








PBL: Project Base Learning 
การเรียนรู้สู่การปฏิบัตจิริงโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

อาจารย์ ดร.กุลรภัส เทียมทิพร 
สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 

             การจัดการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นอีกหนึ่ง
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่จะช่วยพัฒนา
ผู้เรียนให้ได้รับความรู้โดยผ่านการท างานที่มีการค้นคว้าอย่าง
เป็นขั้นตอน มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล 
และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ร่วมกับการแก้ปัญหาได้ ช่วยเพ่ิม
ทักษะการใช้ความรู้ในชีวิตจริง สร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงาน 
หรือชิ้นงาน ด้วยตัวผู้ เรียนเอง พัฒนาและแสดงออกถึง
ความสามารถของการท างานตามท่ีผู้เรียนต้องการน าเสนอ. 

ในการสร้างโครงงานนั้นผู้ เรียนจะถูกขับเคลื่อนด้วย
ค าถามน าทาง (Driving Question) ที่จะสามารถพา
ผู้เรียนให้ไปถึงจุดหมายปลายทาง หรือเป้าหมายของ
โครงงานนั้นๆ ได้ โดยการมีค าถามน าทางนั้นจะสามารถ
ให้เราก าหนดกรอบของการเรียนรู้ที่จะเป็นตัวเชื่อมโยง
ระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้กับทักษะการคิดขั้นสูง ให้
ตรงกับสิ่งที่เราต้องการค้นคว้าหาค าถาม หรือสร้างองค์
ความรู้ให้เกิดขึ้นได้  การน าสถานการณ์จริงหรือการสร้าง

ประสบการณ์จริงให้เกิดขึ้นในชีวิตจริง จะเป็นส่วนที่ขับเคลื่อนให้ผู้เรียนเห็นภาพของการท างาน 
หรือเป้าหมายของการท างานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โครงงานหรือผลงานที่ผู้เรียนสร้างขึ้น จะเป็น
ผลงานเชิงประจักษ์ที่สามารถแสดงออกถึงศักยภาพจากการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ผ่านการ
ประเมินอย่างมีขั้นตอนตามสภาพจริง ซึ่งการประเมินการเรียนรู้ อาจจะใช้กระบวนการต่างๆกัน
ออกไปตามสถานการณ์หรือบริบทของการเรียนการสอนในแต่ละแห่ง. 

เม่ือยุคสมยัมกีารปรับเปลีย่นการศึกษากเ็ช่นเดียวกนั.. 

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  
(Project-based Learning : PBL) 
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เมื่อการศึกษาไทยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน 
Passive Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้โดยการอ่าน ฟังบรรยาย โดยยึดเนื้อหา 

(Content Based) จากหนังสือและต ารา เป็นรูปแบบที่ครูในประเทศไทยคุ้นเคยและใช้กันมาก 
ครูจะพยายามบรรยาย บอกทุกสิ่งทุกอย่างในต าราหรือหนังสือ ให้นักเรียนจดบันทึกแล้วน าไปใช้
สอบวัดเก็บเป็นคะแนนความรู้โดย สรุปก็คือ ยึดครูเป็นศูนย์กลาง (Teacher-centered) ต่อมา
ครูเริ่มน าTechnology มาช่วยในการน าเสนอ Content ให้นักเรียนได้รับรู้ก็ยังถือว่าเป็นการยึด
ครูเป็นศูนย์กลางอยู่ 

ในศตวรรษท่ี21 การจัดกระบวนการเรียนรู้
จึงพยายามเปลี่ยนบทบาทครูจากผู้บรรยายมาเป็น 
คณะครูร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ (Pedagogy) ให้นักเรียนใช้เป็น
เครื่องมือไปเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็น
ผู้อ านวยความสะดวก และเสนอแนะเครื่องมือการ
เข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการต่าง ๆ โดยเฉพาะผ่าน 
Technology ให้เข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็วและ

กว้างขวาง น าความรู้ทีไ่ด้มาแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนในห้องเรียน เรียกกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ว่า 
Active Learning ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered) [1] 

และ การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ก็เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ถูกน ามาใช้กับ
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

PBL กับการศึกษาของไทย ในศตวรรษที่ 21 
การปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนจาก Passive Learning  กระบวนการเรียนรู้
โดยการอ่าน ฟังบรรยาย  เป็น พยายามเปลี่ยนบทบาทครูจากผู้บรรยายมาเป็นคณะ
ครูร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Pedagogy) ให้นักเรียนใช้
เป็นเครื่องมือไปเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก และ
เสนอแนะเครื่องมือการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการต่าง ๆ โดยเฉพาะผ่าน 
Technology ให้เข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง น าความรู้ที่ ได้มา
แลกเปลี่ยนกับเพ่ือนในห้องเรียน เรียกกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ว่า Active Learning 
ทีย่ึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered)  
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PBL: Project Base Learning.  คืออะไร? 
การน าโครงงานมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นสิ่งที่ได้มีการน ามาใช้ในการจัด

การศึกษามาระยะเวลานานแล้ว ไม่ใช่สิ่งใหม่ที่เพ่ิงได้ค้นพบแต่อย่างใด แต่ การจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานในยุคของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นสิ่งที่ใหม่ที่ท้าทาย
ความสามารถของทั้งครูผู้สอน อาจารย์ นักวิชาการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ว่าจะมี
กระบวนในการจัดการเรียนรู้อย่างไร ในเกิดประโยชน์กับผู้ เรียนสูงสุดในยุคที่เทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถเข้าถึง ได้ทุกที่ ทุกเวลา และมีอิทธิพล ต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
มากกว่าศตวรรษที่ผ่านมาอย่างมากมาย?

ลักษณะเด่นของ PBL 
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจาก

ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยสร้างความรู้จากกระบวนการท างานกลุ่ม  เพ่ือแก้ปัญหาหรือสถานการณ์
เกี่ยวกับชีวิตประจ าวันปละมีความส าคัญต่อผู้เรียน  ตัวปัญหาจะเป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการ

Project-based Learning: PBL 
     เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยความสนใจ ผู้ เรียน  ได้ เรียนรู้ตามความถนัดและ
ความสามารถของตนเอง โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์หรือ
กระบวนการอื่นๆ ที่เป็นระบบ 
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เรียนรู้และเป็นตัวกระตุ้นกระบวนการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลและการสืบค้น หา
ข้อมูลเพ่ือเข้าใจกลไกของตัวปัญหา รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหา การเรียนรู้แบบนี้มุ่งเน้นพัฒนา
ผู้เรียนในด้านทักษะและกระบวนการเรียนรู้  และพัฒนาผู้เรียนให้สามารรถเรียนรู้โดยการชี้น า
ตนเอง ซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการสร้างองค์ความรู้โดยผ่านกระบวนการคิดด้วยการแก้ปัญหาอย่าง
มีความหมายต่อผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดส าคัญของ PBL 
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรก ในช่วงปลาย   

ค.ศ. 1969  โดยคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Faculty of 
Health Science) ของ McMaster University ประเทศ
แคนนาดา โดยเริ่มกับนักศึกษาแพทย์ฝึกหัดหลังจากนั้นได้
ขยายไปสู่มหาวิทยาลัยหลายแห่ง ส่วนใหญ่น าไปใช้กับ
หลักสูตรของนักศึกษาแพทย์ เนื่องจากผู้เรียนสาขาแพทย์
นั้นต้องใช้ทักษะวิเคราะห์ปัญหาทางการรักษาสูง ต่อมาใน
ปี ค.ศ. 1980 การจัดการเรียนรู้แบบนี้ได้ขยายไปสู่สาขา
อ่ืนๆ เช่น สาขาวิทยาศาสตร์และสัมคมศาสตร์ และได้มี
การน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรสาขาต่างๆ อีกด้วย [2]  
 

ลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สรุปได้ดังนี้ 
1 ต้องมีสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาและเริ่มต้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหา

เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 
2 ปัญหาที่น ามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ควรเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นพบเห็นในชีวิต

ได้ในชีวิตจริงของผู้เรียนหรือมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้จริง 
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3 ผู้เรียนเรียนรู้โดยการน าตัวเอง (Self-Directed Learning) ค้นหาและแสวงหาความรู้
ค าตอบด้วนตนเอง บริหารเวลาเอง คัดเลือกวิธีการเรียนรู้และประสบการณ์เรียนรู้ รวมทั้ง
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4 ผู้เรียนเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย เพ่ือประโยชน์ในการค้นหาความรู้ ข้อมูลร่วมกัน เป็นการ
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุและผล ฝึกให้ผู้เรียนมีการรับส่งข้อมูล เรียนรู้เกี่ยวกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และฝึกการจัดระบบตนเองเพ่ือพัฒนาความสามารถในการท างานร่วมกัน
เป็นทีม ความรู้ค าตอบที่ได้มีความหลากหลายองค์ความรู้จะผ่านการวิเคราะห์โดยผู้เรียน มีการ
สังเคราะห์และตัดสินใจร่วมกัน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนี้  นอกจากจัดการเรียน
เป็นกลุ่มแล้วยังสามารถจัดให้ผู้เรียนเรียนรู้เป็นรายบุคคลได้ แต่อาจท าให้ผู้เรียนขาดทักษะใน
การท างาร่วมกับผู้อ่ืน 

5 การเรียนรู้มีลักษระการบูรณาการความรู้และบูรณาการทักษะกระบวนการต่างๆ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับค าตอบและความรู้ที่กระจ่างชัด 

6 ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้จะได้มาภายหลังจากผ่านกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานแล้วเท่านั้น 

7 การประเมินผลเป็นการประเมินผลจากสภาพจริง โดยพิจารณาการปฏิบัติงาน
ความก้าวหน้าของผู้เรียน 
 

การเข้าสู่โครงการ Active Learning. 
 โครงการนี้เป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้มีการสนับสนุนอาจารย์
ผู้สอนให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้(Active Learning) โดยการคัดเลือกตัวแทนอาจารย์
จากทุกคณะ เพ่ือไปอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ในต่างประเทศ ส าหรับโครงการนี้
ได้รับการสนับสนุนให้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้วหลายปีด้วยกัน ทางมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ก็ได้มีการสนับสนุนให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯได้ไปอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ
ใฝ่รู้นี้ในประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ มาเลเซีย ฯลฯ จ านวนหลายรุ่นและ
หลายท่านด้วยกัน..และในปีการศึกษา 2559 นี้ก็เช่นกัน โครงการนี้ก็ได้มีการประกาศรับสมัคร
ผู้เข้าร่วมโครงการ แต่ในปีนี้จะแตกต่างจากปีอ่ืนๆอยู่ตรงที่ ในปีนี้ได้มีการรับสมัครคัดเลือกให้มี
การทดสอบภาษาอังกฤษของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 
Active learning ถ้าผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านในเกณฑ์ของทางมหาวิทยาลัยก าหนด และ
ได้รับการคัดเลือกจากทางคณะต้นสังกัด ก็จะได้เข้าร่วมโครงการในปีนี้เพราะว่าในปีการศึกษา 
2559 นี้  โครงการActive learning ได้รับการสนับสนุนให้ทุนอาจารย์ไปอบรมที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลาถึง 3 สัปดาห์ ... เมื่อเข้าสู่กระบวนการแล้ว เราก็ได้ตัวแทนแต่ละ
คณะ มาเป็นสมาชิกของโครงการนี้ด้วยกัน 8 ท่านด้วยกัน ประกอบไปด้วยคณะครุศาสตร์ 
จ านวน 2 ท่าน คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 2 ท่าน คณะเทคโนโลนีการเกษตรและ
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เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 2 ท่าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 1 ท่าน และ 
คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 1 ท่าน  

จากนั้นเราก็เข้าสู่การอบรมเตรียมความพร้อม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน หรือว่า Project Base Learning (PBL) ภาคภาษาอังกฤษ เป็นระยะเวลา 9 
วัน ตั้งแต่วันที่ 10 – 18 พฤษภาคม 2559 จากอาจารย์จากศูนย์ภาษาฯ ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ และวิทยากรพิเศษ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ , ภาควิชาการศึกษา , คณะศึกษาศาสตร์ , มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้วยโครงงานเป็นฐาน (PBL)  เพ่ือให้อาจารย์ทุกท่านได้มี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนเกี่ยวกับ  Project Base Learning (PBL) และ
เตรียมความพร้อมด้านภาษาไปด้วย...พร้อมกับด าเนินการขอวีซ่าเพ่ือเข้าประเทศ ต้องมีการ
เตรียมเอกสารต่างๆ ทั้งหนังสือรับรองการท างานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ 
เอกสารรับรองการเป็นนักศึกษา ครอส Project base Learning เพ่ือเข้าเรียนในภาคฤดูร้อน
ของทางมหาวิทยาลัย Francis Marion University (FMU) ประเทศสหรัฐอเมริกา เอกสารต่างๆ
เสร็จสิ้นในเวลาไม่กี่วันก่อนก่อนเดินทาง เป็นความตื่นเต้น ลุ้นระทึกแรกที่กลุ่มของพวกเราต้อง
เจอ..และคาดว่าคงไม่ได้มีแค่เหตุการณณ์แรกนี้เท่านั้น ความตื่นเต้นอีกหลายๆเหตุการณ์ที่รอเรา
อยู่ในการออกเดินทางข้ามทวีปเพ่ือหาประสบการณ์ใหม่ๆ ในต่างแดน จะต้องมีอีกมากมายอย่าง
แน่นอน  

...และเม่ือถึงเวลา ตัวแทนทั้ง 8 คน ก็เดินไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ในวันที่ 3-30 มิถุนายน 2559. ด้วยการต่อเครื่องบินหลายต่อ และใช้เวลาในการเดินทาง
ยาวนานหลายวัน เพ่ือจะถึงจุดหมาย FMU. มหาวิทยาลัยอีกแห่งของพวกเรา!!! 

..และเมื่อการศึกษาไม่ได้ก าหนดพรมแดนของการเรียนรู้ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อน าไปสู่การเปิดวิสัยทัศน์อันกว้างไกล  จึงเร่ิมต้นขึน้!! 
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การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อสร้างโครงงานในการเรียนการสอน 
ณ Francis Marion University (FMU) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

การต้อนรับที่อบอุ่นตั้งแต่ก้าวแรกท่ีได้เหยียบลงบนเมืองฟอเรน เมืองเล็กๆของรัฐเซาแค
โรโลน่า ที่พวกเรามองมาจากบนเครื่องบินแล้วเห็นแต่ต้นไม้สีเขียวเต็มไปทุกพ้ืนที่ของเมือง เมื่อ
เครื่องบินลงจอดที่สนามบินพร้อมสายฝนโปรยปราย พวกเราก็ได้พบกับ ท่านนายแพทย์สมพงษ์ 
ไกรกิจ และแพทย์หญิงสุวนีย์  ไกรกิจ ผู้ ให้ทุนสนับสนุนกลุ่มของพวกเรา อาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มารอรับที่สนามบินเมืองฟอเรน พร้อมด้วย Mr. Darryl Bridges 
รองอธิการบดี และ Dr.Polly Haselden. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่จะสอนพวกเราในการ
เรียนครั้งนี้ 
 

ความประทับใจตั้งแต่แรกพบ ..และการต้อนรับอย่างเป็นทางการ 
     ส าหรับวันแรกของการเริ่ม
เข้าสู่กระบวนการเรียนการสอน 
คือวันจันทร์ที่ 6 มิ.ย. 2559 
ตามตารางก าหนดการที่ทาง 
Mr.Darryl Brigges ได้แจ้งไว้
ให้กับพวกเราตั้งแต่วันที่
เดินทางมาถึง..เริ่มต้นด้วย 
อาหาร มื้อเช้าเล็กๆ ที่ทางมหาวิทยาลัย 
FMU จัดไว้ต้อนรับเรา!! 

9.00 a.m.  Continental Breakfast ที่ Cauthen Café (CEMC) 
จากนั้นก็มีการพาพวกเราไปยัง
ห้ อ ง เรี ย น  CEMC 225 ที่ เ ร า
จะต้องมาเรียนกันอยู่ที่ห้องนี้ เป็น
เวลากว่า 3 สัปดาห์ต่อจากนี้ 
เมื่อพวกเราไปถึงก็มีทางผู้บริหาร
ของคณะศึกษาศาสตร์ รอต้อน
เราพวกเราอยู่แล้ว 

10.00 a.m.  Welcome and Introduction โดย Dr. Shirley Bausmith,Dean 

 คณบดีกล่าวต้อนรับ แนะน าโครงการแลกเปลี่ยนของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ กับทางมหาวิทยาลัย FMU และรูปแบบการเรียนการสอนพร้อมก าหนดการกิจกรรม
ต่างๆ ที่พร้อมเราจะต้องใช้ชีวิต และเรียนรู้ไปร่วมกันตลอด 3 สัปดาห์ จากนั้น จะเป็นการ
แนะน าอาคาร สถานที่ ท าความรู้จักกับมหาวิทยาลัย FMU 
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10.30 a.m  Campus Tour โดย Mr.Darryl Bridges รองอธิการบดี 
(Vice President for Development and Executive Director FMU Education Foundation) 

เริ่มต้นด้วยการแนะน าอาคารเรียน ห้องสมุด สนามกีฬา ห้องออกก าลังกายต่างๆ 
รวมทั้ง การท าบัตรนักศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่อย่างพวกเรา ที่ไปเข้าเรียนในวันที่ทาง FMU มี
การจัดปฐมนิเทศก์ให้กับนักศึกษาพอดี 

  
เอกสารปฐมนิเทศก์นักศึกษาใหม่ เอกสารวิชาเรียนภาคฤดูร้อน 2016 ที่มาในรูป

หนังสือพิมพ์ฉบับเล็กมีแจกอยู่ทกุตึกในมหาวิทยาลัย 

  
สนามบาสเกตบอล ที่อยู่ในอาคารกิจกรรมของ
ทางมหาวิทยาลยั 

สระว่ายน้ าในร่ม ส าหรับการเรียนการสอน  
และการออกก าลังกาย 

  
ห้องสมุดส าหรับการสบืค้นเอกสารและต าราทางวิชาการ 
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การเข้าพบกับอธิการบดีและผู้บริหารของทางมหาวิทยาลัย Francis Marion University (FMU) 
อย่างเป็นทางการ 

Lunch with FMU Leadership  ที่ President’s Box at Sparrow Stadium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ที่ห้อง VIP ของสนามแข่งเบสบอล Sparrow Stadium 
พร้อมแนะน าตัวอย่างเป็นทางการ จากนั้นตัวแทนจากกลุ่มคณะอาจารย์ซึ่งเป็นนักเรียนไทย
แลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้มอบของที่ระลึกจากประเทศไทยให้กับ      
ท่านอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย Francis Marion University (FMU)  
  พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับท่านนายแพทย์สมพงษ์ ไกรกิจ และแพทย์หญิงสุวนีย์ ไกร
กิจ ผู้สนับสนุนในการให้ทุนแลกเปลี่ยนฯ ในครั้งนี้. 
 

1.30 p.m. Library Overview & Identification Cards เพื่อท าการท าบัตรนักศึกษา
ให้กับนักศึกษาใหม่. 

เมื่อได้บัตรนักศึกษามาแล้ว ก็ถือได้ว่า
ตอนนี้ได้กลายเป็นนักศึกษาของ  Francis 
Marion University  (FMU) อย่างเต็มตัว 
เตรียมพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกทุกอย่างใน
การสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้พร้อมส าหรับ
การเริ่มเรียนวันแรกของการเรียนการสอน 

 
Tuesday, June 7 2016 วันแรกของการเรียนการสอน  
9.00 a.m.  Blackboard Review โดย Mr..John Petrush, Campus Technology. 
 รหัสรายวิชาการเรียนของพ วกเราคือ EDUC 560 :Project Based Learning 
Initiative : Nakhon Sawan Rajabhat University Delegation โดย Dr.Polly G.Haselden 
ผู้รับผิดชอบและด าเนินการสอน  โดยการเรียนการสอนของทาง FMU ส าหรับในการเรียน
รายวิชานี้  จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนควบคู่ในกันไปนั่นคือ การเรียนการสอนในห้องเรียน และการ
เรียนการสอนออนไลน์ โดยการใช้โปรแกรม Blackboard ตามระบบของทางมหาวิทยาลัย ที่
นักเรียนที่ได้ลงทะเบียนในรายวิชา จะต้องมีรหัสในการเข้าใช้งานของตนเอง เพ่ือท าการ Login 
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เข้าไปรับเอกสารในการเรียน และรับทราบกิจกรรมการเรียนการสอน การบ้าน แบบฝึกหัด หรือ
โครงงานตามค าสั่งของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งในการเรียนในครั้งนี้  Dr.Polly G.Haselden ได้
จัดเตรียมเอกสารการสอนต่างๆ ไว้ให้นักเรียนสามารถดาวโหลดได้จากเข้าเรียนออนไลน์ พร้อม
ทั้งมีการสั่งงานให้ผู้เรียนต้องท าการเขียนสะท้อนความคิด (reflection) สิ่งที่ได้จากการเรียนใน
ห้องเรียนแต่วัน ส่งทุกวัน เพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในวันถัดไปที่จะต้องเรียนในหัวข้อ
หรือกิจกรรมอ่ืนๆ และให้ผู้เรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ของตนเองที่ได้รับมาตามความรู้และ
ความเข้าใจของตนเอง สะท้อนออกมาเป็นการเรียบเรียงความคิด ผ่านตัวอักษรให้อาจารย์ผู้สอน
ได้รับรู้ในแต่ละวัน. 
 

การเรยีนการสอนในห้องเรยีน 
          PBL           
      Dr.Polly G.Haselden 
อาจารย์ผู้สอนของพวกเรา จะ
บอก Agenda ก าหนดกิจกรรมที่
เราจะต้องท าการเรียนในแต่ละ
วัน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจว่า ใน
การเรียนแต่ละช่วง จะต้องมีการท ากิจกรรมใดบ้าง ต้องมีการไปร่วมสังเกตการณ์เรียนร่วมกับ
นักเรียนชั้นเรียนใด วิชาอะไรบ้าง และสิ่งที่จะต้องได้ในการเรียนของวันนี้คืออะไร... 
 

แนวคิดของการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน  
 ส าหรับเรื่องแนวคิดของการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน Dr.Polly G.Haselden ได้
น าเทคนิคการเรียนแบบ Gallery Walk มาใช้ในชั้นเรียนของเรา วิธีการเรียนแบบ Gallery 
Walk นั้นจะเป็นการเรียนแบบร่วมมือกันแสดงความคิดเห็น ติชม เพ่ือให้มีการปรับปรุง ผลงาน
ให้ดียิ่งขึ้นไป โดยในการท า Gallery Walk ในแต่ละครั้งนั้น ผู้เรียนจะได้รับมองหมายให้สร้าง
ชิ้นงาน หรือผลงานของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นงานกลุ่มหรืองานเดี่ยว จากนั้นก็ต้องน าผลงานของ
ตนเองมาแสดง โดยการติดไว้ตามผนังรอบๆ ห้องเรียน เหมือนกับการจัดแสดงผลงานศิลปะใน
แกลอรี่ เพ่ือให้เพ่ือนร่วมชั้น ได้อ่าน ศึกษา และท าความเข้าใจ ถ้าหากเกิดประเด็นข้อสงสัย 
อยากจะซักถาม ให้ค าชมเชย หรือข้อเสนอแนะต่างๆ ก็สามารถน าแผ่นกระดาษแผ่นเล็กๆ เขียน
ข้อความแสดงความคิดเห็นของตนติดไว้ที่ในผลงานของเพ่ือนๆได้ 
 จากนั้นพอหมดเวลาแสดงความคิดเห็นตามที่ผู้สอนได้ก าหนดให้ เจ้าของผลงานก็จะ
มาน าผลงานของตนที่ได้รับค าชมเชย หรือได้รับข้อเสนอแนะ  กลับไปปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าเพ่ือให้ผลงานของตนเองนั้นดีขึ้น ถูกต้องขึ้น สวยงามขึ้น พร้อมที่จะน ามาแสดงในครั้ง
ต่อไป เพ่ือรอรับค าติชมในครั้งใหม่นั่นเอง.  
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เริ่มกระบวนการจัดท าโครงงาน ตามแนวทางของการเรียนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
เริ่มต้นด้วยการศึกษาเกี่ยวกับการท าโครงงาน ค้นคว้าหาข้อมูลจากเว็ บไซด์ทาง

ก า ร ศึ ก ษ า ที่ อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น ก า ห น ด ให้  Go to The Buck Institute of Education 
(www.bei.org) และหาโครงงาน (Project) ที่ผู้เรียนแต่ละคนสนใจ เพ่ือน ามาศึกษาแนวทางใน
การสร้างสรรค์โครงงานของตนเอง 

ในการจะสร้างโครงงาน(Project) แต่ละโครงงานได้นั้น ผู้เรียนอาจจะต้องเริ่มต้นจาก
ขั้นตอนของการหาค าถามน าถาม (Driving Questions) และสถานการณ์เพ่ือน าเข้าบทเรียน 
(Entry Events) เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดความคิดริเริ่มด้วยตนเองจากสิ่งที่ตนเองชอบ หรือสิ่งที่สนใจ 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแสดงศักยภาพในการสร้างสรร์โครงงานออกมาได้อย่างเต็มที่  โดยที่ผู้สอน
เองก็จะต้องก าหนดขอบเขตของการเรียนรู้ให้เป็นไปตามของเขตของรายวิชาที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่ง
อาจจะใช้ สถานการณ์เพ่ือน าเข้าบทเรียน (Entry Events) เป็นแรงจูงใจ หรือแรงกระตุ้นเพ่ือให้
ผู้เรียนได้เกิดความสนใจ อยากรู้ อยากเรียน ต้องการจะศึกษาจนถึงขั้นน ามาสร้ างเป็นโครงงาน 
การที่ผู้เรียนจะสามารถค้นพบค าถามน าถาม (Driving Questions) ของตนเอง เพื่อเป็นโจทย์ตั้ง
ตนของโครงงานตนเองได้นั้น อาจจะต้องอาศัยสถานการณ์เพ่ือน าเข้าบทเรียน (Entry Events) 
จากการได้เรียนรู้โดยประสบการณ์ตรง และการได้เรียนรู้โดยประสบการณ์ตรงนั้น ก็สามารถ
เกิดขึ้นได้ดี ถ้าผู้เรียนได้ออกไปสัมผัสกับความรู้สึก บรรยากาศ และได้เรียนรู้จากสถานที่จริง  
การศึกษานอกห้องเรียนเพื่อสร้างค าถามน าถาม (Driving Questions) จึงได้เริ่มต้นข้ึน 

Thursday ,June 9 2016  : Go over Driving questions. 
Field Trip Task: What are some projects that could be created based on 
content of our private tour at Florence Country Museum? 

