ละหอ้ง เช่น 
คอมพิวเตอร์ โสตทศันูปกรณ์ ลลล เป็นเคร่ืองมือและตวักลางท่ีส าคญัในกระบวนการเรียนการสอน น า
ความต้องการของผู ้สอนไปสู่ตัวผู ้เ รียนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ท าให้ผู ้เ รียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวไ้ดอ้ยา่งง่ายและรวดเร็ว 

1 ผูช่้วยศาสตราจารย,์ สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละการจดัการ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์  
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 การเรียนดว้ยเทคนิค PBL (Problem-based Learning) หมายถึง การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีสามารถน าไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ท่ีดีมากอีกวิธีหน่ึง ผูส้อน
ตอ้งปรับเปล่ียนวิธีการเรียนรู้เป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รียนคิดวิเคราะห์ สนใจหาค าตอบดว้ยความอยากรู้โดย
การตั้งค าถาม (Driving Question) เพ่ือน าไปสู่ประเด็นหัวขอ้หลกั ของส่ิงท่ีจะเรียน เช่น ท าไม หมายถึง
อะไร ลลล การถามเพ่ือให้ผูเ้รียนน าความรู้ไปสู่การปฏิบติั เช่น จะประยุกต์ใช้ความรู้นั้นกบัส่ิงนั้นได้
อย่างไร และเป็นการถามเพ่ือใหผู้เ้รียนเรียนรู้ท่ีจะแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง เช่น ท าไมคิดว่าใช่หรือถูกตอ้ง 
เป็นตน้ ค าถามเหล่าน้ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการคิดวิเคราะห์อยา่งมีตรรกะ เรียนรู้แบบเชิงลึกมากกวา่เรียนรู้
แบบผิวเผิน ผูเ้รียนอาจน าเสนอออกมาในรูปแบบของแผนภูมิ แผนภาพ พร้อมการอภิปรายค าถามเหล่านั้น
ใหอ้อกมาเป็นภาพท่ีชดัเจนมากข้ึน ในส่วนของการสนบัสนุนการเรียนรู้ ผูส้อนตอ้งมีความสามารถสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ ดึงผู ้เ รียนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ตั้ งค าถามให้ชัดเจนตาม
วตัถุประสงค์ของการเรียนรู้ ให้เกิดการคิดวิเคราะห์แบบมีเหตุผล พร้อมประเมินผลการเรียนรู้และให้
ขอ้มูลยอ้นกลบัไปท่ีผูเ้รียนดว้ย 
 กระบวนการท ากิจกรรม PBL ไปประยุกต์ใช้นั้น ผูส้อนไม่จ าเป็นต้องอธิบายเน้ือหาทั้ งหมด 
เพราะวิธีการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดคือการท่ีใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติั ทั้งนั้นผูส้อนก็ตอ้งสามารถเร่ิมตน้กิจกรรมโดย
ใชค้ าถาม เพ่ือกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะทางความคิดมากท่ีสุด ในส่วนของผูเ้รียน ก็ตอ้งสามารถเรียนรู้
ดว้ยตนเอง ศึกษาหาความรู้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง มีการแลกเปล่ียน
ความรู้กบัสมาชิกท่ีเป็นผูเ้รียนในกลุ่ม ประยกุตใ์ชค้วามรู้นั้นกบัปัญหาหรือกรณีศึกษาท่ีมีอยู ่ทั้งมีส่วนร่วม
ในการคิดสร้างสรรคสู่์กระบวนการเรียนรู้ภายในกลุ่มได ้อีกทั้งในปัจจุบนัเทคโนโลยีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาเพ่ิมมากข้ึน การจดัการเรียนการสอนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วย 
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดมี้การเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ตลอดเวลา 
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 การเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานเนน้การเรียนท่ีตั้งโจทยห์รือปัญหาเป็นตวักระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิด
ความสนใจท่ีจะเรียนรู้ และพยายามท่ีจะแกปั้ญหา การออกแบบปัญหาจึงกลายเป็นหัวใจส าคญัในการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับแนวทางในการออกแบบปัญหาประกอบด้วยหลักการพ้ืนฐาน 
 7 ประการดว้ยกนั ดงัน้ี (ฐิติพร  ปานมา, 2554) 
  1. โครงสร้างของปัญหา (Problem Structure) คือ ส่ิงท่ีช่วยท าใหโ้จทยปั์ญหานั้นน่าสนใจและ
ท้าทายให้ผูเ้ รียนคิดไตร่ตรองและค้นควา้หาค าตอบ โจทย์ปัญหาควรมีความซับซ้อนและท้าทาย
ความสามารถของผูเ้รียนเพียงพอท่ีจะท าใหส้มาชิกในกลุ่มช่วยกนัคน้หาค าตอบ รูปแบบของโจทยปั์ญหาท่ี
เรียบง่าย เป็นขั้นเป็นตอนเกินไปหรือมีท่ีมาท่ีไปอย่างชดัเจน ท าให้สามารถคาดการณ์ค าตอบไดง่้ายซ่ึง
แตกต่างกนัในชีวิตจริง การเกิดสถานการณ์ท่ีน าไปสู่ปัญหามกัเป็นอะไรท่ีคาดไม่ถึง รวมถึงไม่ควรเป็น
โจทยปั์ญหาท่ีถูกตอ้งเพียงขอ้เดียวหรือสามารถแกปั้ญหาไดด้ว้ยวิธีเดียว เพราะปัญหาในสถานการณ์จริง
มักสามารถหาค าตอบได้หลายวิธีหรือแก้ไขด้วยวิธีท่ีแตกต่างกันแล้วแต่ข้อจ ากัดและบริบทของ
สถานการณ์นั้น 
  2. ความน่าเช่ือถือและใกล้เคียงความเป็นจริง (Authenticity) โจทย์ปัญหาท่ีดีควรมีความ
คลา้ยคลึงกบัสถานการณ์ท่ีผูเ้รียนจะเผชิญในชีวิตจริง ซ่ึงผูเ้รียนจะสามารถน าเน้ือหาและทกัษะท่ีเกิดข้ึน
จากการเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได้ โจทย์ปัญหาควรมีความใกล้เคียงกับ
สถานการณ์จริงหรือไดม้าจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง และยงัไม่มีค าตอบท่ีแน่นอนและถูกต้องจนถึง
ปัจจุบนั 
  3. ความเช่ือมโยงกบัหลกัสูตร (Curricular relevance) ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัประเด็น
เน้ือหาของรายวิชายงัเป็นประเด็นส าคญัของการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เพ่ือท าใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะ
การหยัง่รู้ (Cognitive Skill) ท่ีสามารถประยุกตค์วามรู้จากเน้ือหาใหเ้ป็นเร่ืองราวท่ีมีความหมาย แทนการ
จดจ าเป็นขอ้ ๆ โดยไม่สามารถเช่ือมโยงเป็นเร่ืองราวได ้โจทยปั์ญหาท่ีดีควรเป็นสถานการณ์ปัญหา 
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ท่ีเป็นหวัใจของประเด็นการเรียนรู้ในหวัขอ้นั้น เพราะปัญหาท่ีอยูภ่ายในโจทยคื์อเคร่ืองมือท่ีช่วยใหผู้เ้รียน
ไดเ้รียนรู้เน้ือหาในประเด็นนั้น โดยท่ีผูอ้อกแบบโจทยปั์ญหาตอ้งพยายามเช่ือมโยงเน้ือหาท่ีผูเ้รียนเคย
ศึกษามาแลว้กบัเน้ือหาใหม่ท่ีตอ้งศึกษาจากโจทยน้ี์ 
  4. ความเช่ือมโยงกบัผูเ้รียน (Learner Relevance) โจทยปั์ญหาท่ีดีควรเป็นเร่ืองท่ีผูเ้รียนให้
ความสนใจ เพ่ือกระตุ้นให้ผูเ้รียนต้องการหาค าตอบ ดังนั้น โจทย์ปัญหาควรเป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน 
เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของผูเ้รียน อาจเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศหรือระดบั
นานาชาติ หากโจทยปั์ญหาเช่ือมโยงกบัเหตุการณ์ท่ีก าลงัเกิดข้ึนจริง ไม่เพียงแต่ท าใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจ
ปัญหาไดง่้ายข้ึน แต่ยงัช่วยท าใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นถึงการวิเคราะห์ การพฒันาและแนวทางการแกปั้ญหาของ
มืออาชีพท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองนั้นดว้ย 
  5. วิธีการ (Ways and means) ขอ้มูลท่ีมากจนเกินไปอาจท าใหค้วามอยากรู้ของผูเ้รียนส้ินสุดลง 
แต่หากขอ้มูลนอ้ยเกินไปก็อาจไม่สามารถกระตุน้ใหอ้ยากรู้ได ้การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานท่ีดี ควร
หลีกเล่ียงการสอนเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัโจทยก่์อนท่ีผูเ้รียนจะเผชิญกบัโจทยน์ั้น ผูเ้รียนควรไดค้น้ควา้หาขอ้มูล
สถานการณ์เก่ียวกบัโจทย ์ตั้งค าถามท่ีเหมาะสม และวางแผนท่ีจะแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ขอ้มูลท่ีใหใ้นโจทย์
จึงไม่ควรจะสมบูรณ์และยงัเป็นท่ีน่าสงสัยหรือประกอบไปดว้ยแนวคิดท่ีไม่กระจ่าง ไม่ชัดเจนและมี
เง่ือนง า ซ่ึงเหมือนกบัปัญหาท่ีพบนอกห้องเรียนหรือในชีวิตจริงท่ีส่วนใหญ่มีขอ้มูลไม่เพียงพอต่อการ
ตดัสินใจหรือบางคร้ังคลุมเครือ 
  6. ความสามารถในการกระตุน้ความคิด (Thinking Requirement) โจทยปั์ญหาท่ีดีควรท าให้
ผูเ้รียนเกิดค าถามท่ีทา้ทายและน าไปสู่การพฒันาทกัษะการคิดในระดบัท่ีสูงข้ึน คือนอกจากการใหค้วามรู้
ความเขา้ใจในระดบัการหยัง่รู้พ้ืนฐานแลว้ ควรพฒันาถึงระดบัการวิเคราะห์ การประยุกต์ใช ้สังเคราะห์
และประเมินผลได ้รวมถึงสามารถปรับเปล่ียนกลยุทธ์ ดดัแปลงแผนและประเมินเป้าหมายซ ้าไปซ ้ามาเพ่ือ
น าไปสู่แนวทางการแกปั้ญหาท่ีไดผ้ลดีท่ีสุด 
  7. การแกปั้ญหาท่ีมีประสิทธิภาพ (Potential Solutions) หลกัเกณฑ์สุดทา้ยส าหรับการสร้าง
หรือการเลือกโจทยปั์ญหาคือ ความซับซ้อน (Complexity) เน่ืองจากปัญหาในชีวิตจริงนอกห้องเรียนมกั
เตม็ไปดว้ยความซบัซอ้น ดงันั้น จึงควรลอกเลียนแบบสถานการณ์เหล่านั้นมาเพ่ือใชใ้นหอ้งเรียน ซ่ึงท าให้
มีผลดีหลายดา้นดว้ยกนั เช่น ความซบัซอ้นท าให้แน่ใจว่าไม่ไดมี้ค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงค าตอบเดียว และ
การท่ีมีหลากหลายค าตอบจากหลายมุมมองท าใหเ้กิดการอภิปรายในชั้นเรียนและทกัษะการคิดในระดบัท่ี
สูงข้ึน นอกจากนั้น ความซับซ้อนยงัท าให้เกิดการบูรณาการความรู้หลายสาขาวิชาในการแก้ปัญหา 



วารสารการจัดการความรู้ มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
Journal of Knowledge Management in Nakhon Sawan Rajabhat University 

 

ฉบับประจ าปี พ.ศ. 2562 

63 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปัญหาในชีวิตจริงท่ีจ าเป็นตอ้งใชห้ลายศาสตร์ความรู้ในการแกปั้ญหาและน าไปสู่การ
แกปั้ญหาท่ีมีประสิทธิภาพในท่ีสุด 
 จากแนวทางในการออกแบบปัญหาเป็นฐานดงักล่าวขา้งตน้ ผูเ้ขียนไดน้ ามาประยุกตใ์ช ้PBL ใน
รายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ ซ่ึงผูส้อนตอ้งมีการเตรียมการตามแนวทางของการศึกษาในรายวิชาน้ี ดงัน้ี 
  1. ตอ้งศึกษาหวัขอ้ของรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ ใหเ้กิดความเขา้ใจในวตัถุประสงคข์องการ
เรียนรู้แต่ละหวัขอ้อย่างละเอียดก่อน เพ่ือสามารถน าความรู้ดงักล่าวไปจดักิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ให้
สอดคลอ้งกนัตามเป้าหมายของการเรียนรู้ได ้
  2. เขียนแผนผงัการจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัเน้ือหา/หัวขอ้ท่ีจะสอน โดยผูส้อนตอ้งหาความรู้ 
ท่ีเช่ือมโยงกบักบัเน้ือเร่ืองในการก าหนดแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม คือตอ้งออกแบบกิจกรรมดว้ย
ตนเอง และมีรายละเอียดกิจกรรมท่ีชดัเจน ใชส่ื้อใหเ้หมาะสม พร้อมช้ีแนะแหล่งขอ้มูลท่ีผูเ้รียนสามารถ
เขา้ถึงได ้เป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความกระตือรือร้น อยากท่ีจะเรียนรู้หรืออาจสร้างแรงบนัดาลใจใน
การเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมอย่างเหมาะสม เช่น ใชโ้ทรศพัทมื์อถือคน้ควา้หาขอ้มูลเพ่ือใหท้นักบัยคุสมยั 
และเช่ือมโยงกบัส่ิงท่ีผูเ้รียนเรียนรู้ โดยเนน้ออกแบบกิจกรรมการสอนแบบบูรณาการ 
  3. สอบถามความตอ้งการในการเรียนและสร้างความคุน้เคยกบัผูเ้รียน ส ารวจความตอ้งการ
ของผูเ้รียนไวเ้ป็นแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกับรายวิชา สอดคลอ้งกับ
พฤติกรรมและความรู้พ้ืนฐานของนักศึกษา เพ่ือความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีความ
เหมาะสมและน่าสนใจ 
 ขั้นตอนการเรียนรู้ 
  1. ทดสอบความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาท่ีจะสอนก่อนเรียน เช่น แบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) 
เพ่ือท่ีจะไดท้ราบความรู้พ้ืนฐานของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เป็นแนวทางในการออกแบบหรือปรับเปล่ียน
กระบวนการจดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสม สอดคลอ้งกบัพ้ืนฐานของผูเ้รียน 
  2. ให้ความรู้เบ้ืองตน้ก่อนเร่ิมกิจกรรมการเรียนรู้ ความรู้พ้ืนฐานจะน าไปสู่การเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนในกิจกรรมท่ีตอ้งลงมือปฏิบติั ดงันั้น ผูส้อนตอ้งอธิบายใหข้อ้มูลกิจกรรมคร่าว ๆ เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิด
ความเขา้ใจในเบ้ืองตน้ อาจเปิดประเด็นทั้งชั้นเรียนซ่ึงเป็นกลุ่มใหญ่ก่อนการแยกหรือแบ่งออกเป็นกลุ่ม
ยอ่ย หรืออาจตั้งประเดน็ค าถามเพ่ือน าเขา้สู่บทเรียน 
  3. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มย่อย มีลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกนัตามความเหมาะสมในการท า
กิจกรรม เพ่ือใหผู้เ้รียนรู้จกัสมาชิก ท าความเขา้ใจในหนา้ท่ีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่ม ใหรู้้จกั
การวางแผนการท างาน รู้จกัก าหนดบทบาท และสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองและกลุ่ม 
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  4. ให้ผูเ้รียนดูวีดีทศัน์สถานการณ์จ าลองหรือตวัอย่างสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง แต่ละกลุ่ม
ระดมความคิดเพ่ือตั้งสมมติฐานเก่ียวกบัโจทยส์ถานการณ์ อาจใช ้Concept Mapping, แผนภูมิ แผนภาพ 
ตาราง ลลล ตามท่ีกลุ่มผูเ้รียนสนใจ ผูส้อนเพียงกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดคิ้ดจากการตั้งค าถามท่ีครอบคลุม
ประเด็นสถานการณ์ หลงัจากนั้นส่งตวัแทนกลุ่มน าเสนอ และให้ผูเ้รียนในกลุ่มอ่ืนไดมี้ส่วนร่วมในการ
เสนอแนะหรือใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม 
  5. สร้างกติกาในการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน เพ่ือใหผู้เ้รียนรู้จกัเคารพในเง่ือนไขและกติกาท่ี
ผูส้อนก าหนดข้ึน โดยผูเ้รียนทุกคนตอ้งยอมรับและปฏิบติัตาม 
  6. ให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง ผูส้อนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และลงมือ
ปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยตนเอง เช่น การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา (Case Study), จดัใหท้ าโครงงาน  
(Project-based Learning), การเรียนรู้ผา่นกิจกรรม (Activity-based Learning), การเรียนรู้ผา่นการแกปั้ญหา 
(Problem-based Learning) โดยผูส้อนจะคอยดูแลเป็นผูแ้นะน า ตอบค าถามและสงัเกตผูเ้รียน 
ขณะท ากิจกรรม  
  7. ผูส้อนใหผู้เ้รียนสรุปส่ิงท่ีเรียนรู้จากการท ากิจกรรมและใหผู้เ้รียนน าเสนอผลงานของกลุ่ม
ตน โดยผูส้อนคอยสนับสนุนให้เกิดการน าเสนอท่ีหลากหลายรูปแบบและเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ไม่
จ ากดัแนวคิดในการน าเสนอ อีกทั้งหลงัน าเสนอประเดน็ดา้นการศึกษาไปแลว้ เปิดโอกาสใหก้ลุ่มอ่ืน ๆ ได้
ซกัถามและใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติมหรือใหข้อ้คิดเห็นประเดน็ท่ีอาจไม่ครอบคลุม 
  8. ประเมินผลการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง ประเมินผลจากผลงานและพฤติกรรมของผูเ้รียน
ท่ีแสดงออกขณะร่วมกิจกรรม โดยก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีจะ
สอนเป็นหลกั เช่น จัดระบบการทดสอบแบบออนไลน์ (Online), การใช้ใบงาน, การท ารายงานสรุป
ประเด็นย่อ, แบบทดสอบย่อย, การสอบกลางภาค (Mid-term examination) ดว้ยขอ้สอบปรนยั (Multiple 
choices), และการสอบปลายภาค (Final examination) ดว้ยขอ้สอบแบบปรนยัและแบบอตันยั (Final write 
up examination) และก าหนดหัวข้อการท ารายงานกลุ่ม พร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู ้เ รียนเป็น
รายบุคคล 
 