การก าหนดหัวข้อสั่งงานก่อนที่จะน าผู้เรียนออกไปยังสถานที่จริง เพ่ือให้ได้ข้อมูล
กลับมาตรงตามวัตถุประสงค์ของการเรียนในแต่ละครั้งนั้น ถือเป็นประเด็นส าคัญอย่างหนึ่ งของ
การเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน ไม่เช่นนั้นการที่จะน าผู้เรียนออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนจะไม่
สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้เลย ว่าจะสร้างค าถามน าทาง (Driving Questions) ให้กับโครงงาน
ของตนเองได้อย่างไร 

ในการออกเรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งแรกของห้องเรียนนี้ Dr.Polly G.Haselden ได้เริ่ม
จากการน าพวกเราไปทัวร์ในตัวเมืองฟอเรนของเราเอง การเข้าไปในตัวเมืองที่ห่างจาก 
มหาวิทยาลัย 17 กิโลเมตร พวกเราเดินทางกันด้วยรถตู้ของมหาวิทยาลัย FMU โดยมีผู้ขับรถน า
เราไปก็คือ Dr.Polly G.Haselden อาจารย์ผู้สอนของเรานั่นเอง วันนี้เราจะได้ไปทัวร์พิพิธภัณฑ์
ฟอเรน (Florence Country Museum) เพ่ือเรียนรู้ต้นก าหนดและความเป็นมาของเมืองฟอเรน
แห่งนี้ จากนั้นตามก าหนดการช่วงบ่ายเราจะได้ไปเยี่ยมชมศูนย์แสดงศิลปะ (Performing Arts 
Center) และห้องสมุดประชาชนของเมืองฟอเรน (Florence Country Library) 



12 
 

 

พิพิธภัณฑ์ฟอเรน (Florence Country Museum) 
 สถานที่บอกเรื่องราว เล่าเรื่องความเป็นมาของดินแดนของรัฐเซาน์แคโรไลน่า และการ
ก่อตั้งเมืองฟอเรน การตั้งชื่อเมืองตามชื่อของลูกสาวของนายทหารที่ได้มาปกครองดูแลเมืองนี้  
หรือจะเป็นสภาพความเป็นอยู่ของชาวเมืองตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การวางผังเมืองจากยุคเริ่มแรก
ที่มีแต่ไร่ฝ้ายและยาสูบ การด ารงชีวิตที่ก่อเกิดอาชีพของชาวเมือง ด้วยการน าเสนอในรูปแบบ
ต่างๆ ที่สร้างให้เกิดการเรียนรู้อย่างเพลิดเพลินพร้อมการท าความเข้าใจจากการบรรยายของ

เจ้าหน้าที่ประจ าพิพิธภัณฑ์. 
 

ศูนย์แสดงศิลปะ (Performing 
Arts Center) แ ล ะ ห้ อ ง ส มุ ด
ป ระช าชน ขอ งเมื อ งฟ อ เรน 
(Florence Country Library) 

จากนั้นเราก็มาสรุปการ
เรียนรู้ที่ได้ออกไปศึกษานอกห้องเรียน ได้ออกไปเปิดประสบการณ์ในการเยี่ยมชมสถานที่
ส าคัญๆในเมืองฟอเรน ได้พบกับแหล่งเรียนรู้ ได้ไปเยี่ยมชมด้วยตัวเองในแต่ละสถานที่โดยมี
ผู้บรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งให้โอกาสซักถามข้อสงสัย ให้ได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศของสถานที่

ต่างๆ เช่นการได้เข้าไปด้านหลังเวทีการแสดงใน
โซนของนักแสดงและเจ้าหน้าที่  ช่างเทคนิคผู้
ท างานเบื้องหลังเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ได้เข้าไปของ
โรงละครที่มีการจัดแสดงละครเวทีจริง ได้รับรู้
ความรู้สึกของการยืนบนเวทีแล้วได้มองออกไปยัง
บริเวณหน้าเวทีที่มี เก้าอ้ีวางเรียงรายอยู่อย่าง
มากมาย ถึงแม้จะไม่ได้ชมการแสดงจริงแต่ก็ท าให้

เกิดความตื่นตา ตื่นใจกับความใหญ่โตและสวยงาม
ของสถานที่อยู่ไม่ใช่น้อย ด้วยการเขียนสะท้อน
ความคิด และสิ่งที่เราได้รับในการเรียนรู้ของวันนี้ส่ง
ให้กับอาจารย์ผู้สอน เป็นการจบกิจกรรมของการ
ออกไปศึกษานอกสถานที่ อย่างครบกระบวนการ 

โดยกระบวนการค้นหาหรือสร้างค าถามน า
ท า ง  (Driving Questions) แ ล ะ ก า ร ก า ห น ด
สถานการณ์ในการน าเข้าสู่บทเรียน (Entry Events) นี้ได้ด าเนินการติดต่อกันอีกเป็นเวลา 3 วัน
ด้วยกนั แต่แตกต่างกันไปตามสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ 

เมื่อสถานที่ต่าง ประสบการณ์ที่ได้รับจึงแตกต่าง… 
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Friday ,June 10 ,2016 
Field Trip: Columbia เมืองโคลัมเบีย เมืองหลวงของรัฐเซาน์แคโรไลน่า 
สถานที่ : State Capitol and South Carolina Museum of Art 
 การเดินทางเริ่มต้นขึ้นแต่เช้าของวัน ด้วยพาหนะคู่ทีมนักเรียนไทย นั่นคือรถตู้ของ
มหาวิทยาลัย FMU คันเดิม แต่วันนี้เราต้องออกเดินทางเข้าสู่เมืองหลวง เมืองโคลัมเบีย เมือง
หลวงของรัฐเซาน์แคโรไลน่า เพ่ือจะไปดูที่ว่าการรัฐ และพิพิธภัณฑ์ของรัฐเซาน์แคโรไลน่า       
ด้วยการน าทีมของ Dr.Tracy Meetze Holcombe  ผู้หญิงร่างท้วมอารมณ์ดีที่ท าให้การเรียนรู้
ของเราในวันนี้มีบรรยากาศที่สดใสตลอดการเดินทางถึงแม้จะต้องนั่งรถออกไป กว่า 70 ไมล์ ใช้
เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง แต่ก็มีเรื่องสนุกและตื่นเต้นตลอดการเดินทาง เพราะนี่เป็นการนั่งรถ
ออกสู่ถนนสายหลัก หรือเรียกได้ว่าถนนสายเอเชียระหว่างเมืองเป็นครั้งแรก แล้วยิ่งเป็นเข้าเมือง
หลวงด้วยแล้ว มันก็น่าตื่นเต้นอยู่เหมือนกัน! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ว่าการรัฐเซาร์แคโรไลน่า 
State Capitol 

พิพิธภัณฑ์รัฐเซาร์แคโรไลน่า 
South Carolina Museum of Art 
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Saturday ,June 11 : วันหยุดสุดสัปดาห์แรกของเราในสหรัฐอเมริกา 
 โปรแกรมส าหรับสุดสัปดาห์แรกของพวกเราถูกจัดตารางไว้ให้อย่างสวยงาม ควบคู่กับ
ความสดชื่น ด้วยการเดินชมสวนสวยที่เต็มไปด้วยประติมากรรมรูปปั้น ดอกไม้ ต้นไม้สายพันธุ์
ต่าง เฟรินและมอสแขวนที่เป็นเอกลักษณ์ของเซาร์แคโรไลน่า ภายในยังมีสวนสัตว์ ที่รวมเอาสัตว์
ชนิดต่างๆมาให้ผู้เขาชมได้เรียนรู้ไปพร้อมกับพักผ่อนในวันสบายๆ และปิดท้ายด้วยการลงเล่นน้ า
ในมหาสมุทรแอตแลนติก ครั้งแรกในชีวิต บรรยากาศมหาสมุทรของจริง ทั้งคลื่นลม หาดทราย
และแสงแดด ที่แตกต่างจากชายทะเลของประเทศไทย ด้วยความแรงของคลื่นที่ซัดมาให้พร้อม
โต้คลื่นได้ทุกเกลียวคลื่น!!  ช่างเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ในประเทศไทยเลยจริงๆนะ จะบอกให้!!  ไม่ลอง
ไม่รู ้ต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองจริงๆ งานนี้ 

และเมื่อได้เรียนรู้วิธีการที่จะค้นหา หรือสร้าง
ค าถามน าทาง (Driving Questions) และการก าหนด
สถานการณ์ในการน าเข้าสู่บทเรียน (Entry Events) จาก

กิจกรรมต่างๆในสัปดาห์แรกแล้ว ก็ถึงเวลาที่
ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้วิธีการประเมิน
โครงงาน (Assessment) พวกเรา

เริ่มต้นสัปดาห์ที่สองของการเรียนด้วย
ความเร็ว แรง และสนุกสุดเหวี่ยง ด้วย
ประสบการณ์นั่งรถที่ขับไปรอบๆ สนาม
รถแข่ง NASCAR : Darlington 
Motor Speedway: Laps around 
the Lady in black 

 สนามรถแข่งที่มีประวัติยาวนานมาหลายยุคหลาย
สมัย กับสมญานาม “Lady in black” ที่มีการจัดการ
แข่งขันรถแข่ง NASCAR บรรยากาศในสนามจริง จาก
จ านวนที่นั่ง ที่ล้อมรอบสนาม จะมีกี่คนที่ได้ลงมาเหยียบบน
พ้ืนสนาม? แล้วจะมีกี่คนที่ได้รู้ถึงความลาดเอียงของแต่ละ
โค้งของสนามแข่ง ที่รองรับแรงเหวี่ยงจากรถที่วิ่งด้วย
ความเร็วไม่รู้กี่ร้อยไมล์ต่อชั่วโมง? แต่พวกเราคือหนึ่งในคน
กลุ่มนั้น   กลุ่มนั กเรียนไทย ที่ วันนี้ ได้มี โอกาสสัมผัส
บรรยากาศทุกอย่างของจริง ความเร็ว ความแรง แรงเหวี่ยง 
ความเอียง ความมันส์ระดับพรีเมี่ยม ที่ไม่รู้จะมีโอกาสได้สัมผัสอีกหรือไม่ แต่ในวันนี้พวกเรา
สามารถบอกทุกคนได้จากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงของพวกเรา ว่าความรู้สึกมันเป็นเช่น
ไร พวกเราสามารถรับรู้และประเมินสถานการณ์เหล่านั้นได้ด้วยตัวเราเอง เพราะพวกเราเคยได้
ไปยืนอยู่ในจุดๆนั้นมาเรา เราเคยได้เป็นหนึ่งใน “Lady in black”... 
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การประเมินโครงงาน 
 การที่เราจะสามารถด าเนินโครงงานให้ส าเร็จตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ การประเมินจะเป็น
กุญแจส าคัญที่จะบอกได้ว่า เราสามารถด าเนินโครงงานนั้นได้สัมฤทธิ์ผล และมีประสิทธิภาพมาก
เพียงใด ดั งนั้ น  กระบวนการประเมินจึ งมี
ความส าคัญเป็นอย่างมาก การก าหนดเกณฑ์ของ
การประเมินนั้นจะต้องมีขั้นตอนที่แน่นอนและ
ชัดเจน สามารถวัดผลของการด าเนินงานออกมา
ได้ หากเราก าหนดเกณฑ์ในการวัดผลในด้าน
ต่างๆ แยกออกไปตามทักษะที่ต้องการจะให้
ผู้ เรียนได้เรียนรู้และเกิดทักษะนั้น เราก็ต้อง
ก าหนดเกณฑ์ในการวัดแต่ละทักษะให้ตรงตามทักษะที่ต้องการให้เกิดขึ้นด้วย รวมทั้งการ
ประเมินตามสภาพจริงที่สามารถด าเนินการประเมินได้ตลอดระยะเวลาการท าโครงการด้วยตัว

ผู้สอนเอง ทั้งการสังเกต การสัมภาษณ์ การดูจากการท างาน
เป็นทีม ความให้ความร่วมมือในกลุ่ม ฯลฯ  ตามแต่ที่ผู้สอน
ต้องการสร้างทักษะนั้นๆ  การท างานร่วมกันของทีม จะเป็นอีก
หนึ่งพลังที่จะสามารถท าให้โครงงานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ 
ส าเร็จลุล่วงได้ในเวลาที่ก าหนด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
จะช่วยท าให้เกิดมุมมองที่แตกต่างเพ่ือช่วยต่อเติม หรือปรับแต่ง
โครงงานให้เป็นไปในแนวทางแห่งการสร้างสรรค์และบูรณาการ 
และเมื่อโครงงานของเราพร้อมในทุกส่วน เราก็ต้องพร้อมที่จะ

น าเสนอโครงงานของเราต่อชุมชน เพ่ือผลักดันโครงงานนั้นให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และแต่
การศึกษาเรียนรู้ 

การน าเสนอโครงงาน จัดอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการด าเนินการ การน าเสนอโครงงานต่อผู้
ที่มีความรู้ความสามารถ หรือ การน าเสนอสู่ภายนอก ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ท้องถิ่น 
ห รื อ ผู้ บ ริ ห า ร ข อ ง
สถานศึกษา สามารถท าให้
โครงงานนั้น มีการพัฒนา
ต่อยอดความคิดริ เริ่ม ให้
กลายมาเป็นความจริงได้ 
นอกจากส่วนของเนื้อหา ความเข้มข้นของโครงงานแล้ว รูปแบบการน าเสนอไม่ว่าจะเป็น
โปสเตอร์ แผ่นพับ เอกสาร หรือการน าเสนอด้วยวาจา สามารถเพ่ิมความน่าสนใจให้แก่โครงงาน
ได้ ดังนั้น ความเตรียมความพร้อมในการน าเสนอโครงงานก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่เราได้
เรียนรู้จากการน าเสนอโครงงานที่พวกเราสร้างสรรค์ขึ้นมา ครั้งที่ 1 น าเสนอต่อสโมสรโรตารี
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เมืองรัตต้า และครั้งที่ 2 น าเสนอต่อคณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมด้วย
นายแพทย์สมพงษ์ ไกรกิจ และแพทย์หญิงสุวนีย์ ไกรกิจ. 

Sport Media 
Presentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สุดท้ายนี้ ทางผู้เขียนต้องขอขอบพระคุณ นายแพทย์สมพงษ์ ไกรกิจ และแพทย์หญิงสุ
วีย์ ไกรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนในการไปใช้ชีวิตในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยน  ณ มหาวิทยาลัย 
FMU ประเทศสหรัฐอเมริกา และความเมตตาที่ได้ให้การดูแลเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาของ
ก า ร ศึ ก ษ า เล่ า เรี ย น  3 สั ป ด า ห์ 
ขอขอบคุณ  มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
นครสวรรค์ ที่ได้ให้โอกาสในการเข้า
ร่วมโครงการการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้
(Active learning) พร้อมทั้งสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดของคณะผู้เข้าร่วมโครงการ  

ความส าเร็จในวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากขาดผู้ใหญ่ใจดีที่มองเห็นประโยชน์ที่จะ
เกิดกับการศึกษาของประเทศไทย และพร้อมให้การสนับสนุน อีกทั้งความช่วยเหลือจาก
ผู้สนับสนุนทุกๆฝ่ายที่ท าให้โครงการนี้ด าเนินการส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แรงใจ แรงเชียร์ 
ก าลังใจจากทุกท่านๆ ที่ผลักดันจนมาถึงในวันนี้ ขอขอบพระคุณค่ะ!  



 

ประสบการณ์จากฟรานซิสแมเลี่ยน “วิธีเรียนที่ไม่ได้มีในต ารา” 

อาจารย์กฤษณะ  ร่มชัยพฤกษ์ 
สาขาวิศวกรรมพลังงาน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุสาหกรรม

กล่าวน า 

โลกใบนีไ้ม่มีอะไรที่เป็นของฟรี 

เมื่อมาเยือนที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา คุณจะพบได้ว่าบรรดานักศึกษาที่นี่นั้นแท้ที่
จริงแล้วไม่ไช่พวกอัจฉริยะบุคคลแต่อย่างใด แต่พวกเขาคือผู้ที่อุตสาหะพยายามและทุ่มเท
มากกว่าคนอ่ืน ก็เท่านั้น!!! 

มหาวิทยาลัยฟรานซิสแมเลี่ยนตั้งอยู่บนพ้ืนที่ 400 เอเคอร์ (~1000 ไร่) รอบข้าง
ประกอบไปด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ไม่มีตึกสูงระฟ้าที่ทันสมัย เมื่อคุณเดินเข้ามาในมหาวิทยาลัย
ที่งดงามแห่งนี้ คุณจะได้เห็นรูปปั้นของท่านฟรานซิสตั้งสง่าอยู่ตรงวงเวียนหน้ามหาวิทยาลัยซึ่ง
ทุกคนที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยจะต้องได้เจอกับท่านก่อนที่จะได้ไปท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ท่านฟราน
ซิสถือเป็นบุคคลที่ส าคัญของเมืองนี้และเป็นผู้ที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้นมา และเมื่อคุณเดิน
เข้าไปในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยที่เก็บรวบรวมหนังสือไว้กว่าสิบล้านเล่มจะพบได้ว่าเป็น
ห้องสมุดที่น่าสิ่งสถิตแก่การได้ศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างมาก บ้างห้องเป็นห้องพิเศษส าหรับเก็บ
หนังสือเก่าที่มีอายุมากกว่าพันปี ซึ่งสามารถมองเห็นได้ว่า คนอเมริกันถือเป็นกลุ่มคนที่ให้
ความส าคัญกับการเก็บรักษาของเก่าเพ่ือเป็นเรื่ องราวให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป ภายใน
ห้องสมุดจะเห็นห้องอ่านหนังสือทุกห้องเปิดไฟสว่างจ้า ที่นั่งทุกที่ถูกจับจองด้วยนักศึกษาที่อ่าน
หนังสืออย่างจริงจัง พวกเข้าไม่ได้แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสวยงาม ยิ่งไปกว่านั้น คุณจะไม่พบคนที่เดิน
ไปมาอย่างไร้จุดหมายจะมีแต่เพียงฝีเท้าที่เร่งรีบที่พร้อมจะจารึกเรื่องราวของตน 

ในห้องสมุดจะมีแพ่นป้ายเพ่ือเตือนนักศึกษาว่า “ไม่ว่าเวลาใดหรือโอกาสใดก็ตาม หาก
คุณต้องการก้าวสู่สังคมอย่างผู้ประสบความส าเร็จและได้การยอมรับจากผู้คนแล้ว  ช่วงเวลาที่
เรียนอยู่ที่นี่ คุณไม่อาจปลีกตัวไปพักผ่อน”  หว่านพืชเช่นไร ย่อมได้ผลเช่นนั้น!!!  ท าให้เราต้อง
กลับมาคิดทบทวนสักหน่วยว่าตัวเราเคยขยันหมั่นเพียรอย่างจริงจังหรือไม่  หากในวัยหนุ่มสาว
เราไม่เคยทุ่มเทแล้วละก็ พอถึงช่วงเวลาเก็บเกี่ยว ก็ยอมไม่มีผลผลิตให้เก็บเกี่ยว จงจ าไว้ว่า ใน
โลกนี้ไม่มีอะไรที่มาได้ฟรี ๆ ตรงกันข้าม ทุกสิ่งต้องอาศัยมือทั้งสองข้างท าและสร้างสรรค์ จึงจะ
ท าให้เราได้รับสิ่งที่น่าพึงพอใจ 
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คติค าสอน 20 ประโยค  ที่จารึกอยู่บนก าแพงของห้องสมุดได้ให้ค าตอบกับพวกเรา 

แม้ว่าจะเป็นเพียงค าพูดไม่ก่ีค า แต่มันกลับกระตุ้นให้เกิดความคิดและความเข้าใจได้ 
 1.ช่วงเวลาที่หลับ คุณจะฝัน แต่ช่วงเวลาที่ศึกษาเล่าเรียน คุณจะท าให้ความฝันเป็นจริง 

2.เวลาของฉันที่หายไปในวันนี้ คือวันพรุ่งนี้ที่คนจากไปเมื่อวานวอนขอ 
3.เมื่อคุณคิดว่ามันสายเกินไป ที่จริงแล้วมันก็คือเวลาที่เร็วที่สุด 
4.อย่าผลัดงานของวันนี้ไปวันพรุ่งนี้ 
5.ความทุกข์จากการเรียนเป็นเรื่องชั่วคราวแต่การไม่ได้เรียนรู้กลับเป็นความทุกข์ชั่วชีวิต 
6.เรื่องของการเรียนไม่ได้อยู่ที่ไม่มีเวลา แต่อยู่ที่ขาดความเพียร 
7.ความสุขอาจไม่ได้รับการจัดอันดับ แต่ความส าเร็จต้องมีการจัดล าดับ 
8.การศึกษาเล่าเรียนไม่ใช่ทุกสิ่งของชีวิต แต่แม้เพียงแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตยังพิชิตไม่ได้ 

แล้วจะไปท าอะไรได้ 
9.เชิญเพลิดเพลินกับความทุกข์ท่ีไม่อาจหลีกหนี 
10.ขอเพียงแต่เร็วกว่าและขยันกว่าคนอื่น ถึงจะได้ลิ้มลองรสชาติของความส าเร็จ 
11.ไม่มีใครประสบความส าเร็จได้อย่างง่ายดาย ความส าเร็จมาจากการควบคุมตนเอง

และจิตใจที่มุ่งม่ัน 
12.เวลาไหลผ่านไปเหมือนสายน้ าที่ไม่มีวันย้อนกลับ 
13.น้ าลายที่ไหลในตอนนี้ จะกลายเป็นหยาดน้ าตาในวันพรุ่งนี้ 
14.สุนัขเรียนอย่างเท่าเทียมกัน สุภาพบุรุษเล่นอย่างเท่าเทียมกัน 
15.วันนี้ไม่เดิน พรุ่งนี้ต้องวิ่ง 
16.คนที่ลงทุนให้กับอนาคต คือคนที่ซื่อสัตย์ต่อความเป็นจริง 
17.ระดับการศึกษาท่ีดี หมายถึงรายได้ที่ดี 
18.หนึ่งวันที่ผ่านไป จะไม่หวนกลับมาอีก 
19.แม้ในขณะนี้ คู่แข่งของคุณก็ก าลังพลิกอ่านหนังสือไม่หยุด 
20.ไม่มีความยากล าบาก ก็ไม่มีผลส าเร็จ 
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“ไมว่่าเวลาใด ความขยันคือหนทางสู่ความส าเร็จ” 

จากการที่ได้เข้าอบรมที่มหาวิทยาลัยฟรานซิสแมเลี่ยนเป็นเวลาสามสัปดาห์ ดร. พอลลี่ 
ซึ่งเป็นหนึ่งในอาจารย์ประจ าคอร์ทวิชาของเรา  ได้มอบหมายงาน  ที่จะต้ องท าตลอดสาม
สัปดาห์  พร้อมทั้งเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ส่งในทุกวัน  นั้นท าให้เรารู้สึกกลับไปเป็นนักศึกษาอีกครั้ง   
ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ ส าหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  แค่ถึงกระนั้นเราก็ยังรู้สึกหนักใจกับงานที่ให้มา
เนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่เคยท ามาก่อน  ท าให้เกิดความกลัวและความกังวลเกิดขึ้นมาว่าตัวเองจะ
ท างานเสร็จหรือไม่  

ท าให้นึกถึงคติค าสอนให้ห้องสมุดค าหนึ่งคือ   “Never put things you can deal 
just now to tomorrow.” (อย่าผลัดงานของวันนี้ไปวันพรุ่งนี้) คนมักพูดว่า “เรื่องของวันนี้ 
ก็ท ำให้ เสร็จวันนี้ ” แต่ในชีวิตจริงเรามักท าไม่ ได้  เพราะความเกียจคร้านมักท าให้ เรา
ผัดวันประกันพรุ่ง ตอนเช้าก็ไม่อยากลุกขึ้นจากเตียง พอลุกขึ้นจากเตียง ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ไม่
อยากท า ถ้าเป็นเรื่องที่ผลัดไปท าวันพรุ่งนี้ได้ ตนเองก็จะไม่ท า...  “ควำมเกียจคร้ำน”  เป็น
เหมือนสัตว์ประหลาดที่มีพลังยั่วยุ  ในชีวิตทุกคนล้วนต้องพบกับสัตว์ประหลาดตัวนี้ มันเป็นศัตรู
ตัวฉกาจที่ยากจะรับมือ แต่เป็นเพราะความเกียจคร้าน ผัดวันประกันพรุ่งครั้งแล้วครั้งเล่า จึงท า
ให้พลาดโอกาสที่จะประสบความส าเร็จไป 