ผลลพัธ์ในการจดัการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 1. ด้านที่เป็นผลลพัธ์เชิงบวก ผูเ้ขียนสามารถจ าแนกไดเ้ป็นประเดน็ต่าง ๆ ดงัน้ี 
  • ผูเ้รียนส่วนใหญ่รู้สึกสนุกสนาน มีความกระตือรือร้นในการหาขอ้มูล มีการวางแผนการ
ท างานท่ีเป็นระบบโดยแบ่งหนา้ท่ีกนัท า ซ่ึงท าใหเ้กิดความไม่น่าเบ่ือ ไม่จ าเจ เพราะตอ้งคิดคน้ หาขอ้มูล
อยา่งต่ืนตวัตลอดเวลา ซ่ึงเห็นไดจ้ากพฤติกรรมระหวา่งการท ากิจกรรมการใชปั้ญหาเป็นฐาน 
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  • ผูเ้รียนไดท้ ากิจกรรมกลุ่มร่วมกนัท าให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มมากข้ึน 
สมัพนัธภาพแบบเป็นมิตร ใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมใหเ้สร็จลุล่วง มีการปรับตวัในการเรียนรู้มาก
ข้ึน ไดรั้บอิสระในการเรียน ช่วยกนัเรียนและช่วยเหลือผูท่ี้เรียนอ่อนไปดว้ยกนัได ้
  • ผูเ้รียนตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงและมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีก าหนดให ้อยากเรียนรู้ดว้ยตนเอง
และแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อปัญหาในนั้น ๆ การพูดคุยหรือการสนทนาระหวา่งกนัจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้
ในแง่มุมท่ีต่างออกไปและมุมมองใหม่ ๆ ผูเ้รียนกลา้ท่ีจะแสดงออกมากข้ึน ช่วยกนัท าให้เกิดการเรียนรู้ 
แลกเปล่ียน มีส่วนร่วม ฝึกฝนทกัษะการเป็นผูฟั้งและผูพู้ด การเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดีอีกดว้ย 
  • ผูเ้รียนชอบการเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นฐานเพ่ือให้เกิดการคิดร่วมกนั ใชวิ้ธีการตั้งค าถาม
พร้อมกบัเรียนรู้ทฤษฎีไปร่วมกนั เป็นการสอนอีกรูปแบบท่ีน่าสนใจ อีกผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล
หรือบทเรียนไดด้ว้ยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต  
 2. ด้านที่เป็นผลลพัธ์เชิงลบ ผูเ้ขียนสามารถจ าแนกไดเ้ป็นประเดน็ต่าง ๆ ดงัน้ี 
  • ผูเ้รียนบางคนรู้สึกเครียด กดดนัไม่มีความสุขกบัการตั้งโจทยปั์ญหาหรือค าถาม เน่ืองจาก
ความไม่เขา้ใจ มองปัญหาไม่ออก ตีโจทยไ์ม่แตก คิดวิเคราะห์ไม่เป็น ไม่ตรงประเดน็ ไม่กลา้อภิปราย ขาด
ความมัน่ใจ ผูเ้รียนบางคนพยายามคิดแต่ไม่มัน่ใจว่าความคิดของตนเองจะถูกหรือไม่จึงไม่กลา้พูด หรือ
อยากมีส่วนร่วมแต่คิดไม่ออกก็จะท าใหรู้้สึกเครียด ไม่มีความสุขกบัการเรียน ไม่เคยชินกบัการเรียนแบบ
กลุ่มยอ่ย  
  • ผูเ้รียนบางคนไม่เขา้ใจกบัการเรียนแบบตั้งโจทย ์มีค าถาม ไม่เขา้ใจวา่วตัถุประสงคข์องหวัขอ้
การเรียนน้ีคืออะไร ซ่ึงคือไม่เขา้ใจในเป้าหมายของการเขา้กระบวนการกลุ่มวา่คืออะไร ไม่เขา้ใจความ 
ตอ้งการของผูส้อนในรายวิชาน้ี ไม่เขา้ใจในกระบวนการเรียนวา่ตอ้งการใหเ้รียนอะไรกนัแน่ ผูเ้รียนเกิด 
ความรู้สึกไม่ยอมรับ 
  • ผูเ้รียนกลวักบัการคิดนอกกรอบ เพราะเคยชินกบัการเรียนแบบบรรยาย จดเลคเชอร์ และการ
จดจ าความรู้เพ่ือน าไปใชใ้นการสอบเท่านั้น  
  • ผูเ้รียนเกิดความรู้สึกเหน่ือยลา้ เบ่ือ ไม่ชอบการเรียนแบบการตั้งค าถาม สมาชิกในกลุ่มไม่มี
ส่วนร่วม ไม่แสดงความคิดเห็น นัง่เงียบหรืออาจเป็นความอายในการแสดงออกของผูเ้รียนไทยส่วนใหญ่ 
ซ่ึงท าใหกิ้จกรรมตั้งปัญหาไปตกอยู่กบัสมาชิกบางคนเท่านั้น ไม่มีการคน้ควา้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากแหล่งอ่ืน 
ท าให้ผูเ้รียนไม่ไดค้วามรู้หรือไม่มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างกนั และจะมีการเปรียบเทียบกิจกรรม
ระหวา่งกลุ่มอีกดว้ย  
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  • ผูเ้รียนยงัควบคุมการใชส่ื้อเทคโนโลยีไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการสืบคน้ขอ้มูลเพ่ือ
การเรียนรู้ ท าใหเ้สียเวลากบัการมีขอ้มูลมากมายแต่ไม่สามารถน าไปใชไ้ด ้และรู้สึกไม่ไดรั้บความรู้ 
 

วธีิการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
 ผูส้อนตอ้งเร่ิมท าความคุน้เคย ท าความเขา้ใจพ้ืนฐานของผูเ้รียนแต่ละคน กระตุน้ผูเ้รียนท่ีนัง่เงียบ
ให้พูดคุย และต้องสามารถแยกแยะว่าผูเ้รียนคนใดพร้อมจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ช้ีให้เห็นถึง
วตัถุประสงคข์องการท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม ท่ีส าคญัคือเม่ือผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นเพียงเลก็นอ้ย ผูส้อนก็มี
หนา้ท่ีตอ้งใหก้ าลงัใจดว้ยการชมเชยอีกดว้ย ไม่ต าหนิผูเ้รียนต่อหนา้คนอ่ืน เพราะจะท าใหผู้เ้รียนคนนั้นไม่
กลา้พูดอีกต่อไป และจากการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มยอ่ยหลาย ๆ คร้ัง ผูเ้รียนกจ็ะสามารถเขา้ใจ มีความมัน่ใจ
มากข้ึนในการท างานเป็นทีม รู้จกัหนา้ท่ีและเกิดการพฒันาตนเองมากข้ึนดว้ย 
 

สรุปผลการจดัการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 ด้านความรู้ 
 1. ผูเ้รียนสามารถใช้ทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์มากข้ึนกว่าการเรียนแบบบรรยายหรือ
จดเลคเชอร์เพียงอยา่งเดียว มีทกัษะการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวางแผน การตดัสินใจและการแกไ้ขปัญหา
เพ่ิมมากข้ึน สามารถร่วมมือกนัภายในกลุ่มเพ่ือแกปั้ญหาหาทางออกอยา่งสร้างสรรคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี  
 2. ผูเ้รียนสามารถออกแบบขั้นตอนการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง เช่น การตีความโจทยปั์ญหา, การ
ระดมสมอง, การวิเคราะห์ปัญหา, การวางแผนหาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ, การประยุกตใ์ชข้อ้มูลกบัโจทย์
ปัญหา และการสรุปผลอภิปราย ไดต้ามระยะเวลาท่ีด าเนินการ 

 

 ด้านบุคคล (ความเครียด, การตอบสนองด้านอารมณ์, ภาระงาน, ความเหน่ือยล้า, อารมณ์ ความรู้สึก) 
 1. ผูเ้รียนมีความมัน่ใจในการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการท ากิจกรรมอย่างถูกตอ้งเหมาะสม และ
เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
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 2. ผูเ้รียนส่วนใหญ่ใชค้วามพยายามมากข้ึนเพ่ือใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม พร้อมลง
มือปฏิบติัเพ่ือคน้ควา้หาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาน าเสนอกบักลุ่มดว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นการไม่จ ากดั 
กรอบการเรียนรู้  
 3. ช่วยให้ผูส้อนเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ประสบความส าเร็จ สามารถ
สงัเกตเห็นถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีพฒันาข้ึน รวมทั้งตระหนกัถึงสถานการณ์นั้น 
ๆ การเขา้ถึงจิตใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรา  
 4. มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดความพึงพอใจ มีทศันคติ
เป็นบวก ตอบสนองในกิจกรรมท่ีมีไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการพฒันาศกัยภาพทาง
ความรู้ ความพร้อม และทกัษะของผูเ้รียนเอง 
 ด้านสังคม (การส่ือสาร, การท างานเป็นทีม, การแสดงภาวะผู้น า) 
 1. สนบัสนุนใหผู้เ้รียนสลบับทบาทกนัเป็นผูน้ า ผูต้ามท่ีดีภายในกลุ่มของตน สร้างกระบวนการ
การท างานเป็นทีม (Teamwork) ท่ีดี ลดความขดัแยง้ได ้
 2. ส่งเสริมผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองและกลุ่มยอ่ยมากข้ึน 
 3. ช่วยใหผู้ส้อนน าขอ้มูลจากการประเมินสภาพการจดัการเรียนการสอนแบบการใชปั้ญหาเป็น
ฐานสามารถสงัเกตผูเ้รียนไดโ้ดยตรงและประเมินไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 4. ผูส้อนไม่ตอ้งสอนโดยการบรรยายทั้งชั่วโมง เป็นเพียงผูค้อยแนะน า ก ากบัดูแล ช้ีแนะ ให้
ค าแนะน าเก่ียวกบัแหล่งขอ้มูลคน้ควา้ตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ อาจใหก้ าลงัใจกบัผูเ้รียนเป็นระยะ ๆ 
 จากการทดลองใช้วิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL) ใน
รายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ จะสรุปไดว้า่ การเรียนรู้น้ีเป็นความทา้ทายของการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ซ่ึงผูเ้รียนจะเรียนรู้ดว้ยการมีส่วนร่วมมากกว่าการเรียนแบบบรรยายหรือนัง่ฟังเพียงอย่างเดียว เป็นการ
เรียนรู้ท่ีสร้างองค์ความรู้ดว้ยตวัเองและเรียนรู้ร่วมกนัภายในกลุ่ม รู้สึกสนุกเพราะเรียนรู้เอง เป็นการ
สนบัสนุนใหมี้การเรียน คน้ควา้ขอ้มูลเชิงลึก การท างานเป็นทีมซ่ึงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่า
การท างานเด่ียว ส่งผลให้ผูเ้รียนเรียนอย่างเขา้ใจและสามารถจดจ าไดน้านเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
อีกทั้งผูเ้รียนไดฝึ้กฝนเพ่ิมทกัษะการส่ือสาร การแกไ้ขปัญหา การคิดอยา่งเป็นระบบ มีวิจารณญาณ การหา
ขอ้สรุปร่วมกนั ดงันั้น การเรียนแบบ PBL เป็นการเรียนรู้โดยปัญหาเป็นฐาน ซ่ึงสามารถสนบัสนุนส่งเสริม 
สร้างแรงจูงใจให้ผูเ้รียนมีคุณสมบติัเฉพาะในการคิดแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีหรือควรมี 
เช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนไปยงัการปฏิบติังานในอนาคต เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้สามารถจดจ าไดดี้ข้ึน เพราะ
สามารถพฒันาไปเป็นผูเ้รียนท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ผูเ้ขียนเช่ือว่า PBL เป็นการเรียนรู้ 
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ท่ีดีอีกวิธีหน่ึงท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้ผูเ้รียนทุกคนมีคุณสมบติั มีความสามารถเรียนรู้ เพ่ิมทกัษะและ
พฒันาตนเองไดจ้ากกระบวนการเรียนรู้นัน่เอง หรืออาจกล่าวไดว้า่เป็นการใชปั้ญหาเพ่ือท าใหเ้กิดปัญญา 

ทา้ยสุดน้ีตอ้งขอกราบขอบพระคุณบุคคลส าคญัทั้งสองท่าน นายแพทยส์มพงษแ์ละแพทยห์ญิง
สุวนีย ์ไกรกิจ ท่ีเป็นพลงัให้การสนับสนุนเอ้ือเฟ้ือ ให้โอกาส ส่งเสริมและพยายามผลกัดนัเพ่ือพฒันา
ศกัยภาพการเรียนรู้ดา้น PBL ณ Francis Marion University ประเทศสหรัฐอเมริกา ใหก้บัพวกเราคณาจารย์
จากมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ท่านทั้งสองเป็นผูม้องการณ์ไกล เลง็เห็นถึงความส าคญัของบุคลากร 
ท่ีเป็นครูผูส้อนท่ีควรได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันทางดา้นการศึกษา ให้สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บ 
กลบัไปถ่ายทอดประยุกต์ใช้และเปล่ียนแปลงวิถีของการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการเปล่ียนแปลง
พฒันาทางสติปัญญา ความคิด ความสามารถและพฤติกรรมของผูเ้รียนอีกหลายร้อยหลายพนัคนให้เจริญ
งอกงามไดอ้ยา่งมัน่คงถาวร 

ขอขอบพระคุณ Dr.Polly Haselden, Dr.Tracy Meetze-Holcombe และเจ้าหน้า ท่ี ท่ี เ ก่ียวข้อง 
ในมหาวิทยาลยั FMS ทุกท่านท่ีใหก้ารดูแล เอาใจใส่ในความเป็นอยู ่การแนะน าแลกเปล่ียนวฒันธรรมกบั
ผูค้นในทอ้งถ่ิน ความมีอธัยาศยัไมตรีท่ีดีต่อกนั พร้อมกบัการไปเปิดโลกทศัน์ ไดรั้บประสบการณ์แปลก
ใหม่ในการเขา้เยี่ยมชม ทศันศึกษาสถานท่ีต่าง ๆ เช่น Florence County Museum, Baseball Field, FMU 
Performing Art Center, Columbia University และอีกหลายสถานท่ี ตลอดระยะเวลาสามสปัดาห์  

และตอ้งขอขอบพระคุณทางผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรคท่ี์ใหก้ารสนบัสนุนเร่ือง
การศึกษาหลกัสูตร PBL ในต่างประเทศท่ีเป็นการต่อยอดรูปแบบและมิติใหม่ของการศึกษาให้เทียบเท่า
กบัมหาวิทยาลยัชั้นน าเพ่ือพฒันาการศึกษาใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ยิ่งข้ึนต่อไป 
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จาก TL สู่ PBL ในศตวรรษที ่21 