แฟรงคลิน  กล่าวว่า  “ควำมเกียจคร้ำนเปรียบเสมือนสนิมที่กัดกินพลังงำนของ
ร่ำงกำยมำกเสียกว่ำกำรท ำงำนอย่ำงหนักหน่วง”   ความเกียจคร้านเป็นข้อบกพร่องตาม
ธรรมชาติ  การจะท าอะไรให้ส าเร็จเราจ าเป็นต้องต่อสู้และเอาชนะข้อบกพร่องเหล่านั้น  การ
เริ่มต้นของการต่อสู้และการเอาชนะจะต้องอาศัยแรงภายนอกมาบังคับ  จากนั้นก็ค่อยๆบ่มเพาะ
เป็นนิสัยและพฤติกรรมคงที่ เมื่อพัฒนาเป็นอุปนิสัยที่ขยันหมั่นเพียรแล้ว เราก็จะมีความสุขอย่าง
ยั่งยืน เพราะคนที่มีใจจดจ่อ ความคิดและพฤติกรรมจะประสานเป็นหนึ่งเดียว  ดังนั้นอารมณ์
ความรู้สึกที่ไม่ดีจะไม่มีโอกาสรุกล้ าเข้ามา คนที่ขยัน ความเกียจคร้านจะไม่อยู่ในใจของพวกเขา
นานนัก  ดังนั้น  การเอาชนะความเกียจคร้านที่ตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ การท าให้
ตนเองยุ่งอยู่กับงาน...  นักศึกษาทุกคนที่นี่ เข้าใจดีกว่า สิ่งที่คนเกียจคร้านไม่มีคือการลงมือท า  
พวกเขาเป็นพวกที่มีความสามารถในการจินตนาการ แต่ขาดการลงมือปฏิบัติ  ดังนั้น คนรุ่นใหม่
ต้องเตือนตัวเองเสมอว่า  “ไม่ว่ำท ำกำรใดต้องขยันหม่ันเพียร จะวำงแผนเรื่องใดต้องไม่เกียจ
คร้ำน”  ชีวิตมนุษย์นั้นสั้น การเป็นคนที่เกียจคร้านจึงไม่ต่างอะไรจากการฆ่าตัวตาย 
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ฟรานซิสแมเลี่ยนทดสอบคุณ 

 ทดสอบดูว่าคุณเกียจคร้านแค่ไหน คุณพ่อและคุณแม่เรียกให้คุณไปตลาดสดชื้อกับข้าว  
คุณไม่เคยไปสถานที่แห่งนี้และไม่รู้ราคาของกับข้าวเลยรู้สึกไม่สบายใจ ร้านที่อยู่ด้านล้างเหล่านี้  
คุณเลือกจะไปร้านไหนก่อน 

A. ร้านขายของช าเล็ก ๆ ที่ขายทุกอย่าง 
B. ร้านขายปลานานาชนิด 
C. แผงที่ขายผักเพียงชนิดเดียว 
D. ร้านขายอาหารร้านเล็ก ๆ 

- วิเคราะห์ค าตอบ - 
เลือก  A : คุณเป็นเซียนแห่งความเกียจคร้าน เวลาที่แอบขี้เกียจ คุณจะท าเรื่องมากมายเพ่ือ
ปกป้องพฤติกรรม โดยไม่ท าให้คนอ่ืนสืบรู้ได้ คนอ่ืนมองว่าคุณเป็นคนที่งานยุ่งมาก ทั้งพิถีพิถันทั้ง
รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์  แต่ในสมองของคุณไม่เคยคิดอะไร  เพราะว่าคุณก าลังแอบขี้เกี ยจ
อยู่นั่นเอง  
เลือก  B : ความเกียจคร้านของคุณเกิดจากความไม่รู้ เพราะไม่รู้ คุณจึงมีเหตุผลเพียงพอที่จะ
แอบขี้เกียจ แม้ไม่รู้คุณก็จะไม่ถามแต่กลับปล่อยให้ปัญหาคาราคาซังไปเรื่อย ๆเพราะนี่คือโอกาส
ทองที่ท าให้คนแอบขี้เกียจได้ ในขณะที่คนอ่ืนก าลังกลัดกลุ้มกับการแก้ปัญหา ตัวคุณกลับก าลัง
พักผ่อนอย่างมีความสุข 
เลือก  C : ความเกียจคร้านของคุณแสดงออกมาให้เห็นผ่านความเบื่อหน่าย  นั่นหมายความ
ว่าคุณพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจ โดยปกติแล้วคุณไม่ใช่คนขี้เกียจ คนอ่ืนจะมองว่าคุณ
เป็นคนขยัน แต่ในเรื่องที่คุณไม่ชอบแล้วล่ะก็ คุณจะแสดงความข้ีเกียจออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัด  
ท าให้คนอ่ืนมองแล้วรู้ได้ทันทีเลยว่าคุณก าลังขี้เกียจ  คุณคิดว่าในเรื่องที่ไม่ชอบ ถ้าจะแอบขี้เกียจ
ซักหน่อยก็ไม่น่าจะเป็นอะไรแต่คุณเคยคิดหรือไม่ว่า บางครั้งการแอบขี้เกียจก็อาจน าไปสู่ผลลัพธ์
ที่ร้ายแรงได ้
เลือก  D : คุณเป็นคนเกียจคร้านเข้ากระดูก เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ขี้เกียจนอกจากว่าบนโลกใบนี้
เหลือคุณคนเดียว คุณเป็นคนหาข้ออ้างเก่ง พอมีข้ออ้างแล้วก็จะท าตัวขี้เกียจสันหลังยาวและ  
“สนุกสนานกับชีวิต” นอกจากนี้ คุณยังเป็นคนขี้โมโหเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแอบขี้เกียจ แล้วคนอ่ืน
บังคบัให้คุณท าในสิ่งที่ไม่อยากท า คุณก็จะชักสีหน้าและหาเหตุผลโต้ตอบ 
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เคล็ดลับความส าเร็จ : “ท าตนเองให้ก้าวหน้าวันละนิดทุกวัน” 

อาจารย์ท่านหนึ่งพูดกับนักศึกษาในชั้นเรียนว่า “ควำมส ำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่ว
ข้ำมคืนหำกพวกเรำสำมำรถท ำให้ตนเองก้ำวหน้ำวันละนิดทุกวันแม้จะเป็นควำมก้ำวหน้ำ
เพียง 1 เปอร์เซ็นต์  แล้วจะมีอะไรมำขวำงกำรก้ำวไปสู่ควำมส ำเร็จได้” ก้าวหน้าวันละนิดทุก
วันไม่ใช่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ และไม่ใช่เรื่องยากที่จะท าให้ส าเร็จ บางที  “ฉัน” ในวันวานก็เคย
มานะฝึกฝนจนได้รับผลส าเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจแต่ “ฉัน” ในวันนี้จะต้องดีกว่า “ฉัน” ในวันวาน 
ต้องก้าวหน้าและสมบูรณ์กว่า ชีวิตในแต่ละวันควรจะเต็มไปด้วยเรื่องใหม่ๆ  
ก้าวหน้าวันละนิดทุกวันก็พอ บนเส้นทางเดินชีวิต ความคืบหน้าวันละนิดทุกวัน คือกระบวนการ
ที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ “หากไม่ก้าวไปข้างหน้าก็คือถอยหลัง” ขอ
เพียงเดินไปข้างหน้าแม้จะเป็นเพียงก้าวเล็ก ๆ ก็ไม่เป็นไร แต่ต้องก้าวหน้ากว่าเมื่อวานชีวิตต้อง
ขยันวันละนิดอย่างต่อเนื่องทุกวัน จึงจะประสบความส าเร็จได้ 
ขอเพียงแต่พวกเราก้าวหน้าวันละนิดทุกวัน ภายในระยะเวลา 1 ปี ก็จะก้าวหน้าได้ 365 ก้าว  
ท าเช่นนี้ไปอย่างต่อเนื่อง ความแตกต่างเล็กน้อยใด ๆ ในชีวิตเมื่อเวลาผ่านไปอาจกลายเป็นความ
แตกต่างที่มากข้ึน ก้าวหน้าวันละนิดเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ และจ าเป็นต้องท าตลอดชั่วชีวิต  คนทุก
คนเกิดมาก็เป็นแค่เพียงคนธรรมดา ๆ อย่าได้วาดฝันว่าจู่ ๆ ต้นเองจะลอกคราบกลายเป็นบุคคล
ที่มีความสามารถได้ภายในพริบตา พวกเราต้องรู้ว่าจากความธรรมดาสามัญสู่ความยอดเยี่ยม
และความโดดเด่นในที่สุดนั้น  ต้องอาศัยความพยายามที่จะก้าวหน้าวันละนิดทุกวัน…  

ในปี ค. ศ. 1985 แพท ไรลีย์  เป็นโค้ชของทีมเลเกอร์ส ได้รับการว่าจ้างมาด้วยเงินเดือน 
1.2 ล้านดอลลาร์ต่อปี เขาต้องไม่ท าให้ตนเองและผู้เล่นในทีมตนเองผิดหวังและท้อแท้ เพ่ือเป็น
การฟ้ืนฟูความมั่นใจให้ลูกทีม เขาบอกกับทุกคนว่า “นับจำกวันนี้ไป พวกเรำจะฝึกยิงลูกโทษ
ให้เก่งขึ้นซักนิด ฝึกส่งลูกให้เก่งขึ้นซักนิด ฝึกชิงบอลให้เก่งขึ้นซักนิด ฝึกรีบำวด์ ให้เก่งขึ้นสัก
นิด  ฝึกยิงไกลให้เก่งขึ้นสักนิด ฝึกทุก ๆ อย่ำงให้เก่งขึ้นสักนิด” ลูกทีมต่างพากันรับปากโค้ช
ทันทีโดยไม่ลังเล ภายในเวลา 1 ปีหลังการฝึกฝน ลูกทีมยึดมั่นในหลักการ “ก้ำวหน้ำขึ้นทีละ
นิด”  โดยตลอดท าให้ทักษะการเล่นของตนพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง  พอถึงการแข่งขัน
บาสเกตบอลลีกของสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1986 ทีมเลเกอร์สก็ได้รับชัยชนะติดตามคาดหมาย
อย่างง่ายดาย  ตอนที่ได้ต าแหน่งแชมป์ แพท ไรลีย์ พูดกับลูกทีมว่า “ความส าเร็จของพวกเรา
ไม่ใช่เหตุบังเอิญลองคิดดูสิ ใน 1 ปีมานี้ พวกเราทั้ง 12 คนได้แยกการฝึกพัฒนาทักษะต่าง ๆ ทั้ง 
5 ทักษะลูกทีมทุกคนจึงก้าวหน้าขึ้นทักษะละ 1 เปอร์เซ็นต์ และลูกทีมทุกคนมีความก้าวหน้ารวม
คนละ 5 เปอร์เซ็นต์ นั่นหมายความว่า ทีมของเราก้าวหน้าขึ้น 60 เปอร์เซ็นต์ ทีมเลเกอร์สซึ่งมี
ทักษะมากขึ้นในเกม ได้พัฒนาความสามารถเพ่ิมขึ้น 60 เปอร์เซ็นต์หรือสูงกว่านั้น ดังนั้น 
ความส าเร็จที่พวกเราได้รับมาโดยไม่คาดหวังจึงเป็นเรื่องท่ีสมเหตุสมผล”  



22 
 

 

ก้าวหน้าขึ้นวันละนิดทุกวันฟัง ดูแล้วเหมือนกับว่าไม่ต้องใช้ความพยายามและกล้าหาญที่สูงลิบ 
ไม่มีผลลัพธ์ที่น่าดึงดูดใจ และไม่ได้ท าให้เกิดอ านาจหรือชื่อเสียงที่ยิ่งใหญ่ แต่หากพิจารณาให้ดีก็
จะพบว่าไม่ว่าท าสิ่งใดต้องรู้จักคงเส้นคงวา ยึดหลักการด าเนินงานตามความเป็นจริง ก้าวหน้า
วันละนิดทุกวัน คือการสั่งสมจากความส าเร็จเล็ก ๆ จนนานวันเข้ากลายเป็นความส าเร็จที่
ยิ่งใหญ่  ก้าวหน้าวันละนิดทุกวัน  คือการสั่งสมความม่ันใจจากระดับต่ าไปสู่ระดับสูง 
ก้าวหน้าวันละนิดทุกวัน คือการเมินเฉยต่อความพ่ายแพ้และล้มเหลว ก้าวหน้าวันละนิดทุก
วัน คือวิถีทางท่ีดีที่สุดสู่การบรรลุถึงความสมบูรณ์แบบในชีวิต  
 

ฟรานซิสแมเลี่ยนทดสอบคุณ 

หากฝนดาวตกท่ีน่าตื่นเต้นตระการตาที่สุดแห่งศตวรรษก าลังจะมาเยือน  คุณจะเลือกสถานที่
แห่งไหนในการชมฝนดาวตก  
 

A. ชายทะเล B. ยอดเขา C. ทุ่งหญ้า D. หลังคาบ้าน  
 

- วิเคราะห์ค าตอบ - 
เลือก  A : ส าหรับคุณแล้ว เมื่อชีวิตต้องพบเจอกับอุปสรรคหรือความล้มเหลว สิ่งที่ปลอบใจ
คุณได้ดีที่สุดคือความรัก ดังนั้นการหาคนที่รักคุณพบ จึงเป็นอีกเรื่องที่ต้องคิดเมื่อคุณแสวงหา
ความส าเร็จ 
เลือก  B : คุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีและเชื่อว่าแม้ปัญหาจะใหญ่กว่านี้ก็แก้ไขให้ผ่านพ้นไป
ได้  ส าหรับคุณแล้ว การมีเพ่ือนที่รับฟังความทุกข์เป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุด 
เลือก  C : คุณเป็นคนชอบใช้จินตนาการมาคลายความเครียดและความกังวล การคลาย
ความเครียดดังกล่าวอาจท าได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราว แต่ในระยะยาวคุณต้องเติบโตด้วยตนเองต้อง
ฝึกฝนความสามารถในการเผชิญกับความจริงและความล้มเหลวให้ได้ด้วยตนเอง 
เลือก  D : ปกติแล้วคุณชอบจัดตารางชีวิตให้แน่น ปล่อยให้กิจกรรมต่าง ๆ ยึดเอาเวลาส่วน
ใหญ่ของคุณไป ท าให้คุณมักมีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์กับคนอ่ืนได้ง่าย  ดังนั้นสิ่งที่คุณ
ต้องการมากที่สุดก็คือการขยายวงสังคมให้กว้างและพยายามหลอมตัวเองให้เข้ากับกลุ่มคน 

 

“กล้านั่งแถวแรก กล้าเป็นที่หนึ่ง” 

อาจารย์ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งของมหาวิทยาลัยได้รับเชิญให้กล่าวสุนทรพจน์ที่ประเทศ

จีนตอนนั้นภายในห้องประชุมซึ่งเป็นสถานที่จัดสุนทรพจน์อัดแน่นไปด้วยผู้คน  ผู้ฟังที่ไม่มีที่นั่งก็
จ าต้องยืนตรงระเบียง  เพ่ือฟังสุนทรพจน์ของอาจารย์ท่านนี้  แต่สิ่งที่คาดไม่ถึงก็คือ  ไม่มีใครนั่ง
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ที่นั่งแถวหน้าของห้องประชุมแม้แต่คนเดียว  เมื่อเห็นที่ว่างแถวหน้าอาจารย์ท่านนี้รู้สึกประหลาด
ใจจึงถามขึ้นว่า “ท าไมไม่มีใครยอมนั่งแถวแรก ยืนสบายกว่าหน้าหรือ” ทั้งหอประชุมก็เงียบสงัด
ไม่มีใครพูดอะไร เขาจึงมองไปรอบ ๆ จากนั้นก็ยิ้ม แล้วถามว่า “พวกคุณไม่กล้านั่งแถวหน้า
เพราะกลัวว่าผมจะถามค าถามใช่ไหม”  “ใช่”  คือเสียง ๆ หนึ่งตอบกลับมาอย่างขี้ขลาด  

เขายิ้มและพูดว่า “ถามค าถามแล้วมีอะไรน่ากลัวล่ะ  ผมไม่ได้กินพวกคุณซักหน่อย”  
ผู้คนต่างอดไม่ได้ที่จะพากันหัวเราะ 

จากนั้นอาจารย์ท่านนี้ก็พูดกับทุกคนว่า  “ที่สหรัฐอเมริกา  ทุกคนต่างแย่งกันนั่งแถว
แรกเพราะพวกเขาคิดว่าการนั่งแถวแรกจะช่วยให้เห็นตนเอง และท าให้คนอ่ืนสนใจ มีเพียงการ
เป็นจุดสนใจ  ถึงจะท าให้คนอ่ืนเห็นความส าคัญ เป็นที่ถูกใจของคนอ่ื ในสังคมที่มีคนมี
ความสามารถปรากฏตัวขึ้น มีเพียงแต่การนั่งแถวแรก ที่จะท าให้เขาโดดเด่นกว่าคนอ่ืน หาก
ต้องการจะประสบความส าเร็จและสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้เป็นที่รับรู้  คุณก็ต้องเผยให้เห็น
ความสามารถของตนเองและวิธีการเผยตนเองที่ดีที่สุดก็คือ การนั่งแถวแรกตลอดโดยไม่สนใจว่า
จะเป็นเวลาไหน นั่งแถวแรกก็เท่ากับการช่วงชิงอันดับ 1 นั่งแถวแรกก็เท่ากับการสร้างความ
มั่นใจให้กับตนเองผมก าลังท าตามสิ่งที่อาจารย์ผมสอน จึงประสบความส าเร็จและมีวันนี้” พอเขา
พูดจบ ผู้คนก็ค่อย ๆ พากันทยอยเดินมาข้างหน้าเพื่อแย่งกันแถวแรก… 

ในปี ค.ศ. 1930 ในเมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่งที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนักในประเทศอังกฤษมี
เด็กผู้หญิงที่ชื่อว่า มาการ์เร็ต ในวัยเด็กคุณพ่อของเธอมาปลูกฝังความคิดที่ว่า “ไม่ว่าจะท าอะไร
ก็ต้องพยายามให้เป็นที่หนึ่ง ต้องเดินอยู่หน้าคนอ่ืน แม้แต่ขึ้นรถประจ าทาง ลูกก็ต้องนั่งแถวแรก” 
แต่ไหนแต่ไรมาพ่อของเธอไม่ยอมให้เธอพูดว่า “ฉันท าไม่ได้” ส าหรับเด็กคนหนึ่งแล้ว บางทีค า
ขอร้องเช่นนี้ ดูจะมากเกินไปแต่ทุกครั้งที่เธอพยายามเป็นที่หนึ่งให้ได้แล้วรู้สึกเหนื่อยล้า เธอก็จะ
นึกถึงเรื่องที่พ่อเคยเล่าให้ฟังว่า ในทางชีววิทยามีปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น นั่นก็คือลูกเจี๊ยบ ที่
เพ่ิงฟักออกมาจากไข่จะมีสัญชาตญาณของการเดินตามหลังสัตว์ที่มันเห็นหลังจากที่มันลืมตาดู
โลก  มันจะคิดว่าสัตว์ตัวนั้นคือแม่ของมัน แม้ว่าจะเป็นเต่าที่เดินผ่านมา ลูกเจี๊ยบก็จะคิดว่าเต่า
คือแม่ของตนและที่ท าให้ผู้คนพากันปะหลาดใจก็คือปรากกการณ์ที่เกิดกับลูกเจี๊ยบนี้พบในสัตว์
อ่ืนด้วย  ซึ่งในทางชีววิทยาเรียกว่า “พฤติกรรมฝังใจ” เป็นที่รู้กันดีว่าลูกเจี๊ยบยอมรับล าดับหนึ่ง 
และไม่เหลียวแลอันดับสอง พ่อของมาการ์เร็ตบอกกับเธอ ว่าปรากฏการณ์เช่นนี้ไม่ได้พบแต่ใน
อาณาจักรของสัตว์  แต่ยังปรากฏอยู่ในสังคมมนุษย์เราด้วยผู้คนมักประทับใจกับข่าวสารที่ได้รับ
ครั้งแรกหรือคนที่ได้รู้จักเป็นครั้งแรก โดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่า“อันดับหนึ่ง” ล้วนแต่เป็นที่สนใจ
และน่าจดจ า  คนทุกคนสามารถเขียนรายการอันดับหนึ่งได้มากมายนับไม่ถ้วน อย่างเช่น  ยอด
เขาที่สูงที่สุดในโลก ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาคนที่เหยียบดวงจันทร์เป็นคนแรก 
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เป็นต้น แต่ส าหรับอันดับที่สอง ที่สามหรือที่สี่ พวกเขากลับไม่รู้จักดังนั้นมีเพียงด้านกล้าที่จะเป็น
ที่หนึ่ง นั่งในต าแหน่งที่หนึ่ง จึงจะเป็นที่จดจ าของคนอ่ืนตลอดไป  

แท้จริงแล้ว  “กำรอบรมที่เข้มงวด”  ของพ่อตั้งแต่เด็กนั้นท าให้มาการ์เร็ตมีความมุ่งมั่นและ
ความมั่นใจที่จะก้าวไปข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน การด าเนินชีวิต หรือการท างานเธอ
มุ่งม่ันและคิดท่ีจะเป็นที่หนึ่ง เธอใช้ความพยายามที่มีอย่างสุดความสามารถเพ่ือเอาชนะอุปสรรค
นานัปการ ไม่ว่าเรื่องใดก็ต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้ ใช้การกระท าของตนเองมาพิสูจน์ค ามั่นสัญญาที่ว่า  
“จะนั่งแถวแรกตลอดไป” 

ความคิดทะเยอทะยานที่จะเป็นที่หนึ่งในทุกเรื่อง ท าให้อีก 40 ปีต่อมา เธอกลายเป็น
ไข่มุกที่สุกสกาวบนเวทีการเมืองของประเทศอังกฤษ หรืออาจถึงระดับโลกก็ว่าได้ เธอได้รับเลือก
เป็นหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมของประเทศอังกฤษติดต่อกันถึง 4 สมัย และในปี ค.ศ. 1979      
เธอขึ้นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของอังกฤษ ด้วยความคิด “กล้ำนั่งแถวแรก”   
ท าให้เธอมีอ านาจในเวทีการเมืองนานถึง 11 ปี เธอได้รับการยกย่องจากเวทีการเมืองโลกว่าเป็น 
นางมาการ์เร็ต  แทตเชอร์ ผู้เป็น “หญิงเหล็ก” 

อาจกล่าวได้ว่านางแทตเชอร์อยู่ท่ามกลางการแข่งขันตลอดชีวิตแต่ชอบเพราะจิตส านึกของการ
ต้องเป็นที่หนึ่งในทุกเรื่องท าให้เธอประสบความส าเร็จตลอดชั่วชีวิต ดังนั้น คนรุ่นใหม่วัยหนุ่มสาว
ต้องจ าไว้ว่า ไม่ว่าจะท าอะไรก็ตาม ทัศนคติของคุณเป็นตัวก าหนดความส าเร็จสูงสุดของคุณ
ทัศนคติในการด าเนินชีวิตที่กระตือรือร้นที่ว่า “ต้องนั่งแถวแรกตลอด” กระตุ้นให้พวกเราพัฒนา
ไปสู่เป้าหมายและแนวทางที่สูงที่สุดและดีที่สุด  ที่จริงพวกเราทุกคนล้วนแต่อยากจะเป็นคนที่
“นั่งแถวแรก” แต่คนที่สามารถ “นั่งแถวแรก” ได้มีไม่มาก ท าไมถึงเป็นเช่นนั้น เพราะคนที่นั่ง
แถวแรกไม่ได้ มักคิดว่า “นั่งแถวแรก” เป็นอุดมการณ์ในการด าเนินชีวิต แต่ไม่เคยคิดลงมือท า
บนเส้นทางของการด าเนินชีวิต คนที่ เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามก็คือคนที่มีความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะปีนให้ถึงจุดสูงสุดและไม่รู้จักค าว่าเหน็ดเหนื่อย 

ฟรานซิสแมเลี่ยนทดสอบคุณ 

ตัดสินทัศนคติในการเรียนรู้จากต าแหน่งที่นั่งหากคุณเลือกได้แล้วล่ะก็คุณชอบนั่งต าแหน่งใดใน
ห้องเรียนที่ 

A. นั่งตรงกลางของแถวแรก 
B. ที่นั่งกลางห้องเรียน 
C. แถวสุดท้าย 
D. มุมที่ไกลจากอาจารย์ที่สุด 
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- วิเคราะห์ค าตอบ – 
 

เลือก  A : คุณชอบนั่งท่ีนั่งตรงกลางของแถวแรก พฤติกรรมเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคน
ใฝ่รู้และตั้งใจเรียนในการเรียนรู้มาก แรงจูงใจในการเรียนมาจากตัวคุณเองโดยไม่มีใครบังคับ
คุณไม่ได้เรียนเพ่ือคนอ่ืน แต่เป็นนักศึกษาที่ใส่รู้มากคนหนึ่ง คุณนั่งใกล้กระดานด า และได้ยิน
เสียงของอาจารย์ชัดเจน ดังนั้นหากจะพูดว่าคุณเป็นคนรักเรียนก็ไม่ผิดอะไร 
เลือก  B : คุณเป็นคนที่หวังจะได้รับความสนใจจากอาจารย์  ในชั้นเรียนคุณมักหวังจะเป็นคน
ที่โดดเด่น ไม่ว่าเนื้อหาการเรียนจะสอนจะเป็นอย่างไร แต่ส าหรับคุณแล้วมันไม่ได้สลักส าคัญ
อะไรเลย คุณเป็นคนที่อารมณ์ความรู้สึกในการเรียนรู้ถูกกระทบจากคนอื่นได้ง่าย ผลการเรียนที่
ดีของคุณกว่าครึ่งมาจากความรู้สึกที่ว่าอยากให้อาจารย์ใส่ใจหรือต้องการโอ้อวดเพ่ือนร่วมชั้น 
ดังนั้นแรงจูงใจในการเรียนของคุณไม่ได้มาจากตัวคุณเอง แต่ได้รับอิทธิพลจากคนอื่น 
เลือก  C : คุณเลือกนั่งแถวสุดท้าย นี่แสดงให้เห็นว่าคุณไม่ต้องการจะได้รับความสนใจจาก
อาจารย์  และไม่ชอบแสดงตัวโดดเด่น คุณชอบอยู่เงียบ ๆ สนใจแต่เรื่องของตนเองอันที่จริง
ความมุ่งมั่นในการเรียนของคุณก็ไม่ได้ไม่เรียกว่าต่ า เพียงแต่คุณต้องการมีโลกส่วนตัวเพ่ือจัดการ
กับเรื่องของตน หากเป็นวิชาที่คุณชอบ คุณก็จะนั่งฟังอย่างตั้งใจ แต่ถ้าฟังแต่ถ้าฟังไม่เข้าใจทั้งยัง
ไม่สนุกด้วยแล้วก็ คุณจะหันไปท างานส่วนตัวของคุณ 
เลือก  D : คุณเป็นคนประเภทชอบหลบซ่อน  มองไม่เห็นอาจารย์และอาจารย์ก็มองไม่เห็น
ตัวคุณ  ไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ชอบอาจารย์ แต่เป็นเพราะคุณไม่ชอบเข้าเรียน ความมุ่งมั่นในการเรียน
ของคุณอาจพูดได้ว่าเท่ากับศูนย์ ท าไมถึงเป็นเช่นนี้ เรื่องนี้ก็ต้องถามตัวคุณเองแล้ว อาจเป็น
เพราะคุณรู้สึกว่าการเข้าเรียนไม่ต่างไปจากการเข้าคุก แน่นอนว่าถ้าแอบขี้เกียจได้คุณก็จะท า 
ดังนั้น การนั่งอยู่ในมุมที่ห่างจากอาจารย์มากที่สุด และถ้าอาจารย์สายตาไม่ดี คุณก็ไม่ต้องกังวล
อีกต่อไป 

“เปลี่ยนอุปสรรคเป็นแรงจูงใจเพราะทางข้างหน้าของคนทุกคนล้วนมีไม้ขวางอยู่” 

คนทุกคนต้องผ่านวัยหัดเดินก่อน จึงจะมีจังหวะก้าวที่สวยงามเช่นวันนี้ได้ เช่นเดียวกัน
คนทุกคนต่างต้องผ่านประสบการณ์ความล้มเหลวหลายต่อหลายครั้งจึงจะประสบความส าเร็จได้  
ผู้น าที่แท้จริงต้องรู้ว่าจะเผชิญกับความล้มเหลวและเอาชนะตนเองได้อย่างไรจึงจะหลุดพ้นจาก
โคลนตมแห่งความล าบาก 

บัลลาส มีชีวิตอยู่ในครอบครัวที่ย่ าแย่มากครอบครัวหนึ่ง พ่อของเธอทุกข์ทรมานด้วยโรคโปลิโอ 
ท าให้ขาข้างหนึ่งพิการ หน าซ้ ายังเอาแต่เล่นพนันและดื่มเหล้าทั้งวัน ส่วนแม่ก็ป่วยด้วยโรค
ประสาท ไม่เพียงแต่จะไม่สามารถท างานได้ตามปกติ แต่เมื่อไหร่ที่อาการก าเริบ ก็จะขึ้นเสียง
ตะคอกเธออยู่บ่อย ๆ บางครั้งก็ถึงกับลงมือทุบตีเธอ และด้วยการที่เธอเกิดในครอบครัวที่ยากจน 
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ไม่มีคนดูแล ก็เลยท าให้บัลลาสท าตัวเหมือนเด็กผู้ชาย เที่ยววิ่งเล่นไปทั่ว ทะเลาะเบาะแว้งกับคน
อ่ืน และมีนิสัยชอบลักขโมยด้วย 

วิลสัน เพ่ือนบ้านของบัลลาสเป็นนักกีฬากระโดดสูง ตอนที่บัลลาสอายุ 12 ปี เขาพาเธอไปที่
สนามฝึก และเตรียมสอนให้เธอกระโดดสูง แต่บัลลาสยืนนิ่งอยู่ในสนามฝึก ไม่กล้าขยับตัวอะไร
เลย เธอถามวิลสันอย่างขลาดกลัวว่า  “ฉันจะเป็นนักกีฬากระโดดสูงได้เหมือนอย่างคุณหรือ” 
วิลสันจึงถามกลับว่า  “ท าไมจะไม่ได้ล่ะ”  บัลลาสก้มหน้าลง แล้วตอบกลับไปด้วยน้ าเสียงเศร้าๆ 
ว่า “คุณไม่รู้หรือ ว่าแม่ของฉันเป็นโรคประสาท และพ่อของฉันก็เป็นคนพิการ หน าซ้ ายังเป็นคน
ขี้เหล้า ฐานะทางบ้านของฉันก็ย่ าแย่มาก...”  

วิลสันส่ายหน้า แล้วตอบว่า “สิ่งที่เธอเล่านั้น มันเกี่ยวอะไรกับการกระโดดสูงหรือ”  บัลลาสตอบ
ไม่ได้ ลังเลใจอยู่พักหนึ่ง จึงตอบกลับไปว่า “เพราะว่าฉันไม่ใช่เด็กดี แต่คุณเป็นคนที่ยอดเยื่ยม”  
วิลสันก็เลยตอบไปว่า “ไม่มีใครที่ยอดเยี่ยมมำตั้งแต่เกิด และไม่มีใครที่เกิดมำก็เป็นเด็กเลว ขอ
เพียงเธอคิดอยำกจะเป็นเด็กที่ยอดเยี่ยม แล้วเธอก็จะประสบควำมส ำเร็จได้แน่นอน สิ่งที่ฉัน
อยำกจะบอกเธอก็คือ อย่ำได้เอำฐำนะทำงบ้ำนมำเป็นอุปสรรคขัดขวำงกำรเป็นเด็กดีของเธอ 
แต่ต้องให้มันเป็นแรงจูงใจที่ผลักดันเธอ” 

น้ าตาเอ่อล้นในดวงตาของบัลลาส เธอพยักหน้าอย่างไม่ลังเล วิลสันเพ่ิมความสูงของไม้อีก 1 
เมตรแล้วให้เธอกระโดดข้าม บัลลาสกระโดดข้ามไปได้อย่างสบายๆ จากนั้น วิลสันก็ดึงไม้กั้นออก
และให้บัลลาสกระโดดอีกครั้ง ผลปรากฏว่า กระโดดได้สูงเพียงครึ่งเมตร วิลสันตบไหล่ของเธอ
แล้วพูดว่า  “เด็กน้อย ตอนนี้ไม้กั้นก็เปรียบเสมือนฐานะทางบ้านที่ยากจนของเธอ และเพราะมี
ไม้กั้นอันนี้ เวลากระโดดสูงเธอเลยมีแรงจูงใจมากพอ หากเธอไม่เชื่อล่ะก็ ตอนนี้ฉันจะเพ่ิมความ
สูงของไม้ให้เป็น 1.2 เมตร ฉันมั่นใจว่าเธอจะกระโดดข้ามมันไปได้”  จากนั้นบัลลาสก็กัดฟัน
กระโดด ผลก็คือ บัลลาสสามารถที่จะกระโดดผ่านไม้กั้นนั้นไปได้ จากนั้นเป็นต้นมาบัลลาสก็เชื่อ
ฟังวิลสันในเรื่องของความมุ่งมั่นที่จะส าเร็จ และใช้ความสามารถของเธอเป็นตัวเปลี่ยนแปลง
ครอบครัวที่ย่ าแย่ให้ดีขึ้น 

นับแต่นั้นเป็นต้นมา  บัลลาสก็ฝึกฝนตามค าแนะน าของวิลสัน  เธอพยายามฝึกฝนตนเองให้เก่ง
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต่อมาเธอได้รับค าแนะน าจากวิลสันให้เข้าร่วมสปอร์ตคลับ และเธอก็ได้รู้จักกับ 
ไอออน โซเทอร์ แชมป์กระโดดสูงชายระดับประเทศของโรมาเนียที่นั่น ด้วยความตั้งใจในการ
อบรมของโซเทอร์ บัลลาสซึ่งมีอายุ 14 ปี ก็สามารถกระโดดข้ามความสูงที่ 1.51 เมตรได้ และใน
ฤดูร้อนของปี 1956 ด้วยอายุ 19 ปี บัลลาสกระโดดข้ามความสูงที่ 1.75 เมตรได้ในที่สุด ซึ่งเป็น
การท าลายสถิติโลก ต่อมาในปี 1958 เธอได้สร้างสถิติโลกด้วยการกระโดดข้ามที่ความสูง 1.78 
เมตร นับจากนั้นมาก็เรียกได้ว่าเป็นยุคของบัลลาส 
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ในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ปี 1956 – 1961 บัลลาสท าบันทึกสถิติโลกใหม่ถึง 14 ครั้ง โดยในปี 
1960  ในการแข่งขันโอลิมปิก ณ กรุงโรม เธอได้ครองเหรียญทองโอลิมปิกเป็นเหรียญแรกของ
ชีวิตด้วยสถิติกระโดดข้ามความสูงที่ 1.85 เมตร ซึ่งสูงกว่าผู้ที่ได้อันดับสองถึง 14 เซนติเมตร 

และในปี 1961 เธอได้สร้างสถิติโลกใหม่ที่ความสูง 1.91 เมตร จนได้รับฉายาว่า “หลังคาโลก” 
สถิตินั้นถูกรักษามานานกว่า 10 ปี เป็นนักกีฬาหญิงที่ได้รับชัยชนะในการกระโดดสูงมากท่ีสุดใน
โลก ด้วยเหตุนี้ผู้คนต่างพากันเรียกเธอว่า “อินทรีย์หญิง” แห่งเทือกเขาคาร์เพเทียน

อันที่จริง หนทางที่อยู่ข้างหน้าของพวกเราทุกคนต่างก็มีไม้ขวางอยู่  ไม้ที่ขวางอยู่เหล่านี้มีชื่อว่า
ยากจน หิวโหย ตกงาน ภัยพิบัติหรือความไม่สมหวังต่าง ๆ ในชีวิตพวกมันท าให้เรามีความกดดัน
อย่างใหญ่หลวง  แต่พวกเราต้องไม่ยอมแพ้ในทางกลับกันต้องเปลี่ยนแรงกดดันให้เป็นพลัง และ
เปี่ยมไปด้วยความทะเยอทะยาน เพ่ือบินข้ามไม้ขวางอยู่ข้างหน้า และต่อสู้เพ่ือไปสู่เป้าหมายที่
สูงขึ้นในชีวิต ที่จริงแล้วบนเส้นทางชีวิตของพวกเรานั้น หนทางที่น าไปสู่เป้าหมายมักต้องเผชิญ
กับความยากล าบากและความล้มเหลว ทั้งเล็กบ้างใหญ่บ้าง ความยากล าบากและความล้มเหลว
เหล่านี้เปรียบเหมือนไม้ที่ฝังอยู่ตรงหน้าที่ขวางไม่ให้พวกเราก้าวเดินต่อ ด้วยอุปสรรคขัดขวาง
เหล่านี้บางคนจึงเริ่มบ่น หดหู่ และโศกเศร้ากับโชคชะตาของตน ขณะที่บางคนกลับมองอุปสรรค
ว่าเป็นเสมือนแรงจูงใจ ก้าวข้ามไม้ก้ันทางจิตใจ ยิ่งโบยบินก็ยิ่งสูง  

ฟรานซิสแมเลี่ยนทดสอบคุณ 

ทดสอบว่าคุณมีแรงจูงใจในการเอาชนะความล้มเหลวมากน้อยแค่ไหน  ลองนึกภาพว่าคุณอยู่ใน
สวนสาธารณะขนาดเล็กแห่งหนึ่ง  ตามความรู้สึกของคุณมีบางสิ่งที่ขาดหายไป  สิ่งนั้นน่าจะเป็น
อะไร 

A. เก้าอ้ีแกว่ง 
B. ไม้กระดก 
C. ลานสเก็ต 
D. คนจูงหมาเดิน 
E. เล่นน้ าพุ 

- วิเคราะห์ค าตอบ – 
เลือก  A : แรงจูงใจในการเอาชนะความล้มเหลวของคุณเท่ากับ 80 %  คุณกลัวว่าคนในบ้าน
จะกังวลใจ จึงพยายามลุกข้ึนยืนด้วยตนเอง คุณเป็นคนใจอ่อนมาก เป็นห่วงพ่อแม่และครอบครัว  
หากการงานต้องสะดุดหรือล้มเหลว ความคิดอย่างแรกของคุณก็คือจะไม่ท าให้คนที่บ้านกังวลใจ  
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เลือก  B : แรงจูงใจในการเอาชนะความล้มเหลวของคุณเท่ากับ 55 %  คุณเป็นคนที่มีจิต
วิญญาณของนักกีฬา คุณจะทบทวนสาเหตุความพ่ายแพ้แล้วลุกขึ้นยืนใหม่อีกครั้งคุณมีจุดสมดุล
ในตนเอง ตอนที่คุณล้มเหลว สัญชาตญาณแรกของคุณก็คือพยายามสงบจิตสงบใจ และคิด
ทบทวนว่าปัญหามาจากจุดไหน จากนั้นก็จะศึกษาข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์เป็นจ านวนมากแล้ว
เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง 
เลือก  C : แรงจูงใจในการพัฒนาความล้มเหลวของคุณเท่ากับ 99%  นิสัยแข็งกล้าวไม่ยอม
แพ้ของคุณท าให้คุณลุกยืน ได้ในเวลาสั้น ๆ พจนานุกรมของคุณไม่มีศัพท์ค าว่าล้มเหลวและพ่าย
แพ้ คุณคิดว่ายามที่ตนอยู่ในสถานการณ์ไม่ดีจะต้องพยายามอย่างสุดความสามารถ นอกจากนี้
คุณยังพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นนักกีฬาที่แข็งแรงได้อย่างเต็มที่ 
เลือก  D : แรงจูงใจในการเอาชนะความล้มเหลวของคุณเท่ากับ 40 %  คุณต้องการเพื่อนที่ดี
หรือคนรักเป็นก าลังใจให้คุณ เพ่ือเรียกเอาความมั่นใจกลับคืนมา ในใจลึก ๆ ของคุณ คุณ
ต้องการความรักมากมายเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อน ดังนั้นเมื่อต้องพบกับอุปสรรค บ้านจึงเป็นที่ที่ให้
ความอบอุ่น และก าลังใจที่ได้รับจากคนในครอบครัวท าให้คุณมีความกล้าที่จะลุกขึ้นยืน 
เลือก  E : แรงจูงใจในการเอาชนะความล้มเหลวของคุณเท่ากับ 20 % คุณคิดอยากจะเป็น
คนพเนจรและเร่ร่อนก่อนซักพัก จากนั้นค่อยหาโอกาสใหม่ คุณวางใจคนอ่ืนมากหากว่าต้อง
ล้มเหลวสาเหตุก็มาจากการขาดความมั่นใจในคนที่คุณไว้ใจ หรือคนที่คุณไว้ใจหักหลังคุณ  ถ้า
เป็นเช่นนี้แล้ว คุณก็จะไม่ไว้ใจหรือท าตัวออกห่างเพ่ือปล่อยวางและเที่ยวเร่ร่อน 

“คนที่ไม่เคยลงน้ า จะไม่มีวันว่ายน้ าเป็น” 

คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมักกล่าวเตือนนักศึกษาว่า  “คนที่ไม่เคยลงน้ า  จะไม่มีวัน
ว่ายน้ าเป็น”  สิ่งที่เรียกว่าความใฝ่ฝัน ไม่ใช่เพียงแค่น ามาคิด แต่มันน าพาพวกคุณไม่วิ่งไป
ข้างหน้า มีเรื่องต่าง ๆ มากมายที่ดูเหมือนที่ดูแล้วเหมือนจะง่าย แต่แท้จริงกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้น 
มีเพียงแต่ตัวคุณเท่านั้นที่ต้องไปลองสัมผัส จึงจะเข้าใจจุดที่เป็นปัญหา ถึงจะรู้ว่าจะแก้ไขปัญหา
เหล่านี้อย่างไรมิฉะนั้นแล้วปัญหาทั้งหมดก็เป็นเพียงสิ่งที่คุณจินตนาการขึ้นเองในอากาศ ดังนั้น
สิ่งที่คุณคิดว่าสามารถจะท าได้  แท้จริงแล้วมันก็คือความว่างเปล่า  หากวันหนึ่งต้องเผชิญกับ
ปัญหาเข้าจริง ๆ คุณจะพบว่ามันต่างจากสิ่งที่คุณจินตนาการอย่างสิ้นเชิง 

ทามาร่า เป็นหญิงสาวที่น่ารักคนหนึ่ง แต่เธอเป็นคนนิสัยไม่ดี เพราะไม่ว่าจะท าอะไร
เธอก็จะปล่อยมันให้หยุดอยู่แค่ริมฝีปากไม่ลงมือท าทันที นายวอร์เรนเจ้าของร้านผลไม้ซึ่งอาศัย
อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับเธอ ร้านของเขาขายสตอเบอรี่ที่ปลูกขึ้นเองในท้องถิ่น วันหนึ่งนายวอร์
เรนพูดกับทามาร่าว่า “เธอคิดอยากจะหาเงินสักหน่อยไหม”  
“คิดสิ” เธอตอบ “ฉันคิดมาตลอดว่าอยากจะมีรองเท้าใหม่สักคู่แต่ทางบ้านฉันซื้อไม่ไหว”   
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“เอาล่ะ ทามาร่า” นายวอร์เรน กล่าวว่า “ไร่ของคุณนายคาร์สันเพ่ือนบ้านของฉันมี แบล็คเบอร์
รี่สวย ๆ เยอะแยะ พวกเขาอนุญาตให้ใครไปเก็บก็ได้ เธอไปเก็บแล้วเอามาขายให้ฉัน ฉันให้เธอ 
15 บาทต่อลูก ถ้าเธอเก็บมันได้มากพอแล้วล่ะก็ เธอจะได้เงินซื้อรองเท้าใหม่ตามท่ีต้องการ” 

พอทามาร่าฟังว่าจะสามารถหาเงินได้ก็ดีใจมาก เธอรีบวิ่งกลับบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้า แล้ว
หิ้วตะกร้าใบหนึ่งเตรียมตัวไปเก็บแบล็คเบอร์รี่ แต่เธออดไม่ได้ที่จะลองนั่งค านวณว่าถ้าเก็บ 
แบล็คเบอร์รี่ได้ 5 ลูก จะได้เงินเท่าไหร่ เธอหยิบปากกาและแผ่นไม้เล็ก ๆ แผ่นหนึ่งออกมา 
ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 75 บาท “ถ้าเก็บได้ 12 ลูกละ” เธอค านวณต่อ “แล้วฉันจะได้เท่าไหร่”   “โอ้  
พระเจ้า” เธอได้ค าตอบว่า  “ฉันจะได้ 180 บาท”   ทามาร่าคิดต่อ  แล้วถ้าเก็บได้ 50 ลูก 100 
ลูกหรือ 200 ลูกล่ะ  คุณวอร์เรนจะให้เงินเธอเท่าไหร่  เธอเสียเวลาไปกับการค านวณ  เวลาผ่าน
พ้นไปถึงช่วงกินข้าวกลางวันอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว เธอเลยต้องไปเก็บแบล็คเบอร์รี่ในช่วงบ่าย   

หลังจากที่ทามาร่ากินข้าวกลางวันเสร็จ จึงรีบหิวตะกร้าไปที่ไร่  แต่เธอกลับพบว่า
เด็กผู้ชายหลายคนไปถึงที่นั่นก่อนเวลาอาหารกลางวันเสียอีก พวกเขารีบเก็บแบล็คเบอร์รี่สวย ๆ 
ไปจนหมดเกลี้ยง ที่สุดแล้วทามาร่าผู้น่าสงสารเก็บแบล็คเบอร์รี่ได้เพียง 1 ลูก  ระหว่างทางกลับ
บ้านทามาร่า หวนคิดถึงค าพูดที่ครูชอบพูดเสมอว่า “จะท างานอะไรถ้าเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ต้องรีบ
ลงมือท า  เพราะคนที่ลงมือท า 1 คน ดีกว่าคนที่ชอบจินตนาการ 100 คน” ขอเพียงลงมือท าก็
จะท าให้แผนการที่วางไว้เป็นจริงขึ้นมาได้  ไม่ว่าแผนที่แผ่นหนึ่งจะละเอียดถูกต้องแค่ไหน
หรือมีอัตราส่วนแม่นย าเพียงใด ก็ไม่อาจพาเจ้าของแผนที่แผ่นนั้นท่องเที่ยวไปรอบโลกได้  
บทบัญญัติกฎหมายที่เข้มงวดไม่ว่าจะศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนก็ไม่อาจป้องกันไม่ให้เกิดการกระท าที่
ผิดกฎหมายได้ คลังความรู้อันเป็นแหล่งสะสมของภูมิปัญญาไม่อาจสร้างความม่ันคงม่ันคงได้
มีเพียงการลงมือท าเท่านั้นที่ท าให้ทุกสิ่งมีความหมายได้อย่างแท้จริง 

แฟรงคลิน รูสเวล   ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีคนที่  32 ของประเทศ
สหรัฐอเมริกากล่าวว่า  “ชีวิตเปรียบเหมือนการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล  หลักการก็คือ
พยายามเข้าสู่เส้นเขตปลายสุดสนาม”  แม้จะเป็นเพียงความใฝ่ฝันที่สวยงามหากไม่ลงมือท า  ก็
จะกลายเป็นเพียงจินตนาการแผนการที่สวยงาม หากไม่ลงมือท า ก็ดูไร้ความหมาย คนรุ่นใหม่
ทั้งหลายต้องท าให้เป้าหมายความฝันของตนเป็นจริง  จึงควรให้ความส าคัญกับการลงมือท า และ
ใช้การลงมือท า  สานความใฝ่ฝันของตนให้เป็นความจริง 
วิลเฮล์ม ฟรีดริช เฮเกิล  นักปรัชญาชาวเยอรมันกล่าวว่า  “คนที่น่าสงสารที่สุดในโลกก็คือคนที่
ล้มเหลว ไม่เด็ดขาด ชอบลังเล เดินไม่ถูกทางและไม่รู้ทิศทาง ซึ่งนั่นก็คือบรรดาคนที่ไม่เป็นตัวไม่
เป็นตัวของตัวเอง ไม่มีความคิดเห็นเป็นของตนเองไม่กล้าเลือก หรือที่เรียกว่าเป็นประเภทที่ฟัง
คนอ่ืนคน คนที่มีนิสัยขี้ลังเลและไม่ม่ันใจเช่นนี้ ขาดความกล้าที่จะคิดและท า”  
หากคุณต้องการเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ก็ให้ลงมือท า  ขอเพียงแต่ทุ่มเทท า  คุณก็จะเข้าใจ
รสชาติของมัน  เรื่องที่ตนเองไม่เคยมีประสบการณ์ก็ไม่ควรจะพูด  ประสบการณ์ของคนอ่ืน
สามารถน ามาใช้อ้างอิงได้ก็จริงแต่มีแต่ที่มีคุณค่ามากที่สุดก็คือ  การที่คุณได้เรียนรู้จากการลง
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มือท าด้วยตนเอง  ไม่ใช่เพราะมันมีความลึกซึ้ง  แต่มันยังเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองอย่าง
ที่สุดด้วย หากชอบว่ายน้ าตัวให้กระโดดลงน้ า สัมผัสความฝันนั้นด้วยตัวคุณเองเถอะ 

ฟรานซิสแมเลี่ยนทดสอบคุณ 

ทดสอบว่าคุณเป็นพวกนักปฏิบัติที่ไร้เดียงสาหรือไม่ คุณรีบเดินขึ้นชั้นบน ขณะที่เร่งรีบเดินไปยัง
หน้าลิฟต์ ลิฟต์กลับขึ้นไปแล้ว  คุณจึงต้องรอลิฟต์ครั้งต่อไป ระหว่างที่รอ คุณมีกิริยาท่าทาง
อย่างไร โปรดเลือกข้อที่ใกล้เคียงท่ีสุดจากค าตอบที่มีอยู่ข้างล่าง  

A. กดปุ่มในลิฟต์ซ้ า ๆ  
B. เดินไปเดินมา 
C. มองดูรอบ ๆ บอร์ดติดประกาศในลิฟต์ 
D. ก้มหน้ามองไปที่พ้ืนอย่างไม่คิดอะไร 
E. จ้องไฟสัญญาณตัวเลขแสดงต าแหน่งลิฟต์ 

- วิเคราะห์ค าตอบ – 
เลือก  A : คุณเป็นพวกนักปฏิบัติที่มุ่งม่ัน คุณเป็นพวกนักปฏิบัติที่ไม่วอกแวก  เมื่อคิดจะท า
เรื่องใดก็จะท าให้เสร็จ  ไม่ประวิงเวลา  เมื่อโอกาสไม่เป็นไปตามใจคิด  ก็จะกระวนกระวายใจ 
เมื่อคุณสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  สายตาของคุณก็จะไม่ไปสนใจสิ่งอ่ืน  การแสดงออกถึงความจริงใจ
และไร้เดียงสานี้ท าให้คุณได้รับความเชื่อถือและความรู้สึกที่ดีจากคนอ่ืน 
เลือก  B : คุณเป็นคนขี้กังวล คุณรู้หรือไม่ว่าตนเองเป็นคนค่อนข้างขี้กังวล ท าอะไรกลับไป
กลับมา หลงอยู่ ในโลกแห่ งจินตนาการของตนเอง ซึ่ งแสดงให้ เห็นถึงความตึ งเครียด  
สัญชาตญาณการรับรู้ของคุณไวเป็นพิเศษ  คุณจึงสามารถอาศัยมันในการตัดสินความเป็นจริง
ของสิ่งต่าง ๆ ความชอบหรือความเกลียดที่คุณมีต่อใครหรือสิ่งใดจะแสดงออกมาอย่างชัดเจน 
คุณเป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปิน  และมักจะตกอยู่ในความวิตกกังวล 
เลือก  C : คุณเป็นคนที่ภายนอกดูเย็นชา  ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตาม คุณไม่เคยลืมที่จะรับ
ข้อมูลข่าวสารจากคนอ่ืน อีกทั้งยังมีโลกส่วนตัว คุณไม่กระตือรือร้นที่จะสร้างความสัมพันธ์  แต่
กลับรักษาระยะอย่างที่เหมาะสมกับคนอ่ืนมาโดยตลอดดูจากภายนอก คุณเป็นคนที่เย็นชาใน
สายตาของคนอ่ืนคุณจะใช้สมองส ารวจพ้ืนที่ภายในใจของคุณ หรือไม่ก็ใช้มันในการอ่านข่าวสาร
หรือหนังสือเพ่ิมเติม นี่ก็คือรูปแบบที่คุณใช้ในการติดต่อสื่อสารกับโลกท่ีอาศัยอยู่ 
เลือก  D : คุณเป็นคนที่ขาดความกระตือรือร้นและเป็นผู้ถูกกระท า  คุณเป็นคนที่ขาดความ
กระตือรือร้น และว่านอนสอนง่ายบ่อยครั้งที่คุณยอมรับคนนอกหรือสิ่งที่เข้ามาด้วยความ
ปรารถนาดี และไม่คิดจะต่อต้าน แม้ว่าในใจของคุณจะมีความคิดเห็นอยู่มากมาย แต่ก็อาจจะขี้
กังวลมากจนเกินไปพูดไม่ออก คุณค่อนข้างจะเป็นที่ยอมรับของคนอ่ืน เพราะคุณมักจะแสดงให้
เห็นว่าเป็นคนที่  “ไม่มีอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์”  ดังนั้น ทุกคนจึงชอบคบหาคุณ 
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เลือก  E : คุณเป็นคนที่คบหากับคนอ่ืนด้วยความตั้งใจและระมัดระวัง  การรักษาต าแหน่ง
หน้าที่การงานคือการยืนหยัดของคุณ  แม้จะเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดหรือไม่จะไม่สมดังใจหวัง  คุณก็
ยังสามารถเดินไปตามจังหวะชีวิตของตนเอง  และท าในเรื่องที่ควรท าโดยไม่งุนงงหรือกระวน
กระวาย  เรียกได้ว่าเป็นหอคอยแห่งความแข็งแกร่งและควรค่าที่คนอ่ืนจะไว้วางใจวางใจ  