พิมรา  ทองแสง 1 

การศึกษาของมนุษยเ์ร่ิมจากการเรียนรู้ตั้งแต่มนุษยก์ าเนิดข้ึน เพราะมนุษยจ์ าเป็นตอ้งศึกษาส่ิงต่าง ๆ 
รอบตัว และน าไปปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือการเอาตัวรอดและการด ารงชีวิตอยู่ภายใน
สภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเรียนรู้ของมนุษยจึ์งเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง และมีการสั่ง
สอนสรรพความรู้สืบทอดกนัมาจากครูท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในศาสตร์นั้น ๆ จุดเร่ิมตน้ของการเรียนรู้ 
สามารถแบ่งออกได ้3 แหล่ง ไดแ้ก่ 1) ครอบครัว เป็นการเรียนรู้ภายในครอบครัวจากบรรพบุรุษ สู่รุ่นพ่อแม่ 
และส่งต่อไปยงัรุ่นลูกหลาน  2) วดั การบวชเรียนและศึกษา พระธรรมค าสั่งสอน และการด ารงชีวิต และ 
3) โรงเรียน เป็นแหล่งการเรียนรู้ของเด็กท่ีมีครูเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ (สิปปนนท ์เกตุทตั, 2545)

การจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนั แตกต่างจากการจดัการเรียนการสอนในยุคก่อน ท่ีมีครูเป็น
ผูบ้รรยาย เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ ผูเ้รียนเป็นผูน้ั่งฟังและจดจ าองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีครูเป็นผูถ่้ายทอด 
ผูเ้รียนรับเอามา ลงมือท าตามค าสอน (Traditional lectures, TL) ครู ต าราเรียน และหอ้งสมุด จึงเป็นแหล่ง
เรียนรู้แหล่งใหญ่ ท่ีผูเ้รียนจะได้น าความรู้ไปใช้ การจัดการเรียนการสอนในโลกปัจจุบัน (Digital 
technology, DT) ครูจะตอ้งมีการพฒันาตนเองจากผูบ้รรยาย (Lecturer) เป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการ
จดัการเรียนการสอน (Facilitator) ในการจดักิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียนเพ่ือกระตุน้ผูเ้รียนลงมือปฏิบัติ 
อนัจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมาจากตวัผูเ้รียน ไม่ใช่ครูเป็นผูป้้อนให้ส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาเป็นผูท่ี้
พร้อมจะเรียนรู้ (Learning Person, LP) สามารถเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ (Knowledge Worker, KW) 
เน่ืองจากไดถู้กปลูกฝังใหมี้ทกัษะการเรียนรู้ในตนเอง (Learning skills, LS) ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่า การพฒันา
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อน จึงเป็นส่ิงส าคญัต่อการจดัการเรียนรู้ ส าหรับผูเ้รียนใน
ศตวรรษท่ี 21 (วิจารณ์ พานิช, 2558)  

การจดัการเรียนการสอนเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงและการพฒันาในศตวรรษท่ี 21 จะตอ้ง
เตรียมความพร้อมให้ผูเ้รียน ให้สามารถอ่านออก เขียนได้ คิดเป็น มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็น
พลเมือง มีพลวตั มีปฏิสัมพนัธ์ สามารถผสานองคค์วามรู้ และน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง รวมถึงมีการใช้
เทคโนโลยีร่วมกบัการด ารงชีวิตได ้ให้สอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2560-2597 
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ดงันั้น การจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 จึงมุ่งเนน้ให้

1 อาจารย ์ดร., สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์  
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ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ ผูเ้รียนสามารถใชค้วามรู้เดิมเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานหรือรากฐานท่ีส าคญัในการ
น ามาสร้างความรู้ใหม่จากการลงมือปฏิบติั เรียกกระบวนการเรียนรู้ในลกัษณะน้ีว่า การเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 
(Active Learning, AL) (Dahsah, 2009) ดงันั้น ทกัษะพ้ืนฐานท่ีส าคญัของคนในศตวรรษท่ี 21 จะตอ้งเป็น
การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใชห้ลกั 3Rs + 8Cs + 2Ls ดงัภาพท่ี 1 

 
 

ภาพที่ 1 ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (3Rs+8Cs+2Ls) 
      ที่มา: วิจารณ์ พานิช, 2560. 
  



วารสารการจัดการความรู้ มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
Journal of Knowledge Management in Nakhon Sawan Rajabhat University 

 

ฉบับประจ าปี พ.ศ. 2562 

71 

 ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 สามารถจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่  ๆคือ กลุ่ม 3Rs กลุ่ม 8Cs และกลุ่ม 2Ls  
  ทกัษะกลุ่มแรก 3Rs ประกอบดว้ย 
  R1 คือ Reading การอ่าน เป็นทกัษะพ้ืนฐานท่ีส าคญัท่ีควรสร้างใหแ้ก่ผูเ้รียน เพ่ือใหผู้เ้รียนได้
ใชก้ารอ่านเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ใหแ้ก่ตนเองในอนาคต 
  R2 คือ writing การเขียน เป็นทักษะการน าความรู้ท่ีได้จากการอ่านไปใช้ในการแสดง
กระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ และส่ือความหมายใหอ้อกมาในรูปแบบของตวัอกัษร  
  R3 คือ Arithmetic การคิดเลข เป็นทกัษะการค านวณ รวมทั้งความสามารถในการตีความความ
เขา้ใจ และการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของสรรพส่ิง จากการใชต้รรกะและเหตุผล  
  ทกัษะกลุ่มท่ีสอง กลุ่ม 8Cs ประกอบดว้ย 
  C1 คือ Critical Thinking & Problem Solving ทกัษะดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทกัษะ
ในการแก้ปัญหา โดยอาศัยทักษะพ้ืนฐานด้านการสังเกต การตั้ งค าถาม และการค้นหาค าตอบด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  C2 คือ Creativity & Innovation ทกัษะดา้นการสร้างสรรค์และนวตักรรม เป็นทกัษะท่ีน าเอา
ความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการมาสร้างใหเ้กิดนวตักรรมใหม่ 
  C3 คือ Collaboration, Teamwork & Leadership ทกัษะดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม 
และภาวะผูน้ า เป็นทกัษะในการท างานร่วมกนักบัผูอ่ื้น การรู้จกัรับผิดชอบหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย มี
ภาวะผูน้ าและสามารถเป็นผูต้ามท่ีดีได ้
  C4 คือ Cross-cultural Understanding ทกัษะดา้นความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ต่าง กระบวนทศัน์ 
เป็นทกัษะในการยอมรับในความแตกต่างอยา่งไม่แตกแยก 
  C5 คือ Communication, Information & Media Literacy ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศ 
และรู้เท่าทนัส่ือ เป็นทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใชภ้าษาไดอ้ย่างถูกตอ้งและชดัเจน รวมไปถึง การ
เขา้ถึงและใชข้อ้มูล รวมถึงส่ือต่าง ๆ อยา่งมีวิจารณญาณและเหมาะสม   
  C6 คือ Computing & Media Literacy ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร เป็นทกัษะการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐานในการสืบคน้ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีตอ้งการใน
ชีวิตประจ าวนัได ้ 
 C7 คือ Career & Learning Self-reliance ทกัษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้ เป็นทกัษะการเป็นผูท่ี้
เช่ียวชาญ มีความรู้ความสามารถในหนา้ท่ี ต่อยอดและพฒันางานและตนเองอยูเ่สมอ 
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 C8 คือ Change ทกัษะการเปล่ียนแปลง เป็นทกัษะในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่สมอ โดยไม่ท้ิงเป้าหมายของตนเอง 
 และทกัษะกลุ่มสุดทา้ย กลุ่ม 2Ls ประกอบไปดว้ย 
 L1 คือ Learning Skills ทกัษะการเรียนรู้ เป็นทกัษะท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีเร่ิมตน้จากความ
ตอ้งการท่ีจะเรียนรู้จากตวัเองเป็นเบ้ืองตน้ 
 L2 คือ Leadership ภาวะผูน้ า เป็นความสามารถในการน า ช้ีน า น าทาง ให้ผูอ่ื้นด าเนินการไปสู่
เป้าหมายตามแผนท่ีวางไว ้
 ในการเสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (3Rs+8Cs+2Ls) ครูผูส้อนจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ท่ีจะต้องปรับเปล่ียนรูปแบบการสอนจากวิธีดั้ งเดิม (Traditional Lectures, TL) ท่ีครูผูส้อนท าหน้าท่ี
บรรยายเพียงอย่างเดียว เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีมีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง หรือกระบวนการสอนแบบใฝ่รู้ 
(Active Learning, AL) ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนจะตอ้งลงมือปฏิบติั มากกว่าการนัง่ฟัง ตอ้งอ่าน เขียน 
แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา ใชก้ระบวนการคิดขั้นสูงในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินผล มีการฝึกใหต้ั้งค าถาม ฝึกการคิดในส่ิงท่ีผูเ้รียนก าลงัท าอยู่ การเรียนรู้แบบน้ี จะตอบสนองการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนไดต้ามความแตกต่างของแต่ละบุคคล ผูส้อนจึงตอ้งมีการบูรณาการรูปแบบการเรียนรู้ 
ท่ีหลากหลาย เพ่ือใหเ้กิดสมัฤทธิผลในการเรียน ผูส้อนควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน ไดมี้ส่วนร่วมในการเลือก
เน้ือหาและรูปแบบการจดัการเรียนรู้ รวมไปถึงการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ควบคู่ไปกบั
ครูผูส้อน (Bonwell & Eison, 1991) 
 การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-based learning, PBL) เป็นการจดัการเรียนการสอน
ท่ีเน้นถึงความแตกต่างของผูเ้รียนในดา้นการเรียนรู้ทั้ งดา้นทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติ โดยผูส้อนใช้
วิธีการตั้งค าถามเป็นตัวกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสงสัย เกิดค าถาม เกิดความอยากรู้ จนน าไปสู่การ
แสวงหาค าตอบ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และกระบวนการกลุ่ม การท างานเป็นทีม เพ่ือ
แสวงหาความรู้ เกิดเป็นองคค์วามรู้ใหม่จากการคน้ควา้ ทดลองปฏิบติั รวบรวม สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์
ออกมาจนไดค้ าตอบ เพ่ือตอบค าถามปัญหาขา้งต้นภายในกลุ่มย่อย โดยมีครูผูส้อนช่วยให้ค าแนะน า 
ส่งเสริม และสนบัสนุน พร้อมทั้งการสะทอ้นกลบัของขอ้มูล จากนั้นกลุ่มย่อย น าเสนอผลจากการเรียนรู้
ของกลุ่ม สู่ชั้นเรียน เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัครูผูส้อน (Kokotsaki, 
Menzies, & Wiggins, 2016) 
 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบ PBL เป็นการเรียนจากการใชโ้ครงงานเป็นฐาน โดยจดัผูเ้รียนเป็น
กลุ่มยอ่ย มีครูผูส้อนท าหนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน 
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ได้แก่ ขั้นท่ี 1 ผู ้เ รียนอ่านและท าความเข้าใจค าถามหรือโจทย์ปัญหาให้ถูกต้องและตรงประเด็น 
ขั้นท่ี 2 ผูเ้รียนระบุปัญหาจากโจทย์  ขั้นท่ี 3 ผูเ้รียนและครูผูส้อนร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาและหาค าตอบ 
ขั้นท่ี 4 ผูเ้รียนตั้งสมมติฐานและหาค าตอบอย่างมีเหตุและผล  ขั้นท่ี 5 ผูเ้รียนเช่ือมโยงความรู้ท่ีได้รับ 
ขั้นท่ี 6 ผูเ้รียนศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลเพ่ิมเติม โดยมีครูผูส้อนเป็นท่ีปรึกษา และร่วมกนัประเมินและ
สะท้อนผลการเรียนรู้ และขั้นท่ี 7 ผูเ้รียนและครูผูส้อน วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย และประยุกต์ 
องคค์วามรู้ท่ีไดร่้วมกนั (Lekhakula, 2008) 
 การจดัการเรียนรู้แบบ PBL สามารถน าไปบูรณาการในรายวิชาต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล โดย
ครูผูส้อน สามารถวางแผนการจดัการเรียนการสอน ร่วมกบัผูเ้รียน โดยยึดความตอ้งการและความสนใจ
ของผูเ้รียนเป็นหลกั ดงัตวัอย่างการวางแผนการจดัการเรียนรู้แบบ PBL ของครูผูส้อน ในรายวิชาเลือกเสรี 
เพศศึกษาและอนามยัเจริญพนัธ์ุ ส าหรับนักศึกษาในระดบัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์  
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ดงัภาพท่ี 2 