บทสรุป 
การที่ได้มีโอกาสมาอบรมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยฟรานซิสแมเลี่ยนนี้ นับเป็นโอกาสที่ดี

ที่สุดที่ได้รับในชีวิต มากไปกว่านั้นคือประสบการณ์ในการเรียน รวมไปถึงการใช้ชีวิตต่าง ๆ 
มากมายและยังได้รับรู้ถึงมุมมองของชาวอเมริกันโดยภาพรวมที่มีต่อชาวไทยอีกด้วย 
ประสบการณ์ที่ได้รับนั้น  ท าให้รับรู้ถึงระบบการเรียนการสอนบางส่วนที่แตกต่างออกไป โดยสิ่ง
ที่เห็นได้ชัดคือ ตารางการเรียนการสอนที่จะระบุไว้เลยว่าแต่ละคาบจะสอนอะไรบ้าง เนื้อหาและ
โจทย์อยู่ในหน้าใดของหนังสือ การบ้านมีข้อใดบ้าง โดยจะระบุไว้ในตอนแรกของการเริ่มเรียน 
ซึ่งสิ่งนี้นับเป็นสิ่งที่ดี เพราะสามารถที่จะวางแผนล่วงหน้าได้ว่า จะจัดแผนการเรียนอย่างไร
ภายในช่วงสามสัปดาห์ที่มาท่ีนี่ 

อาจารย์ที่สอนในรายวิชาต่าง ๆ นั้น จะเน้น ให้ เรียนตอบโต้กับอาจารย์ในการเรียนการ
สอนภายในห้อง ซึ่งตัวผมเองเล็ง เห็นว่าการคิดเชิงวิเคราะห์และออกความเห็น (critical 
thinking) นั้นส าคัญมากเพราะนักศึกษาจะสามารถเข้าใจและจดจ าบทเรียนได้อย่างแตกฉาน
มากยิ่งขึ้น โดยอาจารย์จะค่อนข้างให้ความ เป็นกันเองกับนักศึกษา และยังยินดีตอบค าถามต่าง 
ๆ ของนักศึกษาทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน ซึ่งหาก นักศึกษามีข้อสงสัยก็สามารถขึ้นไป
พูดคุยหรือแม้แต่อีเมล์ไปหาอาจารย์ผู้สอนได้ ส่วนการสอบวัดผลนั้น นักศึกษาสามารถสอบซ่อม
ได้หากผลสอบครั้งแรกไม่ผ่านหรือไม่เป็นที่น่าพอใจ โดยนักศึกษายังมีสิทธิได้เกรดเอ อยู่แม้ตัว
ข้อสอบจะยากขึ้นกว่าครั้งแรก ความรู้นั้นสามารถเก็บเกี่ยวเพ่ิมเติมได้ ทุกเมื่อ การสอบจึงเป็น
การวัดความรู้ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันเท่านั้น ผู้ที่สอบไม่ผ่านครั้งแรกจึงมิได้หมายความว่า คนผู้นั้นจะ
ไม่สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ในภายหลัง 

ผมจึงได้มาวิเคราะห์ว่า การที่นักศึกษาไทยไม่ค่อยกล้าแสดงออกความคิดเห็นนั้นอาจ 
มาจากหลาย ๆ สาเหตุด้วยกัน กล่าวคือ ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์อาจเป็นทางการ
มากกว่า ท าให้นักศึกษาไม่กล้าที่จะทั้ง ค าถามใด ๆ ก็เป็นได้และกกระเบียบในมหาวิทยาลัยไทย
นั้นจะเข้มกว่ามาก เช่นการแต่งกายและทรงผมนักศึกษาซึ่ง ในประเทศที่พัฒนาแล้วคิดว่า
นักศึกษาไม่จ าเป็นจะต้องแต่งกายตามแบบยูนิฟอร์ม ขอเพียงให้ดูสุภาพและเคารพสถานที่ เรียน
ก็พอ เนื่องจากยูนิฟอร์มนั้นมิได้เป็นตัวบ่งชี้ความดีเลวของบุคคลนั้น ๆ สิ่งเหล่านี้ท าให้นักศึกษา
ต้องอยู่ภายใต้กกที่เข้มงวดเพราะกลัวการถูกลงโทษที่รุนแรง เช่น พูดเสียดสีหรือการประจานให้
เกิดความอับอาย น าไปสู่ความเก็บกดของนักศึกษาและรู้สึกไม่ สนุกกับการเรียนเท่าที่ควร เป็น
การปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ไปในทางอ้อม สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้น าไปสู่ คุณภาพของ
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การศึกษาของประเทศนั้น ตัวผมเองนั้นคิดว่าจะเป็นการดีไม่น้อยหากประเทศของ เราจะน าด้าน
ที่ดีมาปรับปรุงใช้บ้าง ส่วนด้านที่ดีอยู่แล้วเช่น การเคารพนอบน้อมผู้ใหญ่ ความสุภาพเรียบร้อยที่ 
เป็นเอกลักษณ์ที่ดีของคนไทยนั้น ควรจะส่งเสริมต่อไป 

และนอกจากนี้ผมยังต้องปรับตัวให้เข้ากับอาหารท้องถิ่น เนื่อ งจากเราไม่สามารถ
ท าอาหารไทยได้ทุกมื้อ เพราะการเดินทางที่ไม่ค่อยสดวกและค่าครองชีพของที่นี่นั้นสูงมาก จึงมี
ความจ าเป็นต้องหาวัตถุดิบที่ถูก เพ่ือน ามาท าอาหาร จึงได้มีโอกาสเรียนรู้การท าอาหารด้วย 
ในเรื่องของการเข้าสังคมกับคนที่นี่นั้น ในระยะแรก ๆ ผมจะรู้สึกประหม่าบ้างเนื่องจากมีสิ่งเล็ก 
ๆ น้อย ๆ หลายอย่างที่การปฏิบัตินั้นจะแตกต่างออกไปจากบ้านเรา ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเรานั่ง
รถเมล์ เราไม่จ าเป็นต้องลุกให้ใครนั่งแทนที่ของเรา เนื่องจากที่นั่งส าหรับผู้สูงอายุนั้นจะมีไว้
เฉพาะอยู่แล้ว ซึ่งหากเราลุกให้ ใครนั่งก็จะเป็นการแปลกเนื่องจากคนที่นี่เน้นการเคารพสิทธิส่วน
บุคคลมาก ต่างคนต่างไม่ก้าวก่ายหรือ เบียดเบียนสิทธิของผู้อ่ืนและค านึงถึงผลต่อส่วนรวม มิได้
ถือเป็นการเห็นแก่ตัวแต่อย่างใด เพราะถือว่าทุกคนมี สิทธิเท่าเทียมกัน  

ผมมีความเชื่อมั่นว่าประสบการณ์ที่ผมได้มาสัมผัสที่ประเทศนี้นั้ น จะสามารถน าไป
ปรับปรุง และพัฒนาข้อด้อยและเสริมข้อเด่นที่มีอยู่แล้วได้มากหากผมได้รับโอกาส เนื่องจากมี
หลายสิ่ง หลายอย่างที่ไม่สามารถอธิบายมาเป็นตัวหนังสือได้ ซึ่งสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ เมื่อ
รวมเข้าด้วยกันก็สามารถส่ง ผลกระทบเป็นวงกว้างได้ อย่างไรก็ตามผมก็มีความเชื่อมั่นว่า 
ประเทศไทยของเราสามารถพัฒนาให้ ก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศได้หากคนไทยมีความ
สามัคคีและตระหนักถึงการปรับปรุงข้อด้อยของตน 

สดุท้ายนี้ขอฝากข้อคิดส าหรับผู้อ่านที่อ่านบทความนี้ว่า คนส่วนใหญ่คิดว่า หากตนเป็น
คนเก่ง ก็จะประสบความส าเร็จและโดดเด่นในสังคมได้ ที่จริงแล้ว แค่ความเก่งยังไม่เพียงพอ แต่
ต้องมีวิธีคิด ที่จะน าพาชีวิตให้ประสบความส าเร็จในทุกด้านได้ พวกเขาไม่รู้ว่า ความธรรมดา
กับความโดดเด่นห่างกันเพียง 1 ก้าว และความโดดเด่นก็ไม่ได้ไกลเกินเอ้ือม ขอแค่มีวิธีคิด
การใช้ชีวิตที่ดีเท่านั้น   



 

การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

The Enhancement of 21st Century Learning Skills 
by Using a Project-based Learning 

อาจารย์พุทธพร ไสว 
สาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การจัดการศึกษาในประเทศไทยในปัจจุบัน ได้มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการไว้
อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยให้ยึดหลักใน
การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา และให้มีการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง การศึกษา
ตลอดชีวิต (Life-long Learning) เป็นหนึ่งในรูปแบบการศึกษาที่มีการระบุไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ โดยเป็นการศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่าง
ต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ซึ่งรูปแบบการศึกษาดังกล่าวเป็นความท้าทายของ
นักการศึกษาและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาให้เกิดการศึกษาตลอดชีวิตขึ้น การพัฒนา
การศึกษาของประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ จากเดิมที่มีครูหรือ
ผู้สอนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ การเรียนถูกจ ากัดอยู่ภายในห้องเรียน ขาดการบูรณาการกับ
ภาคส่วนอ่ืนๆ และขาดความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ปรับเปลี่ยนเป็นให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย และให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันมากขึ้น รูปแบบการจัดการเรียนรู้ใหม่นี้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถบูรณาการความรู้เข้ากับศาสตร์หรือสถานการณ์
อ่ืนๆ ได้ โดยมีผู้สอนท าหน้าที่แนะน าและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ถึงแม้ประเทศไทยจะมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา แต่ยังนับว่าล่าช้าไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและการพัฒนาของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเป็น
เรื่องเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการ และสถาบันสังคม ควรหันมา
ร่วมมือกันเป็นส่วนหนึ่งของจัดการศึกษาเพ่ือช่วยพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศไทย  

การเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เป็นช่วงเวลาที่การศึกษามีการเปลี่ยนแปลงจากศตวรรษที่ผ่าน
มาอย่างมาก จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการศึกษาที่เกิดขึ้น การ
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เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 จึงเป็นสิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้
ความส าคัญ ทางฝั่งซีกโลกตะวันตกได้เล็งเห็นความจ าเป็นดังกล่าวจึงมีกลุ่มนักการศึกษา นัก
วางแผนนโยบาย และผู้ประกอบการส่วนหนึ่งได้รวมตัวจัดตั้งเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพ่ือ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partner- ship for 21st Century Skills: P21) ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันพัฒนากรอบแนวคิด (Framework) ทักษะแห่งศตวรรษส าหรับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังภาพที่ 2 ซึ่งในกรอบแนวคิดดังกล่าวประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 
ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน (Student Outcomes) ประกอบด้วย สาระวิชาหลักและทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 (Key Subjects and 21st Century Themes) ทักษะในการด ารงชีวิตและการ
ท างาน (Life and Career Skills) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and 
Innovation Skills) และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media, and 
Technology Skills)  และระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา (Support Systems) ประกอบด้วย 
มาตรฐานและการประเมินผล (Standards and Assessments) หลักสูตรและวิธีการสอน 
(Curriculum and Instuction) การพัฒนาวิชาชีพให้แก่ผู้สอน (Professional Develpment) 
และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ (Learning Environments) โดยกรอบแนวคิดนี้มีเป้าหมาย
เพ่ือให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จทั้งด้านการท างานและการด ารงชีวิต (P21, 2016; วิจารณ์ 
พานิช, 2555)  
 

 
ภาพที่ 1  ความแตกต่างของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และศตวรรษที่ 20 

ที่มา: แม็คเอ็ดดูเคชั่น (2558) 
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ภาพที่ 2  กรอบแนวคิดของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ที่มา: Partnership for 21st Century Skills: P21 (2007) 

วิจารณ์ พานิช (2556) กล่าวไว้ว่าการที่จะได้มาซึ่งทักษะข้างต้นนั้น ผู้เรียนจะต้องคิด
และลงมือท าด้วยตนเองเท่านั้น (Learning by Doing and Thinking) การจัดการเรียนรู้จึงต้อง
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ และค้นหาค าตอบด้วยตนเอง มากกว่าการนั่งฟังการบรรยายและ
การท่องจ าเหมือนในอดีตที่ผ่านมา การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based 
Learning: PBL) เป็นการเรียนโดยการปฏิบัติวิธีหนึ่งที่เน้นการเรียนเชิงรุก (Active Learning) 
เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกในหัวข้อที่ต้องการศึกษาตามความ
สนใจ โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกหัวข้อ การค้นคว้าหาความรู้ การคิดวิเคราะห์ การสรุปผล และการ
น าเสนอผลงาน นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้ฝึกการท างานเป็นทีม ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ไข
ปัญหาในสถานการณ์จริง โดยมีผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะ (Coach) หรือผู้อ านวยความสะดวก 
(Facilitator) จัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน เพ่ือกระตุ้นและผลักดัน
เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ตามศักยภาพ และท าให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ครบ
ทุกด้าน 

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ไม่ใช่สิ่งที่เพ่ิงเกิดขึ้นใหม่ แต่เกิดขึ้นมานาน

แล้วและก าลังเป็นที่นิยมในประเทศต่างๆ ทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจาก
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้ครบทุกด้าน ท าให้
สถานศึกษาหลายแห่งเริ่มเห็นความส าคัญและน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน รวมไปถึง  
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School of Education ของมหาวิทยาลัย Francis Marion ในเมือง Florence รัฐ South 
Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา 

นักการศึกษาจ านวนมากได้ให้ค าจ ากัดความของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐานเพ่ืออธิบายลักษณะของการจัดการเรียนการสอน สุชาติ วงศ์สุวรรณ (2542) ได้ให้ค าจ ากัด
ความไว้ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือท าการศึกษา ค้นคว้า 
ส ารวจ ตลอดจนท าการทดลอง เพ่ือหาค าตอบ ของ ปัญหา โดยมีผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นและให้
ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด  

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ได้อธิบายไว้ว่าเป็นกระบวนการแสวงหา
ความรู้ หรือค้นคว้าหาค าตอบในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่างๆ ท าให้ผู้เรียนได้
เลือกศึกษาตามความสนใจของตนเองหรือของกลุ่ม เป็นการตัดสินใจร่วมกัน จนได้ชิ้นงานที่
สามารถน าผลการศึกษาไปใช้ได้ในชีวิตจริง 

แม็คเอ็ดดูเคชั่น (2558) อธิบายไว้ว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนผ่านประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ใน
การท างาน รู้จักการวางแผนการท างานด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สื่อสาร และท างานร่วมกัน
กับผู้อ่ืน 
 Buck Institute for Education (BIE) และ Edutopia ได้ให้ค าจ ากัดความที่คล้ายกัน
ไว้ว่าเป็นวิธีการสอนที่ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะจากการท างาน โดยใช้เวลาในการเสาะหา
และหาค าตอบในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและท้าทาย ซึ่งมักเป็นปัญหาในสถานการณ์จริง โดย
ต้องอาศัยความรู้ที่ลึกซึ้ง นอกจากนี้ Coffey, H. (2016) ได้ระบุเพิ่มเติมว่าโครงงานประกอบด้วย
ค าถามน าเข้าสู่ปัญหาและผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือหาค าตอบมาแก้ไข
ปัญหา 
 จากค าจัดกัดความข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานคือ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ คิด วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
แก้ปัญหา โดยผู้สอนอาจเป็นผู้เลือกปัญหาในสถานการณ์จริงขึ้นมา หรือให้ผู้เรียนเป็นผู้ เลือก
ปัญหาที่จะน ามาแก้ไขตามความสนใจท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการแก้ไขปัญหา การสื่อสาร และ
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 

ท าไมจึงต้องจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน เตรียมความพร้อมส าหรับการท างาน การศึกษาในระดับที่
สู งขึ้น รวมไปถึงการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ช่วยให้ผู้ เรียนมีความรู้ ในเชิงลึกและมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ช่วยให้ผู้สอนสามารถออกแบบการสอนได้ตามความถนัดและ
ความสนใจ นอกจากนี้ยังช่วยให้สถานศึกษาสามารถเครือข่ายกับผู้ปกครอง ชุมชนและโลก
ภายนอกได ้
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ภาพที ่3  การเรียนรู้แบบเดิม 

 Larmer et al. (2015) ได้ระบุไว้ในหนังสือเรื่อง “Setting the standard for project 
based learning: A proven approach to rigorous classroom instruction” มีผลการวิจัย
ยืนยันว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน เป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและ
สนุกสนาน สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในเชิงลึกที่จ าเป็นต้องใช้ในการเรียนระดับ
มหาวิทยาลัย ในการประกอบอาชีพ และในการเป็นพลเมืองของสังคม  และการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐานยังมีความส าคัญช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 
 1. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active) มากกว่าเชิงรับ (Passive) ท าให้
เข้าใจความ ส าคัญของการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับโลกภายนอกห้องเรียนได้ 
 2. สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เมื่อสิ้นสุดการท าโครงงานผู้เรียนสามารถเข้าใจ
เนื้อหาในเชิงลึก และจดจ าสิ่งที่เรียนได้ดีขึ้น เนื่องจากต้องน าเอาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการท า
โครงงาน 
 3. ช่วยสร้างทักษะเพ่ือความส าเร็จในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย การประกอบอาชีพ
และการใช้ชีวิต เพราะในสถานประกอบการและการศึกษาในมหาวิทยาลัยต้องอาศัยการคิด
วิเคราะห์มากกว่าความรู้พ้ืนฐาน นอกจากนี้การท าโครงงานยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหา เกิดการท างานเป็นทีม และมีความสามารถ
ในการสื่อสารกับเพ่ือนร่วมทีม 
 4. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เกิดความคุ้นเคยและสนุกสนาน
ไปกับการเรียนรู้ นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยียังช่วยให้ผู้เรียนสามารถติดต่อหรือท างานร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญได้ 
 5. ช่วยให้ผู้สอนมีก าลังใจในการสอน เนื่องจากผู้สอนสามารถออกแบบการสอนได้ตาม
ความถนัดหรือความสนใจ และในการท าโครงงานยังช่วยให้ผู้สอนมีความใกล้ชิดกับผู้เรียนมาก
ยิ่งขึ้น ท าให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามความสามารถของผู้เรียน 
 6. สามารถเชื่อมโยงผู้เรียนและสถานศึกษาเข้ากับชุมชนและโลกภายนอก เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ท าในสิ่งที่แตกต่าง ด้วยการแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ท าให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสสื่อสารกับบุคคลภายนอกหรือองค์กรต่างๆ 
 

บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนในการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

การจัดการเรียนรู้ ในอดีตผู้ สอนจะเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนการสอน ท าหน้าที่บรรยาย
เนื้อหาหน้าชั้นเรียนเป็นการเรียนรู้เชิงรับ (Passive) 
นักเรียนบางส่วนไม่สนใจในการเรียน ในขณะที่การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานจะเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนที่มีผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้แนะน า (Coach) 
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ภาพที ่4  บทบาทของผูส้อน PBL

และผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) ผู้สอนจะ
เดินรอบห้องเรียนเพ่ือคอยอธิบายหรือเสนอแนะเมื่อ
ผู้ เรียน มีข้อสงสัย คอยกระตุ้นให้ผู้ เรียนด าเนิน
กิ จ ก ร รม ต าม ที่ ว า งแผ น ไว้ เ พ่ื อ ให้ บ ร รลุ ต าม
วัตถุประสงค์ของโครงงานและเพ่ือให้การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานประสบความส าเร็จนั้น
ผู้สอนจะต้องวางแผน มาเป็นอย่างดีและควรมีความ
ยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ 
บ่อยครั้งที่ผู้สอนอาจรับบทบาทเป็นหนึ่งในผู้เรียนร่วมด าเนินกิจกรรมในชั้นเรียนและร่วมวิจารณ์
ผลงานของผู้เรียน นอกจากนี้อีกหนึ่งหน้าที่ของผู้สอนคือการประเมินผล ผู้สอนอาจท าการ
ประเมินผลผู้เรียนได้หลายรูปแบบ เช่น แบบทดสอบตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ หรืออาจสร้าง
แบบประเมิน Rubrics ขึ้นมาใช้ประเมินการท าโครงงานของผู้เรียน 

ในส่วนของผู้เรียนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐานจะแบ่งผู้เรียนให้ท างานเป็นกลุ่ม
ย่อย สมาชิกในกลุ่มร่วมกันวางแผนโครงงาน หา
แหล่งข้อมูล ท าการศึกษาวิจัย และแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน ได้ศึกษาค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง 
และเป็นผู้ตั้งค าถามเม่ือเกิดความสงสัย 

มาตรฐานในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน (Gold Standard PBL) 

Larmer et al. (2015) ได้ท าการก าหนดมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐานขึ้น เพ่ือให้ผู้ที่สนใจใช้เป็นแนวทางในการออกแบบโครงงาน ในแผนภาพที่ใช้
แสดงมาตรฐานจะประกอบ ด้วย 2 ส่วน ส่วนที่อยู่ตรงกลางของแผนภาพคือเป้าหมายส าคัญ
ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และส่วนที่อยู่รอบนอกคือกิจกรรมหรือ
องค์ประกอบที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมาย มาตรฐานแบ่งเป็น 
2 อย่าง ดังนี้ 

1.องค์ประกอบที่ส าคัญในการออกแบบโครงงาน
(Essential Project Design Elements) มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

ภาพที่ 6  องค์ประกอบที่ส าคัญในการออกแบบโครงงาน 
ที่มา: Buck Institute for Education: BIE (2015) 

ภาพที ่5  บทบาทของผูเ้รียน PBL 
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1) ค ว าม รู้  ค ว า ม เข้ า ใจ  แ ล ะ ทั ก ษ ะ แ ห่ ง ค ว า ม ส า เร็ จ  (Key Knowledge,
Understanding, and Success Skills) โครงงานควรเน้นไปที่วัตถุประสงค์การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โครงงานควรประกอบด้วย เนื้อหา ความรู้ที่จ าเป็น และทักษะต่างๆ เช่น การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การแก้ปัญหา การท างานร่วมกัน และการจัดการตนเอง 

2) ความท้ าทายของปัญหาหรือค าถาม  (Challenging Problem or Question)
โครงงานควรวางกรอบด้วยปัญหาที่น่าสนใจเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความท้าทายและต้องการหา
ค าตอบหรือแก้ปัญหา ซึ่งควรในระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน 

3)  สนับสนุนการแสวงหาข้อมูล (Sustained Inquiry) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตั้งค าถาม การหาแหล่งข้อมูล และการประยุกต์ใช้สารสนเทศ 

4)  สภาพจริง (Authenticity) โครงงานควรสะท้อนสภาพความเป็นจริง อาจเป็นปัญหา
ที่เกิดขึ้นจริง ประเด็นที่ก าลังได้รับความสนใจ หรือสิ่งที่ควรพัฒนาให้ดีขึ้น 

5)  ผู้เรียนมีส่วนร่วมและทางเลือก (Student Voice & Choice) ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจบางส่วนของโครงงาน เช่น กระบวนการท างานหรือผลงานของโครงงาน 

6)  ผลสะท้อน (Reflection) ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสะท้อนผลการเรียนรู้ในด้านต่างๆ
เช่น ประสิทธิภาพในการหาข้อมูล กิจกรรมของโครงงาน คุณภาพของผลงาน อุปสรรคที่พบและ
วิธีการแก้ไขปัญหา 

7)  วิจารณ์และปรับปรุง (Critique & Revision) ผู้เรียนร่วมกันวิจารณ์ รับฝังค าวิจารณ์
แล้วน าค าวิจารณ์ที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างานและผลงาน 

8) น าเสนอผลงานสู่สาธารณะ (Public Product) ผู้เรียนน าเสนอผลของโครงงานสู่
สาธารณะ ด้วยวิธีการบรรยาย การแสดงผลงาน หรือการน าเสนอผลงานต่อบุคคลภายนอก
ห้องเรียน 

2.แนวปฏิบัติของการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  (Project Based Teaching
Practices) มีรายละเอียดดังนี้ 

1)  ออกแบบและวางแผน (Design & Plan)
ผู้สอนออกแบบโครงงานให้มีความเหมาะสมกับ
รายวิชาและผู้เรียน ซึ่งผู้สอนอาจเป็นผู้ก าหนดเองหรือ
อาจให้ผู้เรียนร่วมในการออกแบบโครงงาน  

2)  สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน (Align to
Standards) ผู้สอนใช้เกณฑ์มาตรฐานในการวางแผน
โครงงาน เพ่ือตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงงานมีความ
ครอบคลุมในเนื้อหาวิชาและความรู้ที่ผู้เรียนควรทราบ 

ภาพที่ 7  แนวปฏิบัติของการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
ที่มา: Buck Institute for Education: BIE (2015) 
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 3)  สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ (Build the Culture)  ผู้สอนส่งเสริมผู้ เรียนทั้งทางตรง
และทางอ้อม เพ่ือเปิดอิสระทางความคิด ฝึกให้มีการสอบถามแบบปลายเปิด มีความมุ่งมั่นใน
การท างานเป็นกลุ่ม และใส่ใจในคุณภาพของงาน  
 4)  บริหารกิจกรรมการเรียนรู้ (Manage Activities)  ผู้สอนท างานร่วมกับผู้เรียนในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดท าก าหนดการของแต่ละกิจกรรม ตลอดจนก าหนดส่งงาน นอกจากนี้
ยังท างานร่วมกับผู้เรียนในการค้นหาและใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ สร้างสรรค์ผลงานและน าเสนอ
ผลงานสู่สาธารณะ 
 5)  การเรียนรู้ที่หลากหลาย (Scaffold Student Learning) ผู้สอนอาจน าบทเรียน 
เครื่องมือ หรือเทคนิคการสอนที่หลากหลายมาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุ
เป้าหมายของโครงงานที่ตั้งไว้    
 6)  ประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assess Student Learning) ผู้สอนใช้การประเมิน
ระหว่างเรียนหรือการประเมินย่อย (Formative Assessment) และการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
(Summative Assessment) เพ่ือประเมินความรู้ ความเข้าใจและทักษะของผู้เรียน นอกจากนี้
อาจให้ผู้เรียนประเมินตนเองหรือประเมินเพ่ือนร่วมกลุ่มได้   
 7)  มีส่วนร่วมและให้ค าแนะน า (Engage & Coach) ผู้สอนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และ
การท าโครงงานไปพร้อมกับผู้เรียน ให้ค าแนะน าเมื่อผู้ เรียนมีข้อสงสัยหรือต้องการความ
ช่วยเหลือ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ น าทางผู้เรียนในด าเนินการตามแผนที่วางไว้ และ
เสริมสร้างทักษะให้ผู้เรียนในส่วนที่ผู้เรียนขาด 
 

การออกแบบโครงงาน 
ในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ผู้สอนสามารถออกแบบการเรียนรู้ให้

เหมาะสมกับผู้เรียน จึงมีขั้นตอนการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไป ผู้สอนเป็นคนที่กลั่นกรอง
ความคิดต่างๆ แล้วจึงท าการออกแบบโครงงานเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทหรือประสบการณ์ของ
ผู้เรียน วัตถุประสงค์ของการออกแบบโครงงานคือต้องการให้ผู้เรียนไม่เพียงได้รับความรู้แต่ยัง
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ ในหนึ่งโครงงานอาจประกอบด้วยบทเรียน กิจกรรม งาน 
แบบทดสอบ ซึ่งต้องอาศัยแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย Larmer et al. (2015) ได้ระบุขั้นตอนใน
การออกแบบโครงงานไว้ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1: การพิจารณาบริบทของโครงงานที่จะท า (Considering Your Context)  
  ขั้นตอนแรกในการออกแบบโครงงานคือการพิจารณาถึงภาพรวมของโครงงาน
ที่จะท า ซึ่งผู้สอนสามารถท าการพิจารณาตามหัวข้อต่อไปนี้ 
  1) ผู้เรียนคือใคร (Which Students Will Be Involved?) 
  2) ควรท าโครงงานเมื่อใด (When Will I Conduct the Project?) 
  3) โครงงานควรมีความยากง่ายเพียงใด  (How Simple or Complex Will 
My Project Be?) 



41 
 

 

  4) โครงงานควรใช้ระยะเวลานานเท่าใด (How Long Will My Project Be?) 
  5) โครงงานควรประกอบด้วยกี่รายวิชา (How Many Subject Areas Will 
Be Included?) 
 

 ขั้นที่ 2: การรวบรวมความคิดส าหรับการออกแบบโครงงาน (Generating an idea 
for a project) 
  การรวบรวมความคิดในการออกแบบโครงงาน อาจท าได้ 2 วิธีคือ 
  1) ประยุกต์หรือดัดแปลงจากโครงงานของผู้ อ่ืน  (Customizing Someone 
Else’s Project) วิธีนี้เหมาะสมส าหรับผู้สอนที่เพ่ิงเริ่มต้น เนื่องจากในการออกแบบโครงงานต้อง
อาศัยประสบการณ์และใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ผู้สอนอาจท าการศึกษาข้อมูลหรือตัวอย่าง
โครงงานที่มีการเผยแพร่จากเว็บไซต์ด้านการศึกษา เช่น Buck Institute for Education: BIE 
(www.bie.org) หรือจากเว็บไซต์ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
Realpbl (www.realpbl.org) เป็นต้น 
  2) ออกแบบโครงงานด้วยตนเอง (Generating Your Own Idea) ผู้สอนส่วน
ใหญ่เลือกที่จะท าการออกแบบโครงงานด้วยตนเอง เพราะสามารถเลือกออกแบบในหัวข้อที่ตน
สนใจ หรืออาจใช้เอกสารประกอบการสอนที่มีอยู่มาปรับเปลี่ยนเพ่ือพัฒนาให้เป็นโครงงานได้ 
ผู้สอนบางท่านอาจหยิบยกหัวข้อที่ก าลังเป็นที่สนใจของสังคมมากให้ผู้เรียนศึกษาและร่วมแก้ไข
ปัญหาได้ ตัวอย่างเช่น ปัญหาในโรงเรียนหรือชุมชน (Issues in School or Community) 
สถานการณ์ในปัจจุบัน (Current Events) ปัญหาในชีวิตจริง (Real-world problems) หรือ
อาจเลือกปัญหาที่ผู้เรียนสนใจ (Students’ interests) เป็นต้น 
 

 ขั้นที่ 3: การสร้างกรอบแนวคิด (Building the Framework) 
  ในการสร้างกรอบแนวคิดผู้สอนจะน าแนวคิดที่รวบรวมไว้มาเขียนให้เป็นโครง
ร่างที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยผู้สอนอาจระบุรายละเอียดของโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้ 
  1) ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้  (Setting Learning Goals) ในแต่ละ
โครงงานควรประกอบด้วยความรู้และความเข้าใจ (Key Knowledge and Understanding) 
และทักษะสู่ความส าเร็จ (Key Success Skills) 
  2) เลือกผลงานหลักของโครงงาน (Selecting Major Products) วัตถุประสงค์
ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานคือการผลิตผลงานหรือชิ้นงาน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติแทนการเรียนและการท่องจ า ผลงานของโครงงานคือการแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ผู้เรียนได้
เรียนรู้ คิดค้น ทดลองและลงมือปฏิบัติ ผู้สอนจึงต้องตัดสินใจเลือกผลงานที่เหมาะสมเพ่ือ
น ามาใช้ เป็ นผลงานหลั กของโครงงาน  ผลงานของโครงงานอาจ เป็ นการน า เสนอ 
(Presentations) ก า ร เขี ย น  (Written Products) สื่ อ ห รื อ เท ค โน โล ยี  (Media and 
Technology) สิ่งประดิษฐ์ (Constructed Products) หรืออาจเป็นการออกแบบหรือการ
วางแผน (Planning Products)  
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ภาพที่ 8  มหาวิทยาลัย FMU 

3) ก าหนดว่าจะน าเสนอผลงานสู่ ส าธารณ ะอย่ างไร (Deciding How
Products will be made public) การน าเสนอผลงานสู่สาธารณจะช่วยพัฒนาทักษะด้านการ
น าเสนอและการสื่อสารให้กับผู้เรียน ผู้สอนสามารถท าการน าเสนอสู่สาธารณะได้หลากหลายวิธี 
เช่น จัดนิทรรศการ (Conduct an Event) การน าเสนอต่อสาธารณะ (Give Presentations to 
an audience) หรือจัดแสดงผลงานในพื้นที่สาธารณะ (Display it in a public space) เป็นต้น 

4) เขียนค าถามน าทางหรือค าถามน าเข้าสู่ โครงงาน (Writing a driving
question) คือข้อความท่ีระบุถึงปัญหาหรือค าถามหลักของโครงงาน เป็นสิ่งที่ผู้เรียนเตือนตนเอง
ว่าท าไมจึงต้องท าโครงงานให้ส าเร็จ ค าถามน าทางจึงควรใช้ภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ และควร
เป็นค าถามที่ท้าทายความรู้ความสามารถของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนตั้งใจท าโครงงานเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

การเรียนหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) 
ณ มหาวิทยาลัย Francis Marion, Florence, South Carolina, USA 

มหาวิทยาลัย Francis Marion (FMU) และ
นายแพทย์สมพงษ์-แพทย์หญิงสุวนีย์ ไกรกิจ ได้เล็งเห็น
ถึงความส าคัญของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
ไทย จึงได้มอบทุนให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เข้าร่วมศึกษาหลักสูตรระยะสั้น EDUC 
560: Project Based Learning Initiative: Nakhon 
Sawan Rajabhat University Delegation ณ 
School of Education ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่  7 – 23 
มิถุนายน พ.ศ. 2559 ในหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ให้
คณาจารย์ที่เข้าร่วมได้เรียนรู้การพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ทราบถึงหลักการในการ 

เขียนค ำถำมน ำ
ทำง

น ำเสนอผลงำนสู่
สำธำรณะเลอืกผลงำน 

ก ำหนดวตัถปุระสงค์กำรเรียนรู้ 
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ออกแบบโครงงาน สามารถพัฒนาบทเรียนในหัวข้อที่
สนใจ และน าเสนอบทเรียนที่ได้พัฒนาขึ้นต่อเพ่ือน
ร่วมชั้นคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ School of 
Education อาจารย์ท าหน้าที่ ถ่ายทอดความรู้ ใน
หลักสู ตรระยะสั้ นนี้ คื อ  Dr. Polly G. Haselden 
อาจารย์ ป ระจ า  School of Education มี ค วาม
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา และเคยได้รับ
ร า ง วั ล  the S.C. Commission on Higher 
Education (CHE) Service Learning Award ข อ ง
รัฐ South Carolina จากการสอนโดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน (SCNow, 2012) จึงได้รับคัดเลือกให้ท าหน้าที่ใน
ครั้ งนี้  ท างมห าวิท ยาลั ย  Francis Marion และ 
School of Education ได้จัดเตรียมเอกสาร หนังสือ 
ตลอดจนอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในเรียนการสอนเพ่ือ
ต้อนรับผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี ตลอดจนน าชมสิ่งอ านวย
ความสะดวกและอาคารสถานที่เสมือนผู้เข้าร่วมเป็น
หนึ่งในสมาชิกของทางมหาวิทยาลัยฯ 

Dr. Polly G. Haselden ยังได้แนะน าแหล่ง 
ข้อมูลเพ่ือใช้ในการสืบค้นข้อมูล เครื่องมือ รวมไปถึง
ตัวอย่างโครงงานที่ประสบความส าเร็จในการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของผู้สอนจากทั่วทุกมุม
โลก อย่างเว็บไซต์ Buck Institute for Education 
(www.bie.org) ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าใช้งาน 
และค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐานหรือดูตัวอย่างโครงงานที่ประสบ
ความส าเร็จในหัวข้อที่สนใจได้ 

ภาพที ่9  Dr. Polly G. Haselden 

ภาพที่ 10  เอกสาร หนังสือและ
อุปกรณ์ประกอบการเรียน 
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การเรียนรู้ในครั้งนี้ผู้สอนและคณะได้
ออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้มาเป็น
อย่างดี โดยในทุกสัปดาห์จะพาผู้เข้าร่วมไปยัง
สถานที่ส าคัญต่างๆ ของเมือง Florence และ
เมืองใกล้เคียง จากนั้นผู้เข้าร่วมต้องกลับมา
สะท้อนผล (Reflection) ว่าการศึกษานอก
สถานที่ในแต่ละครั้งสามารถน ามาท าโครงงาน
อะไรได้บ้าง ซึ่งการไปทัศนศึกษานอกสถานที่
นั้นเป็นกิจกรรมเพ่ือน าผู้เรียนเข้าสู่โครงงาน 
(Entry Event) และค าถามที่ผู้สอนถามนั้นก็
คือค าถามน าทางหรือค าถามน าเข้าสู่โครงงาน 
(Driving Question) ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรม
ในการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานนั้นเอง 
นับเป็นการออกแบบโครงงานที่ ชาญฉลาด
อย่างยิ่ง ซึ่งนอกจากบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการแล้ว ยังมีความเหมาะสมกับผู้เข้าร่วม
เป็นอย่างยิ่ง ท าให้ผู้เข้าร่วมได้ทั้งความรู้และ
ประสบการณ์การท่องเที่ยวในเมืองต่างๆ ไปใน
คราวเดียวกัน 

ผู้ เขียนได้ เลือกรายวิชา 6113509 
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ซึ่ง
เป็นรายวิชาแกนของหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณ ฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) ในระหว่าง
การศึกษา เนื่องจากการจัดการโลจิสติกส์และ
ห่ ว ง โ ซ่ อุ ป ท า น  (Logistics and Supply 
Chain Management) เป็นศาสตร์ที่สามารถ
น ามาประยุกต์  ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้

สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แต่ท้องถิ่นส่วน
ใหญ่ยังไม่เคยมีการจัดเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนหรือหรือแม้แต่การจัดท าแผนที่ของทรัพยากรที่มีอยู่ จึง
ยากต่อการบริหารจัดการ 

ภาพที ่11  เยีย่มชม The South Carolina 
House of Representatives 

ภาพที่ 12  ออกแบบการประเมิน
โครงงาน
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จากปัญหาข้องต้นจึงเป็นที่มาของ
โครงงาน “แผนที่ชุมชน” หรือ “Mapping 
Your Community” ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ
โครงงานเริ่มต้นจากการออกแบบสิ่งที่ผู้สอน
ต้ องการประเมิ นผู้ เรี ย น  โดย ใช้  Project 
Assessment Map จากนั้นจึงท าการออกแบบ
ภาพรวมของโครงงาน ด้วยแบบฟอร์ม Project 
Design: Overview ขั้นตอนสุดท้ายคือการ
ออกแบบกรอบแนวคิดของโครงงาน (Project 
Framework) 

เมื่อเสร็จสิ้นการออกแบบโครงงาน
แล้วก่อนน าไปใช้งานควรท าการประเมินผล
การออกแบบที่ ได้ เพ่ื อให้ แน่ ใจว่ามีความ
เห ม าะ ส ม แ ล ะ น า ไป ใช้ ง าน ได้ อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ ในการประเมินการออกแบบท าได้หลายวิธี เช่น การท า Gallery Walk โดยให้
ผู้สอนท่านอ่ืนๆ ช่วย ติ ชมและแนะน าหรืออาจเลือกใช้ Project Design Rubrics จากเว็บไซต์ 
BIE ได้เช่นกัน 

ภาพที่ 14  แผนผังการประเมินโครงงาน 

ภาพที่ 13  ออกแบบกรอบแนวคิด 
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ภาพที่ 15  ผลงานการออกแบบโครงงานเรื่อง “Mapping Your Community” 
 

ภาพที่ 16  ผลงานการออกแบบโครงงานเรื่อง “Mapping Your Community” (ต่อ) 
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ภาพที่ 17  ผลงานการออกแบบกรอบแนวคิด (Framework) 
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บทสรุป 
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือ

ปฏิบัติ คิด วิเคราะห์ และแสวงหาความรู้เพ่ือตอบค าถามหรือแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยมี
ผู้สอนท าหน้าที่แนะน าและอ านวยความสะดวกเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงงาน เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ได้ลองใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นหนึ่งใน
รูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 ได้ครบทุกด้าน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน จึงได้เริ่มน า
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยเริ่ม
ทดลองใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา 6113509 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
(Logistics and Supply Chain Management) ซึ่ งเป็นรายวิชาที่ผู้ เขียนได้ เลือกใช้ในการ
ออกแบบโครงงาน ณ มหาวิทยาลัย Francis Marion ในช่วงที่ผ่านมา และจะท าการขยายผลไป
ยังรายวิชาอ่ืนๆ ต่อไป 

โครงการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนในครั้งนี้ได้เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับผู้เขียนเป็นอย่างมาก ผู้เรียน
ได้เรียนรู้เทคนิคและประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ  สามารถน ากลับมาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเอง ทางส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและเรียนรู้
เทคนิคใหม่ๆ ในต่างประเทศเป็นประจ าทุกปี โดยท าการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจากการ
ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและทดลองจัดการเรียนการสอนโดยเป็น
ภาษาอังกฤษ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมในปีต่อไปจึงควรเตรียมตัวทางด้านภาษาให้พร้อม เพราะ 
“ความส าเร็จ คือ จุดบรรจบของโอกาสและการเตรียมพร้อม” 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัย Francis Marion นายแพทย์สมพงษ์ - 
แพทย์หญิงสุวนีย์ ไกรกิจที่ได้มอบทุนการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น EDUC 560: Project Based 
Learning Initiative: Nakhon Sawan Rajabhat University Delegation ในครั้งนี้  ขอบคุณ 
Dr. Polly G. Haselden ตลอดจนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ School of Education ที่
จัดเตรียมหลักสูตรคุณภาพและการต้อนรับที่อบอุ่น ขอบคุณท่านผศ.ดร.บัญญัติ ช านาญกิจ 
อธิการบดี ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
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ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง ขอบคุณ
คณาจารย์ร่วมคณะทั้ง 7 ท่าน ที่ร่วมทุกข์ ร่วมสุขและร่วมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆ ด้วยกัน 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการของส านักงานส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนในโครงการ Francis Marion University รุ่นที่ 2 ในโอกาสต่อไป 
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PBL : แรงกระตุ้นและเป้าหมายของการเรียนภาษาอังกฤษ 

อาจารย์สุธินี  แจ่มอุทยั 
สาขาวชิาภาษาตา่งประเทศ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทุกคนคงทราบว่าปัจจุบันภาษาอังกฤษจัดว่าเป็นสิ่งที่ “จ าเป็น” ต่อการหางานและการ
ท างาน ซึ่ งแตกต่างไปจากช่วงก่อนหน้ านี้ที่ ภ าษาอังกฤษนั้ นสามารถใส่ลงไปในช่อง 
“ความสามารถพิเศษ” ได้อย่างไม่ดูเคอะเขินอะไรมากนัก แต่ถึงแม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันจะ
เป็นเช่นนั้น ส าหรับผู้เขียนในฐานะของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษก็มักจะได้ค าตอบ (และค าถาม) 
จากทั้งนักศึกษา นักศึกษา และคนอื่นๆท่ีได้มีโอกาสสนทนากันเสมอๆว่า  

“ ภาษาอังกฤษยากจัง ” 
“ ไม่ไหวหรอก เราโง่จะตาย “ 
“ ผมไม่รู้ค าศัพท์ครับ แล้วไวยากรณ์ แกรมม่าอะไรนี่ก็อีก ไม่เห็นจะเข้าใจ” 
“ขอแค่สอบผ่านก็พอค่ะเรียนแล้วไปท างานสาขาของหนูภาษาอังกฤษเขาไม่ใช้เท่าไร” 
ผู้เขียนมักจะพยายามท าความเข้าใจกับทุกๆคนที่มีทัศนคติในเชิงลบต่อภาษาอังกฤษ

เช่นนี้เสมอ ว่าภาษาอังกฤษไม่ยุ่งยากและซับซ้อนอย่างที่คิด หากเราได้มีการเริ่มต้นอย่างเป็น
ระบบ ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ว่าใครก็สามารถที่จะเก่งได้ ซึ่งบางคนก็ได้แต่ส่ายหน้าพร้อมท าสีหน้า
แสดงความไม่เห็นด้วย ส่วนบางคนก็มีความกระตือรือร้น ตามด้วยค าถามว่า 

“แล้วท าอย่างไรถึงจะเก่งภาษาอังกฤษได้” 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้เขียนได้แนะน าวิธีการของการ “เก่งภาษาอังกฤษ” กับ

หลายคน แต่ส่วนใหญ่มักจะหมดความพยายามและความสนใจไปเมื่อเวลาผ่านไปไม่นาน 
บางส่วนหากเป็นนักศึกษาในชั้นเรียน ความสนใจใส่ใจมักหมดลงตั้งแต่เวลาเรียนยังไม่จบเสีย
ด้วยซ้ า ไม่ต้องถามถึงความสนใจนอกชั้นเรียน 

แล้วเราควรจะท าอย่างไรให้นักเรียนนักศึกษาไทย ซึ่งมีทัศนคติว่าภาษาอังกฤษนั้นยาก
เกินความสามารถ น่าเบื่อ และไม่น่าสนใจ ให้หันมาสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษได้ 

ท าไมไม่อยากเรียน : การสร้างแรงจูงใจในช้ันเรียน 
การที่ผู้เขียนได้มีโอกาสไปอบรม Active Learning โดยเน้นที่เทคนิค Project Based 

Learning กับทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่มหาวิทยาลัย Francis Marion University 
สหรัฐอเมริกานั้น นอกจากผู้เขียนได้มีโอกาสเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Project 
Based Learning แล้ ว ยั งได้มี โอกาส เข้ าร่วม ฟั งการสัมมนาประจ าปี ของ School of 
Education ในหัวข้อ Important Work : Teaching Children of Poverty ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย
ของการประชุมสัมมนาคือครูผู้สอนระดับชั้นประถมและมัธยม ซึ่งสอนกลุ่มเด็กซึ่งยากจน มี
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งานสัมมนา Important Work  
Teaching Children of Poverty 

Principal Baruti Kafele 

ปัญหา และ ด้อยโอกาส ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้พูดคุยกันถึงแนวทางในการสอนเด็กนักศึกษาซึ่ง
มีปัญหาเหล่านี้ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ทางด้านการเรียนรู้ที่ดี และสามารถช่วยให้เด็กมีการศึกษาซึ่ง
สามารถท าให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนได้ในอนาคต 

ในงานสัมมนาครั้งนี้ ผู้เขียนได้มี
โอกาสเข้าฟังการบรรยายของ Principal 
Baruti Kafele ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ ใน
โรงเรียนมัธยมซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่มี
ปัญหาทั้ งทางด้ านการศึกษา ความ
ก้ า ว ร้ า ว  ย า เส พ ติ ด  พ ฤติ ก ร รม ไม่
เหมาะสมต่างๆ รวมถึงปัญหาจากการที่
นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนอย่าง
มาก เขาสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจ
ให้กับนักเรียนได้จนสามารถเพ่ิมผล
คะแนนการสอบมาตรฐานได้อย่างมี
นัยส าคัญ รวมถึงนักเรียนมีพฤติกรรมที่

เปลี่ยนแปลงไปในแนวโน้มที่ดีขึ้น Principal Kafele จึงได้รับค าเชิญจากหลายสถาบันให้
บรรยายเกี่ยวกับเทคนิคและกลวิธีในการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีขาดแรงกระตุ้น 
นอกจากนั้นเขายังมีหนังสือซึ่งจัดอยู่ในอันดับขายดีหลายเล่ม ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้าง
แรงจูงใจในชั้นเรียนทั้งสิ้น 
 หั ว ข้ อ ข อ งก ารบ รรย าย ใน ค รั้ งนี้  คื อ 
“Closing the Attitude Gap” ซึ่งเนื้อหาได้กล่าวถึง
ประเด็นการขาดแรงกระตุ้นในการเรียนของเด็กนั้น 
ครูผู้สอนมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร โดยเขากล่าวว่า 
ปัญหาส่วนใหญ่ ในการจัดการเรียนการสอนคือ 
นักเรียนไม่มองเห็นความส าคัญของสิ่งที่เรียนและไม่
คิดว่าเนื้อหาในรายวิชานั้นๆจะมีความเกี่ยวพันใดกับ
วิถีชีวิตของตน ซึ่งผู้เขียนเห็นว่านี่เป็นสาเหตุหนึ่งเช่นกันของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ประเทศไทย ที่นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าภาษาอังกฤษนั้นเป็นเรื่องไกลตัว ดังนั้นสิ่งส าคัญ
ที่เราต้องท าก่อนเริ่มการเรียนการสอนคือการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจและความเข้าใจ
ให้กับนักศึกษา ให้เห็นว่าการเรียนวิชาดังกล่าวนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของเขา
อย่างไร และสามารถท่ีจะเกิดประโยชน์กับตัวของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้าง  
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ทีมงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และ 
 Principal Baruti Kafele 

 จากประสบการณ์ของผู้เขียน มักพบว่าแม้เป็นนักศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ก็มี
ความสนใจในรายวิชาต่างๆไม่เท่ากัน โดยวิชาใดที่นักศึกษาเห็นว่าตนจะได้น าไปใช้ได้เมื่อต้อง
ออกไปฝึกงานหรือสมัครงาน นักศึกษาจะให้ความสนใจมากกว่ารายวิชาที่มองไม่เห็นว่า “เรียน
ไปท าไม” เช่นรายวิชาวรรณคดี ที่นักศึกษาไม่สามารถน าเนื้อหาของรายวิชาไปเชื่อมโยงกับ
เป้าหมายชีวิตการท างานในอนาคตได้ 
โดยไม่เข้าใจว่าการเรียนวรรณคดีจะ
ฝึกให้นักศึกษารู้จักคิดวิเคราะห์ เข้าใจ
วัฒนธรรมและภาษาผ่านทางงาน
ประพันธ์ได้ 