 
ภาพที่ 2  แผนการจดัการเรียนรู้แบบ PBL ในการเรียนการสอนรายวิชาเลือกเสรี  

                เพศศึกษาและอนามยัเจริญพนัธ์ุ 
    ที่มา: ภาพถ่ายของ พิมรา ทองแสง วนัท่ี 18 มิถุนายน 2562 
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 จากแผนการจดัการเรียนรู้แบบ PBL ในการเรียนการสอนรายวิชาเลือกเสรี เพศศึกษาและอนามยั
เจริญพนัธ์ุ ท่ีครูผูส้อนไดอ้อกแบบไว ้เม่ือน ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอนจริง มีขั้นตอนของการ
จดัการเรียนรู้ ดงัต่อไปน้ี 
  ขั้นท่ี 1 ครูผูส้อน แนะน ารายวิชา ตกลงวิธีการจดัการเรียนการสอน และการใหค้ะแนน ร่วมกนั
กับผู ้เ รียน จากนั้ นจึงตั้ งค าถาม (Driving Question, DQ) คือ “จะท าอย่างไรท่ีจะส่งเสริมนักศึกษา
ระดบัอุดมศึกษามีพฤติกรรมทางเพศท่ีปลอดภยั” ซ่ึงเป็นโจทยส์ถานการณ์ปัญหา (Scenario) กระตุน้ความ
สนใจใหผู้เ้รียนเกิดความสงสัย ความอยากรู้ ส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ จากขอ้ค าถาม น ามา
สู่การหาค าตอบ (KlanKlin, 2012) ซ่ึงใชก้ระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเองและการเรียนรู้เป็นกลุ่ม ในขั้นตอน
น้ีผูเ้รียน ไดคิ้ดหาค าตอบทั้งจากขอ้เท็จจริง ประสบการณ์ ความรู้เดิมท่ีมี และมีการหาความรู้เพ่ิมเติม เน่ือง
ดว้ยผูเ้รียนมาจากหลายสาขาวิชา จึงเกิดความหลากหลายในค าตอบจากความรู้พ้ืนฐานท่ีแตกต่างกนั  
  ขั้นท่ี 2 ผูเ้รียนแต่ละคน ไดแ้สดงความคิดเห็น แบ่งปันขอ้เท็จจริง ประสบการณ์ตรง ความรู้
เดิม และขอ้มูลท่ีหามาเพ่ิมเติม โดยค าตอบของผูเ้รียนสามารถน ามาจดักลุ่มและเช่ือมโยงความรู้ โดยใช ้
Concept mapping ครูผูส้อนไดใ้หผู้เ้รียนแบ่งกลุ่ม และร่วมกนัแลกเปล่ียนความรู้ โดยครูผูส้อนกระตุน้ให้
ผูเ้รียนในแต่ละกลุ่มพูดคุย ตอบค าถาม หรือแสดงความคิดเห็น ใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้จากค าตอบของ
แต่ละคน อีกทั้งยงัคอยตั้งค าถามเพ่ิมเติมใหผู้เ้รียนคิด หาค าตอบเพ่ิมเติม และเช่ือมโยงค าตอบของสมาชิก
ในกลุ่ม  
  ขั้นท่ี 3 ครูผูส้อนและผูเ้รียนจะร่วมกนัก าหนดเน้ือหา (Content) หวัขอ้เร่ืองในการเรียนรู้ แต่ละ
สปัดาห์ (Key Topics) แลว้ท าการแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน เม่ือสมาชิกเลือกหวัหนา้กลุ่มแลว้ จึงหารือ แบ่ง
หนา้ท่ีรับผิดชอบ เพ่ือคน้ควา้ขอ้มูลตามหัวขอ้ โดยแหล่งของขอ้มูลอา้งอิงท่ีจะใช้ในการคน้ควา้ ไดแ้ก่ 
หนงัสือ ต ารา ส่ือบุคคล และแหล่งสืบคน้ทางอินเตอร์เน็ต แต่ละกลุ่มไดมี้การแบ่งหวัขอ้ใหก้บัสมาชิกแต่
ละคน เพ่ือไปศึกษาคน้ควา้และสืบคน้ขอ้มูล 
  ขั้นท่ี 4 ผูเ้รียนแต่ละคน น าขอ้มูลจากท่ีไดรั้บมอบหมายใหไ้ปศึกษาคน้ควา้ หาขอ้มูลเพ่ิมเติม 
มาพูดคุยอธิบายใหส้มาชิกในกลุ่มไดรั้บฟัง พร้อมทั้งครูผูส้อนจะคอยกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการอภิปรายใน
เน้ือหาต่าง ๆ ร่วมกนัภายในกลุ่ม กระตุน้ใหส้มาชิกในกลุ่มเช่ือมโยงขอ้มูลต่าง ๆ จากนั้นหวัหนา้กลุ่ม ท า
หนา้ท่ีรวบรวมขอ้มูล โดยใหส้มาชิกภายในกลุ่ม ร่วมกนั น าชุดขอ้มูลท่ีไดแ้ลกเปล่ียน มาสรุปเป็นล าดบั 
แบ่งเป็นหวัขอ้ใหญ่ (Main topics) หวัขอ้ยอ่ย (Sub-headings) และรูปแบบเน้ือหาท่ีจะบรรจุในแต่ละหวัขอ้ 
(Key concepts) โดยมีครูผูส้อน ใหค้ าแนะน า (Coaching) ในเร่ืองความถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ และความ
ครบถว้นสมบูรณ์ของเน้ือหา จากนั้น สมาชิกในแต่ละกลุ่ม ช่วยกนัจดัท ารูปเล่มรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
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(Research report) ออกแบบใบความรู้ (Paper handout) สร้างแบบทดสอบ (Quiz) และท าการน าเสนอหนา้
ชั้นเรียน (Class presentation) ในขั้นตอนน้ี แต่ละกลุ่ม สามารถติดต่อขอรับค าปรึกษาจากครูผูส้อน นอก
เวลาเรียน ผ่านการนัดพบ (Appointment) หรือ ผ่านโปรแกรมสนทนาในมือถือ (Group Line หรือ 
Messenger ใน Facebook) 
  ขั้นท่ี 5 ผูเ้รียนในแต่ละกลุ่มน าเสนอความรู้หนา้ชั้นเรียน (Class Presentation) ขั้นตอนน้ีผูเ้รียน 
จะไดน้ าชุดขอ้มูลท่ีผ่านการตกผลึกทางความคิดจากสมาชิกทุกคนในกลุ่ม รวมทั้งการให้ค าปรึกษาจาก
ครูผูส้อน ออกมาน าเสนอในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัตามหัวขอ้เร่ืองท่ีไดต้กลงกนัไว ้อาทิเช่น การน าเสนอ
ดว้ยการบรรยาย (PowerPoint Presentation) การแสดงบทบาทสมมติ (Role play) การใชห้นงัสั้น (Video 
clip) การเล่นเกม (Game) หรือรูปแบบการน าเสนออ่ืน (Other presentation techniques) ตามท่ีตกลงกนัใน