เร า อ า จ เห็ น ได้ ว่ า  ห า ก
ครูผู้สอนสามารถท าให้ เด็กเห็นว่า
เนื้อหาของวิชานั้นเป็นประโยชน์ต่อ
ชีวิตของตนและเป็นสิ่งสนใจ เรา
จะลดปัญหาเรื่องการขาดความ
สนใจในชั้นเรียนได้ ซึ่งการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Project Based Learning มีบทบาทส าคัญในการเปิดโอกาสให้เด็กสามารถ
ที่จะเลือกท าโครงงานในหัวข้อที่ตนสนใจได้ รวมถึงเลือกท าเรื่องที่เห็นว่ามีประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคมรอบตัว  
 นอกจากนั้นครูผู้สอนยังต้องช่วยให้นักศึกษาตั้งเป้าหมายในการเรียนวิชานั้นๆ รวมถึง
เป้าหมายในชีวิต โดยการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนจะเป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญในการสร้างแรง
บันดาลใจในการเรียน อย่างไรก็ตาม ครูผู้สอนจ าเป็นต้องมีความเข้าใจในตัวเด็กนักศึกษาก่อน 
ว่าเด็กคนนั้นมีพ้ืนฐานทางสังคม พื้นฐานความคิด และความรู้อย่างไร เนื่องจากเราไม่สามารถให้
เด็กสร้างเป้าหมายที่เด็กเองไม่เคยมีประสบการณ์สัมผัสหรือรับรู้มาก่อนได้ หากเราต้องการให้
เด็กก าหนดเป้าหมายที่ไกลตัวและอยู่ในระดับสูง ผู้สอนจ าเป็นต้องช่วยเสริมสร้างประสบการณ์
เหล่านั้นขึ้นมาให้เด็กได้รับรู้อย่างเป็นรูปธรรม 
 แรงกระตุ้นส าคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้สอนสามารถท าได้ คือการเสริมแรงทางบวก ( Positive 
Interaction ) เพราะหากครูสามารถท าให้เด็กรู้สึกได้ว่าตนนั้นมีความส าคัญ เป็นที่ต้องการ มี
ความสามารถท่ีจะท าได้และได้รับการยอมรับ เมื่อมีแรงด้านบวกเหล่านี้เด็กย่อมที่จะอยากเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งในห้องเรียน นอกจากนั้นหากครูผู้สอนเพ่ิมทัศนคติด้านลบ ดุด่าว่ากล่าว เด็ก
นักศึกษาก็ย่อมที่จะสะท้อนทัศนคติด้านลบกลับมาท่ีครูผู้สอนด้วยเช่นกัน 

ดังนั้นนอกจากที่ครูต้องเข้าใจในตัวเด็กแล้ว ครูจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจในตัวเอง โดยต้อง
ถามตัวเองอยู่เสมอว่า ตนต้องการเป็นครูแบบไหน เป้าหมายและเหตุผลของการเข้ามาเป็นครูนั้น
คืออะไร และสุดท้ายเรามีแนวทางเช่นไรเพ่ือให้เราสามารถเป็นครูแบบที่เราต้องการได้ 
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การสร้างเป้าหมายในการเรียน 
 สิ่งส าคัญของการเรียนการสอนและการบริหารห้องเรียนให้ส าเร็จคือ ทั้งครูผู้สอนและ
นักศึกษาต้องมีเป้าหมาย โดยที่ครูนั้นต้องช่วยเหลือเด็กในการสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรม ว่าต้องการเรียนเพื่ออะไร 
 เป้าหมายของนักศึกษาเป็นสิ่งส าคัญ 
 อันดับแรกนั้น ครูผู้สอนต้องมองเห็นและมีความเชื่อมั่นว่านักศึกษาของตนมีศักยภาพที่
จะประสบความส าเร็จในการเรียนได้ และให้นักศึกษานั้นมีความเชื่อมั่นในตัวเอง ว่าหากมีความ
มุ่งม่ันและตั้งใจ ไม่ว่าใครก็สามารถประสบความส าเร็จได้ 
 ในช่วงแรกเด็กอาจจะไม่เข้าใจและไม่สามารถก าหนดเป้าหมายได้ ครูผู้สอนอาจ
ช่วยเหลือเด็กด้วยการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น เชิญคนในชุมชนที่ประสบความส าเร็จมา
ถ่ายทอดความรู้และแนวทางความคิดว่าเขาสามารถประสบความส าเร็จได้อย่างไร รวมถึงเชิญคน
ที่มีปัญหา มีความผิดพลาด ซึ่งยินดีจะมาเล่าเพื่อเป็นข้อคิดว่าเขาท าผิดพลาดอย่างไร  
 ครูผู้สอนต้องมีเป้าหมายและแรงผลักดัน 
 Pincipal Kafele แนะน าให้ครูถามตนเองว่าเรารักงานที่ท าหรือไม่ เรารักนักศึกษาของ
เราหรือไม่ การที่เรามีแรงผลักดันอยากที่จะช่วยเหลือให้เด็กนักศึกษาของเราพัฒนาขึ้นก็ย่อมเป็น
พลังส าคัญท่ีจะช่วยให้เรามีความตั้งใจในการดูและนักศึกษาได้อย่างเต็มความสามารถ 
 ห้องเรียนต้องมีบรรยากาศที่ดี 
 ครูผู้สอนควรสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เป็นมิตรและมีแรงผลักดันด้านบวก รวมถึง
เสริมให้มีบรรยากาศที่ เหมาะสมส าหรับการเรียนรู้ มีสิ่งสนับสนุนที่ เพียงพอต่อการเรียน 
นักศึกษาต้องมีความรู้สึกปลอดภัย ไม่มีความหวาดกลัวหรือถูกคุกคามในชั้นเรียน 
 แนวคิดทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นสามารถที่จะน ามาประยุกต์ใช้กับชั้นเรียนของเราได้ 
โดยเฉพาะในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษของผู้เขียน ซี่งส าหรับนักศึกษาบางส่วนมีทัศนคติที่ไม่ดี
ต่อการเรียนภาษาอังกฤษ รวมถึงไม่เห็นว่าภาษาอังกฤษนั้นจะมีบทบาทส าคัญอย่างไรในชีวิตของ
ตน รวมถึงนักศึกษาที่ ไม่มี พ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษยังมีความหวาดกลัว กังวลที่จะใช้
ภาษาอังกฤษในห้องเรียน เนื่องจากกลัวว่าตนจะโดนอาจารย์ต าหนิ หรือเป็นที่ล้อเลียนของเพ่ือน
ร่วมชั้น ผู้เขียนคิดว่าหากมีการแสดงให้นักศึกษาเห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่าภาษาอังกฤษนั้นมี
ประโยชน์เช่นไร รวมถึงสามารถสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นมิตรในชั้นเรียนได้ อาจจะ
ช่วยให้นักศึกษามีแรงจูงใจในการเรียน มีทัศนคติที่ดีต้องการเรียนภาษาอังกฤษ รวมถึงมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นได้ 
 นอกเหนือไปจากการได้เข้าร่วมฟังสัมมนาดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เทคนิคการสอนแบบหนึ่ง
ที่ผู้เขียนได้มีประสบการณ์เรียนรู้และเป็นแนวทางในการจัดการการเรียนการสอนที่น่าสนใจใน
ยุคที่นักศึกษานักศึกษามีสิ่งดึงดูดความสนใจอ่ืนๆนอกชั้นเรียนมากมายเช่นปัจจุบันนี้ ก็คือ แนว
ทางการสอนที่เรียกว่า PBL หรือ Project Based Learning นั่นเอง 
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Project Based Learning คืออะไร ? 
Project Based Learning เป็นอีกกลวิธีการสอนอีกแบบหนึ่ง ซึ่งนักศึกษาจะมีการเรียน

การฝึกฝนความรู้ด้วยการท างานค้นคว้า ทดลองเรียนรู้กับสถานการณ์จริงเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
โดยเป้าหมายเป็นไปเพ่ือการหาค าตอบให้กับบางค าถาม หาทางแก้ไขปัญหาบางประการ หรือ
เพ่ือสร้างสิ่งประดิษฐ์ ค้นคว้านวัตกรรมใหม่ องค์ประกอบของ PBL ได้แก่ 
  1. นักศึกษาจะเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในศาสตร์นั้นๆ เนื่องจาก
ผลลัพธ์ในขั้นตอนสุดท้ายของการเรียนการสอน คือนักศึกษาสามารถผลิตผลงานที่แสดงให้เห็น
ถึงองค์ความรู้ต่างๆที่นักศึกษาสามารถน ามาประยุกต์ออกมาน าเสนอเป็นผลงานได้ นอกจากนั้น 
นักศึกษายังต้อง มีการใช้ทักษะในการท างานร่วมกัน ทักษะการแก้ไขปัญหา รวมถึงทักษะการ
คิดวิเคราะห์  
  2. ต้องมีการตั้งค าถามน าที่น่าสนใจและท้าทาย เนื่องจาก PBL เป็นการเรียน
การสอนที่กระตุ้นให้นักศึกษามีการคิดแก้ไขปัญหา ดังนั้นค าถามหรือปัญหาที่เป็นแกนหลักของ
การขับเคลื่อนตัวโครงงานทั้งหมดต้องเป็นค าถามที่น่าสนใจมากพอที่จะกระตุ้นความต้องการ
เรียนรู้และหา ค าตอบของนักศึกษาได้รวมถึงปัญหานั้นต้องเหมาะสมกับระดับความสามารถ
นักศึกษา 
  3. นักศึกษาจะได้เรียนรู้การค้นคว้าข้อมูล การออกพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูล การตั้ง
ค าถาม สัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นไปตามแนวทางของโครงงานที่นักศึกษาวางแผนไว้ 
รวมถึงเรียนรู้ที่ จะวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลดิบต่างๆ ก่อนที่จะน ามาใช้ 
  4. โครงงานต่างๆที่นั กศึกษาจะท านั้นต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
สถานการณ์ที่สามารถพบได้จริงในบริบทสังคมรอบตัวของนักศึกษา หรือสิ่งที่นักศึกษาเลือกที่จะ
น ามาศึกษานั้น ควรเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่นักศึกษามีความสนใจเป็นพิเศษ  
  5.นักศึกษาต้องมีสิทธิ์ที่จะคิด วางแผน และตัดสินใจเรื่องต่ างๆ เกี่ยวกับ
โครงงานที่นักศึกษาลงมือท า โดยที่ผู้สอนเป็นเพียงผู้ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือเมื่อนักศึกษามี
ปัญหาเท่านั้น 
  6. ตลอดช่วงระยะเวลาของการท าโครงงานนั้น นักศึกษาและครูผู้สอนต้องมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดทั้งกระบวนการเพ่ือให้สามารถมองเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของการ
ท างาน รวมถึงสามารถมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถที่จะลงมือแก้ไขได้ทันท่วงที 
  7. ในช่วงสุดท้ายของกระบวนการการท าโครงงาน ครูผู้สอนรวมถึงเพ่ือนร่วม
ชั้นเรียนต้องมีการให้ค าแนะน าและข้อชี้แนะแก่เจ้าของโครงการเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขงานเป็น
ระยะสุดท้าย 
  8. เมื่อโครงงานเสร็จสิ้น งานนั้นควรต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณชน ซึ่งอาจ
เป็นนักศึกษาสาขาอ่ืนในมหาวิทยาลัยเดียวกัน คนในชุมชน หรือกลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาของโครงงานที่นักศึกษาเลือกศึกษาและน าเสนอ  
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ท าไมเราจึงควรสอนโดยใช้ Project Based Learning ?
ข้ อมู ล อ้ าง อิ งจาก  Buck 

Institute for Education (BIE) 
กล่าวว่ามีผลงานวิจัยรองรับว่าการ
เรียนการสอนแบบ Project Based 
Learning นั้น เป็นวิธีการจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพทั้งยัง
ท าให้นักศึกษาสนุกสนานกับการ
เรียนไปพร้อมกันได้มากกว่าการเรียนการสอนแบบอ่ืน นอกจากนี้ยังพัฒนาการเรียนรู้แบบยั่งยืน
ซึ่งสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ต่อในอนาคตได้  

ข้อดีของ Project Based Learning เช่น 
Project Based Learning ท าให้การเรียนในโรงเรียนนั้นน่าสนุก ไม่น่าเบื่อ 

ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ในปัจจุบันคือนักศึกษาขาดแรง
กระตุ้นในชั้นเรียนเนื่องจากมีสิ่งเร้าอ่ืนๆที่สามารถดึงดูดความสนใจได้มากกว่า ไม่ว่าจะเป็น
โทรทัศน์หรืออินเตอร์เนต นักศึกษามักรู้สึกว่าการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบเดิมนั้นน่าเบื่อ 
และไม่มีประโยชน์กับชีวิตของตนอย่างเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่เมื่อใช้การจัดการเรียนการ
สอนแบบ Project Based Learning นักศึกษาจะได้รับมอบหมายโครงงานให้รับผิดชอบ จึงเป็น
ตัวกระตุ้นให้มีความสนใจมากขึ้น รวมถึงโครงงานนั้นต้องเป็นโครงงานที่นักศึกษาและครูผู้สอน
เห็นว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว 

Project Based Learning พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ 
เนื่องจากการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning เน้นที่ให้นักศึกษา

สร้างโครงงานที่มาจากหัวข้อที่ตนเองสนใจ จากการศึกษาพบว่าท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจใน
เนื้อหาของรายวิชานั้นๆและสามารถจดจ าความรู้นั้นไปได้นานกว่าการเรียนการสอนแบบอ่ืน 
นอกจากนั้นนักศึกษายังสามารถน าความรู้ที่ได้รับในชั้นเรียนมาประยุกต์ต่อยอดใช้กับการท า
โครงงานของตนได้ ซึ่งจะน าไปสู่ความสามารถที่จะประยุกต์ความรู้ดังกล่าวได้ต่อไปในอนาคต 

Project Based Learning ช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ที่ปรับตัวกับสังคมศตวรรษที่ 21 
ในการท าโครงงานนั้น นอกจากการน าความรู้ในชั้นเรียนมาใช้แล้ว นักศึกษายัง

ได้เรียนรู้ที่จะพัฒนาทักษะทางด้านอ่ืนๆซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวของนักศึกษาในอนาคต 
ไม่ว่าจะเป็นทักษะการคิดวิเคราะห์แยกแยะ ทักษะการแก้ไขปัญหา การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ทักษะการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น การบริหารจัดการเวลา รวมถึงทักษะการน าเสนอและการพูดใน
ที่ชุมชน 
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 Project Based Learning ฝึกให้นักศึกษาได้มีทักษะการหาข้อมูลผ่านเครื่องมือที่
หลากหลาย 
  ในการท าโครงงานนักศึกษาจ าเป็นต้องมีการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งความรู้ที่
หลากหลาย โดยครูผู้สอนเป็นผู้คอยแนะน าช่วยเหลือ รวมไปถึงอาจใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร
ทางไกลติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆเพ่ือขอค าปรึกษาในโครงงานที่นักศึกษาท าได้ 
นอกจากนั้นนักศึกษายังจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ทางเทคโนโลยีในการน าเสนอผลงานให้น่าสนใจ
อีกด้วย 
 Project Based Learning เป็นสิ่งเชื่อมโยงชั้นเรียนกับสังคมนอกช้ันเรียน 
  ในการท าโครงงานนั้นนักศึกษาควรมีโอกาสได้สร้างโครงงานที่มีความสัมพันธ์
กับสังคมรอบตัว โดยเริ่มต้นโครงงานจากการมองปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัวในสังคมและพยายาม
หาทางแก้ไขหรือหนทางที่ท าให้สังคมรอบตัวของนักศึกษานั้นดีขึ้น ซึ่งในการท าโครงการจะเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ติดต่อกับสังคมภายนอก เป็นการให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างานกับผู้อ่ืน
นอกจากเพ่ือนร่วมชั้นเรียนและยังเป็นการสร้างโอกาสให้คนในสังคมมีส่วนร่วมกับการเรียนการ
สอน 
 

การออกแบบการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning 
 เมื่อครูผู้สอนต้องการจะน าเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Based 
Learning มาใช้ในชั้นเรียนนั้น ผู้สอนจ าเป็นต้องมีการวางแผนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชานั้นๆ เพ่ือที่เมื่อมีการมอบหมายให้นักเรียน
นักศึกษาท าโครงงาน เนื้อหาและสิ่งที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากการลงมือท าโครงงานนั้นต้องไม่
หลุดกรอบไปจากวัตถุประสงค์สาระเรียนรู้ของรายวิชา 
 โดยองค์ประกอบของโครงงาน Project Based Learning นั้นได้แก่ 
 Key Knowledge and Understanding 
  เป้าหมายหรือสาระการเรียนรู้ส าคัญที่นักศึกษาต้องบรรลุเมื่อสิ้นสุดการท า
โครงงาน หรือสิ้นสุดการเรียนในรายวิชานั้นๆ 
 Success Skills  
  ทักษะการเรียนรู้ที่นักศึกษาจะได้รับ โดยครูผู้สอนต้องคอยแนะน าเมื่อนักศึกษา
มีแนวโน้มจะไม่สามารถบรรลุทักษะการเรียนรู้ดังกล่าว รวมถึงทักษะเป็นสิ่งที่ต้องถูกน ามา
ประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนโดยเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดระดับความส าเร็จในการเรียนการ
สอน 
 Project Summary 
  ครูผู้สอนต้องมีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าโครงงานที่ให้นักศึกษาท านั้นจะ
ออกมาในรูปแบบใด โดยต้องระบุถึงบทบาทที่นักศึกษาต้องได้ท าในการท าโครงงาน โจทย์หรือ
ปัญหาที่มอบหมายให้นักศึกษาหาทางแก้ไข ขั้นตอนคร่าวๆในการท าโครงงาน แหล่งข้อมูล
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อ้างอิงช่วยเหลือในกรณีที่นักศึกษาต้องการค าแนะน า รวมถึงประโยชน์ที่นักศึกษาและบุคคลอ่ืน
ในสังคมจะได้รับจากโครงงานนั้น 
 Driving Question  
  ครูผู้สอนต้องสร้างค าถามน า ที่ครอบคลุมเนื้อหา วัตถุประสงค์ของรายวิชา มี
ความน่าสนใจและเป็นเรื่องใกล้ตัวของนักศึกษาที่สามารถกระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจที่จะลง
มือค้นคว้าและหาค าตอบ 
 Entry Events 
  ก่อนที่จะมีการน าเข้าสู่ค าถามน า ครูผู้สอนต้องยกเหตุการณ์และสถานการณ์
จริงต่างๆ มาแสดงให้กับนักศึกษาเห็นถึงความส าคัญของการท าโครงงานของนักศึกษา ว่า
สามารถช่วยแก้ไขปัญหา หรือมีข้อดีที่เห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้าง เพ่ือเป็นการสร้าง
ความรู้สึกมีส่วนร่วมให้กับนักศึกษา  
 Products 
  ผลส าเร็จของโครงงานอาจจะมีการก าหนดลักษณะไว้ก่อนล่วงหน้าโดย
ครูผู้สอน หรือให้เป็นรูปแบบอิสระตามที่นักศึกษาออกแบบก็ได้ โดยอาจท าออกมาในรูปแบบ
ของชิ้นงานต่างๆ หรืออาจเป็นการน าเสนอโครงงานก็ได้ โดยสิ่งส าคัญก็คือ ผลส าเร็จนี้ต้องมีการ
น าเสนอออกสู่บุคคลภายนอกชั้นเรียนด้วย เพ่ือเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้นักศึกษาเล็งเห็นว่า
โครงงานของตนนั้นมีความส าคัญต่อชุมชน ไม่เป็นเพียงการท างานในชั้นเรียนเท่านั้น  
 

การน า Project Based Learning มาใชใ้นชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 
1. กรณีตัวอย่าง การใช้ Project Based Learning รายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ 
 โรงเรียน King Middle School เมือง Portland รัฐ Maine ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เป็นโรงเรียนที่ความโดดเด่นในการน าเทคนิคการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning 
มาใช้ในชั้นเรียน  

นอกจากนั้นยังมีนักเรียนมาจากหลายเชื้อชาติดังนั้นนักเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนจึง
ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 1 ท าให้มีปัญหาในการเรียนการสอนวิชาอ่ืนๆ ครูผู้สอนรายวิชา
การเขียนภาษาอังกฤษจึงได้น า Project Based Learning มาใช้ในชั้นเรียนโดยการที่ให้นักเรียน 
ออกไปค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของรัฐ Maine และมาน าเสนอในรูปแบบการ
เขียนแบบต่างๆที่ไม่ใช่การเขียนรายงาน โดยค าส าคัญคือให้เขียน Authentic Writing Product 
หรืองานเขียนที่เป็นงานตามรูปแบบจริงไม่ใช่แค่แบบฝึกหัด ไม่ว่าจะเป็นการเขียนออกมาใน
รูปแบบของคู่มือท่องเที่ยว เอกสารประวัติศาสตร์ หรือนวนิยายที่น าข้อมูลประกอบมาจากข้อมูล
จริงต่างๆ นอกจากนักเรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนการเขียนในรูปแบบต่างๆแล้ว นักเรียนยังมีโอกาสได้
ศึกษาเรียนรู้ข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนอีกด้วย  
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เนื่องจากว่ารัฐ Maine เป็นหนึ่งในรัฐที่มีบทบาทส าคัญในช่วง Civil War และ Civil 
Right Movement ในช่วงปีคศ. 1861-1865 ในโครงงานนี้นักเรียนได้ออกไปค้นคว้าข้อมูลจาก
ห้องสมุดท้องถิ่น รวมถึงสัมภาษณ์คนในท้องถิ่นที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้อง หรือมีความรู้เกี่ยวกับ 
Civil War เราจะเห็นได้ว่าการให้นักเรียนออกไปค้นคว้านอกห้องเรียนจะเป็นการฝึกทักษะใน
การ ติดต่อ สื่อสารกับผู้ใหญ่ รวมถึงรู้จักที่จะเก็บและจัดการข้อมูลที่ได้มาอย่างเป็นระบบ 
นอกจากนั้นยังฝึกให้สามารถตั้งค าถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับโครงงานของตน 

เมื่อนักเรียนท าชิ้นงานขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้ว กระบวนการส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือการ
ตรวจสอบและการวิจารณ์จากผู้สอน เพ่ือนร่วมชั้น รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ เพื่อให้งาน
ของนักเรียนเป็นไปอย่างมีคุณภาพมากที่สุด ซึ่งในกระบวนการตรวจสอบและวิจารณ์นี้ นักเรียน
จะได้เรียนรู้ถึงการที่จะยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงได้มีโอกาสปรับแก้ไขงานให้ออกมาดี
ที่สุดด้วย 

ท้ายที่สุด เมื่อนักเรียนท าผลงานส าเร็จ งานเขียนต่างๆนั้นได้ถูกรวมออกเป็นเล่ม และ
น าไปมอบให้กับห้องสมุดของเมือง เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจต่อไป ซึ่งการที่
ผู้สอนน างานของนักเรียนออกไปเผยแพร่ภายนอกนี้ ก็สร้างความภาคภูมิใจให้นักเรียนอย่างมาก 

2. กรณีตัวอย่าง การใช้ Project Based Learning ในรายวิชาวรรณคดีอังกฤษ
การเรียนการสอนวิชาวรรณคดีเป็นเรื่องที่ยากแก่การท าความเข้าใจในนักเรียนส่วนใหญ่ 

เนื่องจากภาษาที่ใช้มักไม่คุ้นเคย และจ าเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์ตีความ นอกจากนั้นนักเรียน
ส่วนใหญ่ยังเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัว 

ครูผู้สอนวิชาวรรณคดีอังกฤษโรงเรียน Pebble Brook High School รัฐจอร์เจีย จึงได้
น า เทคนิคการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning มาใช้ในชั้นเรียน ในบทเรียนที่

นักเรียนโรงเรียน King Middle School 
ท าโครงงานท าโครงงานในรายวิชาการเขียน 

นักเรียนโรงเรียน King Middle School 
ท าโครงงานโดยการลงหาข้อมูลในชุมชน 
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การท ากิจกรรม Gallery Walk ในชั้นเรียน 

เกี่ยวกับ poetry หรือร้อยกรอง เนื่องจากว่าวรรณกรรมประเภทร้อยกรองเป็นงานวรรณคดีที่
นักเรียนนักศึกษามีปัญหามากที่สุดในการตีความและท าความเข้าใจ เนื่องจากค าศัพท์ที่ยากและ
มีการใช้ภาษาทางวรรณศิลป์ ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบ การใช้สัญลักษณ์ นอกจากนั้น เนื้อหา
มักเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกของกวีเป็นส าคัญ ท าให้ยากที่จะตีความได้ ดังนั้นครูผู้สอนจึงได้
บูรณการวิชาวรรณคดีกับวิชาเต้นร า โดยให้นักเรียนวิชาวรรณคดีเลือกบทประพันธ์ที่ตนเองสนใจ 
1 ชิ้น เมื่อนักเรียนตีความและท าความเข้าใจได้แล้ว จึงให้ถ่ายทอดเนื้อหาที่ได้ตีความมานั้น
ออกมาเป็นการแสดง เต้นร า โดยที่นักเรียนสามารถขอค าปรึกษาเกี่ยวกับการเต้นร าและการ
แสดงได้จากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเต้นร า 

จะเห็นว่าการบูรณาการกับวิชาอ่ืนเช่นนี้ก็จัดว่าเป็นแนวทางที่น่าสนใจเช่นกัน เพราะ
นอกจากนักเรียนจะมีความตื่นตัวในรายวิชาวรรณคดีและสามารถเข้าใจเนื้อหารายวิชาได้มากขึ้น
แล้ว ยังได้เรียนรู้วิชาอ่ืนเพ่ิมเติมด้วย ซึ่งผลส าเร็จของโครงงานในรายวิชาวรรณคดีของโรงเรียน 
Pebble Brook High School คือให้นักเรียนน าผลงานการแสดงของตน มาแสดงต่อหน้าเพ่ือน
ร่วมชั้น และนักเรียนคนอ่ืนในโรงเรียนที่สนใจ โดยครูผู้สอนประเมินให้คะแนนจากผลงานและ
การตอบค าถามอธิบายในช่วงท้ายของการแสดง 

ประสบการณ์อบรมเทคนิค Project Based Learning
จาก Francis Marion University

จากการที่ผู้เขียนได้มีโอกาสไปอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการสอนแบบ Project Based 
Learning นั้น ทางมหาวิทยาลัย Francis Marion University ได้จัดให้มีการเรียนแบบทดลอง
เรียนรู้จริง เพ่ือที่ว่าทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ทุกคนที่เข้าร่วม สามารถที่จะเข้าใจ

แนวทางการจัดการเรียนการสอนนั้น และ
สามารถน ามาปรับใช้ได้จริง  

โดยทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้เข้า
เรียนในคณะศึกษาศาสตร์ กับ Dr. Polly 
Haselden ที่มีประสบการณ์ ในการสอน
เกี่ยวกับ เทคนิคการเรียนการสอนแบบ 
Project Based Learning โดยในการเรียน
ตลอดทั้ง 3 อาทิตย์นั้น ผู้เขียนได้เรียนรู้ทั้ง
วิ ธี ก า ร ใน ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น ก า รส อ น 