กลุ่ม เม่ือเสร็จส้ินการน าเสนอหนา้ชั้น ผูฟั้งจะถูกประเมินผลการเรียนรู้จากแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึน โดย
สมาชิกในกลุ่มท่ีน าเสนอ และกลุ่มท่ีน าเสนอ  จะมีการประเมินตนเอง (Self-assessment) และจะถูก
ประเมินจากครูผูส้อนและผูเ้รียนท่ีรับฟังการน าเสนอ (Class evaluation) ดว้ยการใชเ้กณฑค์ะแนนท่ีตกลง
ร่วมกนัในขั้นท่ี 1  
  ขั้นท่ี 6 ครูผูส้อนและผูเ้รียนแต่ละกลุ่มจะร่วมกนัประเมินและสะทอ้นความคิด (Feed back) ท่ี
ไดรั้บจากการน าเสนอความรู้หนา้ชั้นเรียน เพ่ือน าไปท ากิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศ ท่ี
ปลอดภยัใหแ้ก่นกัศึกษาอ่ืนภายในมหาวิทยาลยัฯ ดว้ยการใชกิ้จกรรมวอลค์แรลล่ี (Walk rally) ไปตามจุด
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัฯ  
  ขั้นท่ี 7 ครูผูส้อนสามารถประเมินผูเ้รียน ไดจ้ากการสงัเกตการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  การถาม
และตอบค าถาม การท าแบบทดสอบ การท าขอ้สอบ การน าเสนอ รูปเล่มรายงาน ใบความรู้ การประเมิน
ตนเอง การประเมินจากเพ่ือนร่วมชั้นเรียน กิจกรรมวอล์คแรลล่ี และคะแนนจากการสอบปลายภาค 
ในสปัดาห์สุดทา้ยของการเรียน ครูผูส้อนและผูเ้รียนน าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ ตลอดภาคการศึกษา 
มาสรุป วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และสรุปเป็นแนวคิดหรือความคิดรวบยอดของ การจดัการเรียนการสอนจาก
ขอ้ค าถาม (Driving question) ร่วมกนั  
 จากการออกแบบและน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based 
learning, PBL) รายวิชาเลือกเสรี เพศศึกษาและอนามยัเจริญพนัธ์ุ ส าหรับนักศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผูเ้รียนสามารถศึกษาเรียนรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง คน้ควา้และสืบคน้ขอ้มูลได้อย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ คิดและ วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดม้าจากส่ือ
ต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการตั้งค าถามและตอบค าถาม มีความกลา้แสดงออกและ
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กลา้แสดงความคิดเห็น ยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างของผูอ่ื้น สามารถท างานเป็นทีมทั้งในบทบาท
ผูน้ าและผูต้ามท่ีดี สามารถแกปั้ญหาทั้งปัญหาเฉพาะหนา้ และปัญหาอ่ืน ๆ รวมทั้งการอภิปราย แลกเปล่ียน
เรียนรู้ ประเมินตนเองและผูอ่ื้นได ้ซ่ึงถือเป็นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องทรัพยากรมนุษยท่ี์ส าคญั ในการ
ด ารงชีวิตและการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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Problem – based Learning at Francis Marion University. 

ศรัณรัตน์ คงมั่น 1 

“Problem–based Learning” ค ำว่ำ Problem แปลว่ำ ปัญหำ based แปลว่ำ ฐำน พ้ืนฐำน, Learning 
แปลว่ำ กำรเรียนรู้ Problem – based Learning  หรือ PBL  ก็คือ วิธีกำรเรียนรู้วิธีหน่ึง ท่ีมีรูปแบบกำรเรียนรู้ 
โดยกำรน ำปัญหำมำเป็นตวักระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดกำรเรียนรู้  PBL หรือ Problem-based Learning คือ กำรเรียนรู้
โดยใชปั้ญหำเป็นฐำนหรือกำรเรียนรู้ท่ีใชล้กัษณะกำรตั้งปัญหำเป็นประเด็นน ำ ซ่ึงจะช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียน
เกิดควำมตอ้งกำรท่ีจะคน้ควำ้หำควำมรู้ เพ่ือขบคิดแกไ้ขปัญหำหรือเรียนรู้จำกปัญหำอำจเป็นสถำนกำรณ์จริง 
ไดถู้กน ำมำใช้อย่ำงไดผ้ลในหลำยระดบักำรศึกษำ เป็นรูปแบบกำรเรียนอีกรูปแบบหน่ึงท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลำงและรู้จกักำรท ำงำนร่วมกนัเป็นทีมของผูเ้รียน โดยผูส้อนมีส่วนร่วมนอ้ยแต่กท็ำ้ทำยผูส้อนมำกท่ีสุด 
(ไพศำล สุวรรณนอ้ย, 2562) จำกควำมส ำคญัขำ้งตน้มหำวิทยำลยัรำชภฏันครสวรรคจึ์งไดจ้ดัโครงกำรอบรม
เชิงปฏิบติักำร “กำรจดักำรเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning)” ณ Francis Marion University (FMU) รัฐเซำท์ 
แคร์โลไลน่ำ ประเทศสหรัฐอเมริกำ โดยเนน้กำรจดักำรเรียนแบบ Problem-based Learning เป็นหลกั เพ่ือเป็น
กำรเตรียมคณำจำรยใ์หพ้ร้อมในกำรพฒันำวิชำชีพ จำกกำรศึกษำดูงำนและร่วมสัมมนำวิชำกำรกบัคณำจำรย์
ในต่ำงประเทศ ตลอดจนกำรสร้ำงแบบอย่ำงในกำรพฒันำทำงวิชำชีพผ่ำนควำมร่วมมือ จำกหน่วยงำนท่ี
หลำกหลำย 

ทฤษฎีและการฝึกอบรม 
กำรฝึกอบรมเป็นไปตำมระบบกำรเรียนรู้จำก FMU โดยมี ดร. พอลล่ี เฮสเซลเดน (Dr. Polly G. 

Haselden) เป็นผูใ้หค้วำมรู้ และแลกเปล่ียนในกำรอบรม เป็นหลกั มีหลกัสูตรในกำรอบรมช่ือ “EDUC 560 
Project Based Learning Initiative” โดยเน้ือหำประกอบไปดว้ยระบบกำรเรียนแบบโตต้อบ (Interactive) ผู ้
อบรมสำมำรถเรียนรู้เทคนิคกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนได้จำก “Standards-Focused Project Based 
Learning Model” ระหว่ำงกำรอบรม คณำจำรย์สำมำรถท ำงำนโดยมีเป้ำหมำยเลือกจำกวิชำท่ีตัวเอง
รับผิดชอบ เพ่ือจะออกแบบกำรเรียนรู้ผ่ำนโครงงำน (Project Based Learning: PBL) โดยจะมีกำรอภิปรำย
ตำมหัวข้อท่ีได้รับมอบหมำย และเลือกกิจกรรมให้เหมำะสมกับรำยวิชำท่ีเลือก สุดท้ำยส่ิงท่ีคำดว่ำ
นักศึกษำจะไดรั้บจำก PBL คือสำมำรถพฒันำจำกกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบติัจริงท่ีสำมำรถจบัตอ้งได ้เป็น
ประโยชนสู์งสุดในกำรเรียนรู้ และสำมำรถน ำเสนอผลงำนออกมำไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ น่ำสนใจ  

1 อำจำรย,์ สำขำวชิำวศิวกรรมเคร่ืองกลและหุ่นยนตก์ำรเกษตร คณะเทคโนโลยกีำรเกษตรและเทคโนโลยอุีตสำหกรรม มหำวิทยำลยัรำชภฏันครสวรรค์ 
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หัวข้อในการฝึกอบรม PBL 
กำรศึกษำ กำรเรียนรู้แบบ PBL บรรยำยโดย ดร. 

พอลล่ี จี. เฮสเซลเดน (ภำพท่ี 1) เป็นกำรเรียนรู้จำกผลงำน
ของคณำจำรย ์ม.รำชภฎันครสวรรค์ รุ่นท่ี 1-2 จดัแสดง ณ 
หอ้งเรียนภำยใน FMU หลงัจำกนั้น เร่ิมกระบวนกำรท ำ PBL 
ของตนเอง โดย กำรตั้งค ำถำม กำรตั้งขอ้สังเกต กำรเลือก
หัวขอ้ในกำรท ำ PBL และกำรด ำเนินกำรในขั้นตอนต่ำง ๆ 
ใหก้บัผูเ้รียน  

 เร่ิมกระบวนกำรเลือกรำยวิชำท่ีจะท ำ PBL (ภำพท่ี 2) คน้หำ
และตั้ งค ำถำมเ พ่ือขับเค ล่ือนกระบวนกำร (Driving 
Questions) คือ ข้อควำมท่ีระบุถึงปัญหำหรือค ำถำมหลกั
ของโครงงำน เป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนเตือนตนเองว่ำท ำไมจึงตอ้ง

ท ำโครงงำนให้ส ำเร็จ ค ำถำมน ำทำงจึงควร
ใช้ภำษำท่ีง่ำยต่อกำรเข้ำใจและควรเป็น
ค ำถำมท่ีท้ำทำยควำมรู้ควำมสำมำรถของ
ผู ้เ รียนเ พ่ือให้ผู ้เ รียนตั้ งใจท ำโครงงำน
เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ในกำรท ำ 
PBL นอกจำกหวัขอ้ Driving Questions ยงัมี
หัวข้ออ่ืน ๆ อีก ดังน้ี  Success Skills Key 
Knowledge and Understanding, Project 
Summary, Entry Events, Final Products, 
Reflection เป็นตน้ ซ่ึงในท่ีน้ีผูเ้ขียนไดเ้ลือก
วิชำท่ีจะท ำโครงกำรน้ี คือโครงงำนวิศวกรรมไฟฟ้ำเคร่ืองกลกำรผลิต (6273921) เป็นวิชำเฉพำะดำ้นบงัคบั 
ท่ีสอนในสำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำเคร่ืองกลกำรผลิต) โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ภาพที่ 1 กำรศึกษำ กำรเรียนรู้แบบ PBL 

ภาพที่ 2  เร่ิมตั้งหวัขอ้ในกำรท ำ PBL 
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ผลการออกแบบโครงงานเร่ือง Vertical Aeroponic Farming 

Vertical Aeroponic Farming 

 Key Knowledge
Basic Knowledge of lettuce. 
Sensors & Install Knowledge. 
Design structure of Vertical Aeroponic Farming. 

 Success Skills
Critical Thinking/Problem Solving / System Analysis 
Self-management / Set their own goal. 
Other / be able to create new design of VAF 

 Driving Question
How can we design Vertical Aeroponic Farming? 

 Sustained Inquiry
Research for Information about the sensors. 
Design structure of Vertical Aeroponic Farming 
and explain Why do you design this? 
Research for Information of lactuce  

 Voice & Choice
Type of lectuces 
Type of sensors. 
Structure of Vertical Aeroponic Farming 

 Authenticity
Students can design Vertical Aeroponic Farming. 

 Reflection
Class discussion 
Present and Gallery Walk 

กำรประเมินผล PBL ใช้เทคนิคกำรเรียนแบบ Gallery Walk โดยวิธีกำรเรียนแบบเดินชม
แลกเปล่ียนเรียนรู้หรือ Gallery  Walk (ภำพท่ี 3) เป็นกลวิธีท่ีให้ผู ้เ รียนน ำเสนอผลงำนของกลุ่ม 
ในกำรศึกษำเร่ืองเดียวกนัภำยหลงัจบบทเรียน โดยกำรติดไวต้ำมผนงั หอ้งเรียน เหมือนกบักำรจดัแสดง 
ผลงำนศิลปะในแกลอร่ี ใหก้ลุ่มอ่ืนมำชมแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงำน แสดงควำมคิดเห็น ประเด็นขอ้สงสัย 
โดยกำรแผน่กระดำษเลก็ ๆ เขียนขอ้ควำมแสดงควำมคิดเห็นของตนติดไวท่ี้ในผลงำนของเพ่ือน ๆ จำกนั้น
พอหมดเวลำแสดงควำมคิดเห็นตำมท่ีผูส้อนไดก้ ำหนดให้ เจำ้ของผลงำนก็จะมำน ำผลงำนของตนท่ีได้
รับค ำชมเชยหรือไดรั้บขอ้เสนอแนะ กลบัไปปรับปรุงแกไ้ขตำมค ำแนะน ำเพ่ือใหผ้ลงำนของตนเองนั้นดี
ข้ึน พร้อมท่ีจะน ำมำแสดงในคร้ังต่อไป กลวิธีน้ีใชเ้ม่ือตอ้งกำรให้นกัเรียนน ำเสนอผลงำน โดยทุกคนมี
ส่วนร่วม กลวิธีน้ีช่วยฝึกทกัษะกำรคิดวิเครำะห์ กำรตั้งค ำถำม กำรตอบค ำถำม กำรส่ือสำรและกำรยอมรับ
ฟังควำมคิดเห็นของผูอ่ื้น  
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รูปที่ 3  กำรน ำเสนอผลงำนรูปแบบกำรประเมินโครงงำน (Assessing Projects) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4  รับประกำศนียบตัรจำก Dr. Polly G. Haselden 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 5  กำรศึกษำดูงำน PBL Course with Nursing Department Downtown 
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บทสรุป 
กำรอบรมศึกษำ ณ มหำวิทยำลยั Francis Marion University (FMU) เป็นประสบกำรณ์กำรเรียน

และกำรใชชี้วิตในวฒันธรรมท่ีแตกต่ำงจำกประเทศไทย ลกัษณะกำรเรียนกำรสอนของต่ำงชำติ ผูส้อนและ
ผูเ้รียนมีกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและประสบกำรณ์ จ ำนวนนกัศึกษำต่อหอ้งเรียนไม่มำกนกั ท ำใหเ้กิด
กำรแลกเปล่ียน กำรสนทนำ น ำเสนอไดส้ะดวก อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน และภำคปฏิบติัเพียงพอต่อ
จ ำนวนนกัศึกษำ กำรจดัสถำนท่ีเอ้ือต่อกำรศึกษำ ท ำให้ไดรั้บแรงบนัดำลใจในกำรพฒันำกำรสอนของ
ตนเองมำกข้ึน  

สุดทำ้ยน้ีตอ้งขอขอบพระคุณ นำยแพทยส์มพงษ ์ไกรกิจ และแพทยห์ญิงสุวีย ์ไกรกิจ ผูใ้ห้กำร
สนับสนุนในกำรไปใช้ชีวิตในฐำนะนักเรียนแลกเปล่ียน ณ มหำวิทยำลยั Francis Marion University 
(FMU) ประเทศสหรัฐอเมริกำ และควำมเมตตำ ควำมอบอุ่น ท่ีไดใ้หก้ำรดูแลเป็นอย่ำงดีตลอดระยะเวลำ
ของกำรศึกษำเล่ำเรียน ขอขอบคุณ มหำวิทยำลยัรำชภฏันครสวรรค ์ท่ีไดใ้หโ้อกำสในกำรเขำ้ร่วมโครงกำร
กำรจดักำรเรียนแบบใฝ่รู้ (Active learning) พร้อมทั้งสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงทั้งหมดของคณะ
ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร 
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