เทคโนโลยีทางการเรียนการสอนและวัฒนธรรมต่างๆ ที่สามารถน ามาถ่ายทอดให้นักศึกษาได้ 
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นอกจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนแล้ว ทีมผู้อบรมและผู้เขียนได้เข้าร่วมชมการสอน
ของอาจารย์ท่านอ่ืนๆ ในรายวิชาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในรายวิชาสถิติ ประวัติศาสตร์ และ
รายวิชาวรรณคดีอังกฤษ 

อีกสิ่งที่ประทับใจส าหรับการได้ไปอบรมช่วงระยะเวลาสั้นๆ ณ มหาวิทยาลัย Francis 
Marion University คือการได้ใช้ทรัพยากรห้องสมุด ซึ่งมีหนังสือเป็นจ านวนมาก มีสื่อให้ค้นคว้า
ทั้งแบบเก่าและใหม่ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้อินเตอร์เนทและปริ้นงานได้
ด้วยตนเอง เครื่องอ่านไมโครฟิล์มส าหรับเอกสารเก่า มีห้องส าหรับให้นักศึกษาสามารถเข้ามา
อ่านหนังสือได้ นอกจากนั้นยังมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอดเวลา ซึ่งนิทรรศการ
นั้นจะจัดกระจายไปทั่วทุกชั้นของห้องสมุด ซึ่งในช่วงที่ผู้เขียนได้ไปนั้น เป็นการจัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับ Shakespeare 

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยนี้ยังมีห้องรักษาความชื้นและอุณหภูมิซึ่งเอาไว้เก็บเอกสาร
โบราณ และเอกสารส าคัญ หนังสือเก่ามีค่าหายากอีกจ านวนมาก ซึ่งคณะผู้อบรมได้มีโอกาสเข้า
ไปดูอย่างเป็นกรณีพิเศษ 

ส่วนหนึ่งของหนังสือและเอกสารเก่า 
ในห้องรักษาความชื้นของห้องสมุด 

ส่วนหนึ่งของนิทรรศการ Shakespeare 
ที่มีการจัดแสดงในห้องสมุด 
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นักศึกษาท ากิจกรรม Gallery Walk 

ในด้านความรู้เกี่ยวกับ Project Based Learning ผู้เขียนได้มีโอกาสท าโครงงานของตน 
โดยการวางแผนการสอนว่าเมื่อกลับมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์แล้วนั้น จะสามารถน า
ความรู้ที่ได้เรียนมา น ามาใช้กับนักศึกษาของตนได้อย่างไรบ้าง ซึ่งผู้เขียนก็ได้น าเทคนิคหลาย
ประการมาปรับใช้ โดยในรายวิชาการแปล ซึ่งสอนให้นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษทั้งศิลป
ศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษและเอกภาษาอังกฤษ -ภาษาจีน ผู้เขียนได้น าสิ่งที่เรียกว่า Gallery 
Walk มาใช้ ซึ่งได้แก่การที่ให้นักศึกษาน างานของตนเองนั้นแปะบนผนังโดยให้เพ่ือนร่วมชั้น
ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาดู พร้อมเขียนความคิดเห็นต่างๆลงไปบนงานของนักศึกษา เพ่ือที่นักศึกษา
ผู้เป็นเจ้าของงานจะน าไปปรับแก้ได้ 

ในการเขียนค าวิจารณ์ในกิจกรรม 
Gallery Walk นั้ น  ผู้ เขี ย น ได้ จ า กั ด ให้
นักศึกษาสามารถเขียนได้เพียงแค่ 1. ค าชม 
2. ค าถาม 3. ข้อแนะน า เท่านั้น โดยในทุก
ประเด็นจะต้องมีการอธิบายเหตุผลด้วย 
สาเหตุที่ผู้เขียนจ ากัดการวิจารณ์ไว้ภายใน 3 
หัวข้อนี้ เนื่องจากว่าต้องการฝึกให้นักศึกษา
เรียนรู้ที่จะให้ค าวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ มี
มิตรภาพ และไม่อคติ รวมถึงเป็นการช่วยให้
เจ้าของผลงานมีก าลังใจพร้อมทั้งมีข้อแนะน า
ที่จะน างานของตนไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น  

นอกจาก Gallery Walk แล้ว อีก
วิธีการหนึ่งที่มีประโยชน์มากในการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษก็คือ การใช้ Exit Card ซึ่ง
ได้แก่การที่ผู้สอนแจกกระดาษแผ่นเล็กๆแก่
นักศึกษาทั้งห้อง โดยให้เขียนค าถามที่มีจาก
การ เรี ยนการสอน ในวันนั้ น ๆ  ซึ่ งห าก
นักศึกษาไม่มีค าถามก็ให้เขียนสิ่งที่ตนเองได้
เรียนรู้มาและให้น าการ์ดนี้มาส่งก่อนที่จะ
ออกจากชั้น เรียนเมื่อหมดเวลาโดยที่ ไม่
จ าเป็น ต้องเขียนชื่อ ซึ่ง Exit Card นี้ช่วย

แก้ไขปัญหาการไม่กล้าแสดงออก หรือถามค าถามในชั้นเรียน ซึ่งผู้สอนสามารถที่จะตรวจสอบ
ความเข้าใจของนักศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง หากนักศึกษามีสิ่งที่ไม่เข้าใจในเนื้อหาการเรียน ผู้สอน
ก็สามารถน ามาตอบหรืออธิบายเพิ่มเติมได้ในครั้งต่อไปของการเรียนการสอน 
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 อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ เขียนได้รับกลับมาจากการไปอบรมในครั้งนี้ การคิดโครงการ Project 
Based Learning ของตนเอง โดยตลอดระยะเวลาทั้ง 3 อาทิตย์ ผู้เขียนได้เรียนรู้กระบวนการ
ของ Project Based Learning ด้วยการท าด้วยตนเองในทุกข้ันตอน โดยค าถามน าหรือ Driving 
Question คือ “เมื่อกลับมาประเทศไทยแล้ว เราจะสามารถน าความรู้มาสร้างชั้นเรียนโดยใช้
เทคนิคแบบ Project Based Learning ได้อย่างไร”  

โดยผู้เขียนเลือกรายวิชาการแปลมาน าเสนอ โดยค าถามน าหรือ Driving Question ที่
เป็นตัวเริ่มโครงงานให้นักศึกษาคือ “เราจ าสามารถน าความรู้ด้านการแปลภาษาไทย-อังกฤษ มา
ช่วยผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดนครสวรรค์สามารถขายสินค้าส่งออกต่างประเทศได้อย่างไร” สืบ
เนื่องมาจากการที่จ.นครสวรรค์มีอาหาร ขนม และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอ่ืนๆที่มีศักยภาพมาก
พอที่จะเป็นสินค้าส่งออก แต่เนื่องจากว่าการส่งออกสินค้า ผู้ผลิตต้องท าบรรจุภัณฑ์ที่ระบุ
รายละเอียดต่างเป็นภาษาอังกฤษ ผู้ผลิตบางรายประสบปัญหาเมื่อส่วนประกอบบางอย่างเป็น
ของเฉพาะถิ่นที่อาจจะไม่มีค าศัพท์เรียกเป็นภาษาอังกฤษดังนั้น นักศึกษาอาจลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจ
ความต้องการของผู้ประกอบกิจการ และระบุความหมายของค าศัพท์ที่จ าเป็นต่างๆ รวมออกเป็น
ปทานุกรมหรือพจนานุกรมศัพท์มอบให้แก่ผู้ประกอบกิจการในท้องถิ่น ผู้เขียนเห็นว่าโครงงานนี้
เป็นเรื่องใกล้ตัวนักศึกษาและเป็นประโยชน์แก่ชุมชนของเราอีกด้วย โดยรายละเอียดของ
โครงงานอาจสรุปส่วนส าคัญออกมาได้ดังนี้ 

PROJECT DESIGN OVERVIEW 

Key Knowledge and 
Understanding 

1. Translation Skill – students can translate correctly. 
2. Informative Writing – students can create well-
organized and informative booklet 
3. Communication Skill – students can contact the 
business owners. 
4. Critical Thinking – ability to search and choose the 
right keywords. 

Success Skills 1. Critical Thinking/Problem Solving. 
2. Self-Management 
3. Collaboration 
4. Languages and Translation  

Driving Question How can we help our Local Business to Grow World 
Wide Using Translation? 

Final Product The Glossary Booklet of the Vocabulary and Terms 
using in Local Business. 
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สรุป 
จะเห็นว่าแม้ในปัจจุบันทุกคนจะพูดถึงภาษาอังกฤษว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากแค่ไหน แต่

ในทางปฏิบัติจริง คนส่วนใหญ่ยังคงมองเห็นว่าการเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยาก น่าเบื่อและ
ไกลตัว การคิดเช่นนี้ท าให้ผู้เรียนขาดแรงกระตุ้นในการเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เขียนประสบปัญหามา
โดยตลอด ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษมักมองว่าตนมีความเชี่ยวชาญใน
รายวิชาของสาขาตนเองนั้นก็เพียงพอแล้ว ถึงแม้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเองก็ตาม 
ผู้ เขียนก็ประสบปัญหาในการสอนบางรายวิชาที่ นักศึกษามองไม่เห็นความเชื่อมโยงต่อ
ชีวิตประจ าวัน เช่น วิชาวรรณคดีเบื้องต้น ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะใช้สื่อการเรียนการสอนและ
กิจกรรมต่างๆก็ตาม นักศึกษาบางส่วนก็ยังไม่ให้ความร่วมมือในชั้นเรียนเท่าที่ควร 

จากประสบการณ์การอบรมในโครงการ Active Learning ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ในครั้งนี้ ผู้เขียนได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนความรู้ที่มหาวิทยาลัย Francis Marion 
University รัฐเซาท์แคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเนื้อหาของการอบรมคือการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Project Based Learning นั้น มุ่งเน้นให้ครูผู้สอนกระตุ้นนักศึกษาด้วยการ
ให้ท าโครงงานซึ่งหัวข้อต้องมีความส าคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตของนักศึกษา นอกจากนั้นใน
กระบวนการของการท าโครงงาน นักศึกษาต้องท างานร่วมกัน ค้นคว้าเก็บข้อมูล คิดวิเคราะห์
ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ และผลิตออกมาเป็นชิ้นงานน าเสนอในรูปแบบต่างๆที่นักศึกษาเห็น
ว่าเหมาะสมกับเนื้อหาของงาน โดยที่งานนั้นจะต้องมีการน าเสนอกับผู้ชมนอกเหนือจากสมาชิก
ในชั้นเรียน ซึ่งอาจจะเป็นคนในชุมชนหรือผู้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการท าโครงงานนั้น กระบวนการ
ต่างๆเหล่านี้จะท าให้นักศึกษามีความตื่นตัวในการเรียนมากขึ้น มีการเรียนรู้ทักษะต่างๆที่
สามารถน าไปปรับใช้กับชีวิตการท างานได้ในอนาคต และชุมชนก็จะได้มีส่วนร่วมกับการเรียนรู้
ของนักศึกษาด้วย 
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การเรียนรู้เชิงรุกกับ 2 เทคนิคพัฒนาความคิดของผู้เรียน: 
Affinity Diagram และ Gallery Walk 

อาจารย์สุธิมา  กฤตย์ธนวัต 
สาขาวชิาภาษาตา่งประเทศ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บทน า 
การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้

ผ่านการปฏิบัติ ให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท าและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้กระท าลงไปจน
สามารถผลิตความรู้ขึ้นเองได้จากประสบการณ์ ผู้เขียนในฐานะผู้เข้าร่วมโครงการอบรม Active 
Learning ณ มหาวิทยาลัย Francis Marion ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจ าปี 2559 ได้มีโอกาส
สัมผัสประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจากโครงการนี้โดยตรง ใน
ที่นี้ผู้เขียนจึงขอน าเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนส าหรับน าไปใช้ในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ดังต่อไปนี้ 

เร่ิม Project ด้วยกิจกรรมการจัดท า Affinity Diagram 
ในวันแรกของการเข้าอบรมโครงการ Project Based Learning ดร. พอลลี ฮาเซลเดน 

อาจารย์ประจ าคอร์สอบรมให้ทีม Active Learning แบ่งเป็นสองกลุ่ม บนโต๊ะของเราไม่มีอะไร
นอกจากของสามสิ่ง 1. กระดาษปรู๊ฟขนาดใหญ่ 2. ปากกามาร์กเกอร์ 3. กระดาษโพสอิทหลากสี 
จากนั้นค าสั่งแรกจากอาจารย์ของเราก็คือ 

"กิจกรรมต่อไปนี้ พวกคุณจะไม่ได้รับอนุญำตให้พูดอะไรกันเลย แม้แต่สมำชิกในกลุ่ม
เดียวกันก็ไม่ได้" 

พวกเราเริ่มหันซ้ายหันขวา ผู้เขียนเองคิดในใจว่า 'ปกติให้คิดหรือตอบอะไรในชั้นก็ยัง
ต้องปรึกษากันแล้วปรึกษากันอีก แล้วจะให้ท างานโดยไม่พูดอะไรกันเลยได้อย่างไร ' แต่ยังไม่ทัน
ได้เอ่ยปากความในใจว่า 'ถ้าอย่างนั้นถามอาจารย์ได้หรือไม่' ดร.ฮาเซลเดนก็ตั้งค าถามส าคัญคือ 

"คุณคิดว่ำโครงกำร (Project) ที่ดีจะต้องประกอบด้วยสิ่งใดบ้ำง ให้ทุกคนเขียนลง
กระดำษโพสอิทแล้วแปะลงบนกระดำษแผ่นใหญ่" 

สิ้นสุดค าบอก ทีม Active Learning สี่ชีวิตหันมาสบตากันแทบจะในทันที (อีกกลุ่มซึ่ง
ประกอบด้วยสมาชิกอีกสี่ท่านถูกจับไปนั่งอยู่คนละมุมห้อง) บางท่านท าท่าจะขยับปาก เราก็ถูก
ดักคอด้วยประโยคท่ีว่า "Start, No talking" ผู้เขียนมั่นใจว่าความรู้สึกของทุกคนในยามนั้นก็คือ  

“จะเขียนได้อย่างไร?” 
“ความคิดของเราคนเดียวหรือ?” 
“ค าตอบของเราจะถูกไหม?” 
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สมาชิกท ากิจกรรม Affinity Diagram 

เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้พูด ต่างคนก็ใช้วิธีสบตากันแทน ในที่สุดสมาชิกท่านหนึ่งในกลุ่ม
เราก็แสดงความกล้าโดยการแปะโพสอิทแผ่นแรกลงในกระดาษ  หลังจากนั้นผู้เขียนและคนที่
เหลือก็เริ่มแปะคีย์เวิร์ดที่เราคิดลงไปบนกระดาษแผ่นนั้นบ้างจนกระทั่งบนกระดาษปรู๊ฟแผ่นใหญ่

เหลือที่ว่างไม่มากและดร.ฮาเซล
เดนบอกว่า "Time up" เราจึง
หยุด  

จากนั้นดร.ฮาเซลเดน
จึงสั่งต่อว่า "ให้คุณดูว่ำแนวคิด
ที่แปะลงบนกระดำษเหมือน
ห รื อ แ ต ก ต่ ำ งกั น อ ย่ ำ ง ไ ร 
หลังจำกนั้นจัดแนวคิดทั้งหมด
ออกเป็นกลุ่ม" 

ในขั้นตอนนี้ สมาชิกใน
ทีมยังคงไม่ได้รับอนุญาตให้พูด
อะไรกันเช่นเคย ดังนั้นสิ่งแรกที่

เราท าก็คือกวาดตามองโพสอิทของทุกคนบนกระดาษ  หากมีข้อความที่เขียนเหมือนกันเช่น 
'Assessment' สมาชิกในทีมก็จะหยิบแผ่นที่ซ้ าออกแผ่นหนึ่ง แต่หากเจอข้อความที่มีความหมาย
ใกล้เคียงกัน เช่น 'Cooperation' 'Collaboration' หรือไม่แน่ใจว่าสมาชิกในทีมที่เขียนข้อความ
นั้นหมายความว่าอย่างไรก็จะมีการเขียนเครื่องหมาย ?  หรือหยิบโน้ตนั้นออกมาแปะไว้อีกทาง
หนึ่ง หลังจากนั้นเราก็เริ่มจัดกลุ่มค าคีย์เวิร์ดทั้งหมดให้เป็นหมวดหมู่เดียวกัน 

เมื่อหมดเวลา ค าสั่งในขั้นตอนต่อไปก็คือ 
“ขั้นตอนถัดไป ในขั้นตอนนี้พวกคุณสำมำรถพูดคุยและปรึกษำกันได้ ให้พิจำรณำ

แนวคิดทั้งหมดในกระดำษแผ่นใหญ่ว่ำควำมมีควำมเกี่ยวข้องกันอย่ำงไร และให้ตั้งชื่อหัวข้อ
ให้แต่ละกลุ่มควำมคิด จำกนั้นจัดท ำแผนภูมิกลุ่มควำมคิดให้เป็นชิ้นงำนเดียวกัน” 
ในขั้นตอนนี้ สมาชิกในกลุ่มกลับมาทบทวนข้อความที่จัดกลุ่มไว้ในขั้นตอนที่แล้วอีกครั้ง สิ่งที่
สมาชิกพิจารณาเป็นอันดับแรกก็คือ แนวคิดที่ดูเหมือนว่าใกล้เคียงกันนั้นแท้จริงแล้วเป็นแนวคิด
เดียวกันหรือไม่ ซึ่งผู้ที่เขียนแนวคิดที่คล้ายกันจะเป็นผู้อธิบายความคิดที่ต้องการจะสื่อออกมา 
หากสมาชิกที่เหลือเห็นด้วยกับแนวคิดนั้นๆ ก็จะเก็บกระดาษโน้ตไว้ดังเดิม หลังจากนั้นก็ร่วมกัน
พิจารณาว่ากลุ่มแนวคิดที่น ามาจัดรวมกันนั้นถูกต้อง เหมาะสมแล้วหรือไม่ อย่างไร เมื่อจัดกลุ่ม
แนวคิดได้แล้ว สมาชิกในกลุ่มก็ช่วยกันระดมความคิดเพ่ือตั้งชื่อหัวข้อหรือชื่อของหมวดหมู่ให้กับ
แนวคิดกลุ่มๆ หนึ่ง จากนั้นก็จัดเรียงแนวคิดและหมวดหมู่ตามล าดับกระบวนการ เช่นค าถามที่
เราได้รับคือ โครงการ (Project) ที่ดีจะต้องประกอบด้วยสิ่งใด? ค าตอบที่สมาชิกในกลุ่มของเรา
ได้คือ โครงการ (Project) ต้องประกอบด้วย Question  Planning  Implement  
Presentation  Evaluation  Authentic (ห ม ว ด ห มู่ ) ซึ่ ง ใน แ ต่ ล ะ ห ม ว ด ห มู่ ก็ จ ะ
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Af nity Diagram ขั้นตอนแรก 

สมาชิกช่วยกันจัดแผนผัง Af nity Diagram 

ประกอบด้วยแนวคิดที่ สัม พันธ์กัน  เช่น  หมวดหมู่  Implement ประกอบด้วย Doing, 
Teamwork, Collaboration เป็นต้น 

ขั้นตอนสุดท้าย ดร.ฮาเซลเดนให้สมาชิกแต่ละ
กลุ่มน าเสนอแผนภูมิกลุ่มความคิดของตน อธิบายถึง

ล าดับขั้นตอนการ
ท างาน หัวข้อและ
การล าดับเนื้อหาที่
ส รุ ป ผ ล จ าก ก าร
อภิปรายกลุ่ม  

กิจกรรมที่ทีม Active Learning ได้
ลองปฏิบัติข้างต้นเรียกว่า Affinity 
Diagram Technique หรือ เทคนิค
การจัดแผนภูมิกลุ่มความคิด บางครั้ง
อ าจ ใช้ ชื่ อ ว่ า  Affinity Chart, K–J 
Method Variation หรือ Thematic 
Analysis  

แ ผ น ภู มิ ก ลุ่ ม ค ว า ม คิ ด 
(Affinity Diagram)  ประยุกต์มาจาก

หลักการ KJ Method ซึ่งเป็นแนวคิดของนักคิดชาวญี่ปุ่นคือ Jiro Kawakita ที่ใช้เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลต่างๆ ที่มีปริมาณมาก หรือกระจัดกระจาย เป็นวิธีจัดการข้อมูลเพ่ือให้เกิดสมมติฐานใหม่ 
โดยครั้งแรกทุกคนจะไม่รู้ว่าภาพรวมเป็นอย่างไร ก็จะมีการรวบรวมข้อมูลโดยการเสนอ
ความเห็นร่วมกันด้วยวิธีการกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ เพ่ือให้ค้นพบภาพโดยรวมของ
แนวความคิดใหม่นั่นเอง 

วัตถุประสงค์ในการใช้เทคนิคนี้ในการเรียนการสอนเพ่ือจัดเนื้อหา ประเด็นต่างๆ ที่มี
ความสลับซับซ้อน หรือบรรจุข้อมูลจ านวนมากให้เป็นกลุ่มความคิดหรือเป็นระบบ Affinity 
Diagram จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่จะช่วยจัดระเบียบความคิดจากการระดมสมองของผู้เรียน
เพ่ือจัดแนวความคิดที่หลากหลายจ านวนมากมายออกเป็นกลุ่มๆ ที่มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกัน 
และน าไปสู่การหาข้อสรุปร่วมกัน 
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การจัดเตรียมขั้นตอนในการจัดท าแผนภูมิกลุ่มความคิด 
เทคนิคการจัดแผนภูมิกลุ่มความคิดเป็นเทคนิคที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ง่ายในห้องเรียน 

อุปกรณ์ท่ีใช้ไม่มาก สะดวกส าหรับผู้สอนในการจัดเตรียม โดยอาจพิจารณาใน 4 ด้าน ดังนี้ 
1. จ านวนผู้ร่วมกิจกรรม  
จ านวน 5-6 คน ควรจัดกลุ่มในปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป หากจ านวน

สมาชิกน้อยเกินจะท าให้ได้ข้อมูลไม่หลากหลายและไม่ครบถ้วน หากสมาชิกมากเกินไปจะท าให้
สมาชิกบางส่วนขาดโอกาสในการแสดงความเห็นหรือใช้เวลาในการอภิปรายกลุ่มนานเกิน 

2.วัสดุอุปกรณ์ 
กระดาษโน้ต (โพสอิท) หรือบัตรค า (อย่างน้อยสองสี สีหนึ่งใช้เพ่ือเขียนแนวคิด อีกสี

เพ่ือเขียนหมวดหมู่หรือหัวข้อ)  ปากกา และพ้ืนที่ส าหรับสร้างงาน (อาจเป็นกระดาษปรู๊ฟขนาด
ใหญ่กระดานด า โต๊ะ ก าแพง หรือพ้ืนห้อง) 

3. เวลา 
ขั้นตอนที่ 1 ประมาณ 10 นาที ขั้นตอนต่อไปราว 10-15 นาที (อาจมีการหยุดพัก 5 

นาทใีนแต่ละข้ันตอน) 
4. สถานที่  
ห้องเรียนหรือห้องจัดกิจกรรมควรมีความสว่างที่เหมาะแก่การท างานและมีพ้ืนที่กว้าง

เพียงพอ เนื่องจากการจัดแผนภูมิกลุ่มความคิดเป็นเทคนิคส าหรับกิจกรรมกลุ่มจึงต้องมีพ้ืนที่ให้
สมาชิกในกลุ่มได้ล้อมวงท างานหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

 

ขั้นตอนในการจัดแผนภูมิกลุ่มความคิด 
ขั้นตอนในการจัดแผนภูมิกลุ่มความคิด ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้  
1. วางแผนส าหรับการจัดแผนภูมิกลุ่มความคิด (Plan for the Affinity Meeting) 
ผู้สอนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะท าความเข้าใจกับผู้เรียนถึงกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในการเรียนการ

สอน หากผู้เรียนไม่เคยรู้จักหรือเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดแผนภูมิกลุ่มความคิดมาก่อน ผู้สอนต้อง
ชี้แจงให้ผู้เรียนทราบว่าผู้เรียนก าลังจะท าอะไร จะต้องท าอะไร วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
คืออะไร เป็นต้น ขั้นตอนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเตรียมพร้อมส าหรับกิจกรรมและไม่สับสนยามที่ลง
มือปฏิบัติ 

2. สร้างแนวคิดใหม่ (Generate Ideas) 
 สมาชิกในกลุ่มเขียนแนวคิด (idea) หรือค าส าคัญ (keyword) ของแต่ละคนลงกระดาษ

โน้ต (บัตรค า) หนึ่งแนวคิดต่อหนึ่งแผ่น การแสดงความเห็นจะเป็นไปอย่างอิสระ ตลอดขั้นตอนนี้
สมาชิกจะไม่พูดคุยหรือปรึกษาหารือกัน แต่จะแสดงความคิดเห็นของตนเองลงบนกระดาษอย่าง
เดียวเท่านั้น 
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3. แสดงแนวคิดใหม่ต่อกลุ่ม (Display the Ideas)
ระหว่างขั้นตอนการระดมความคิด (brainstorming session) สมาชิกจะแปะกระดาษ

โน้ตของตนด้วยวิธีการสุ่มวางลงบนกระดาษหรือพ้ืนที่ท างานของกลุ่มตน โดยให้สมาชิกทุกคน
สามารถมองเห็นหรืออ่านโน้ตนั้นๆ ได้ โดยจะยังไม่พูดคุยกับสมาชิกคนอ่ืนๆ เช่นเดิม 

4. รวมแนวคิดเข้าด้วยกัน (Sort the Ideas into Groups)
ให้สมาชิกดูแนวคิดหรือค าส าคัญที่อาจคล้าย ใกล้เคียงกัน หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

จัดเป็นกลุ่มหรือหมวดหมู่เดียวกันด้วยการขยับเลื่อนกระดาษโน้ต ส าหรับข้อความที่ซ้ ากันอาจ
หยิบออกจากพ้ืนที่ท างานได้ บางครั้งหากปรากฏแนวคิดหรือค าส าคัญที่ไม่อาจจับเข้ากลุ่มได้ 
(loners)  ให้เลื่อนหรือย้ายกระดาษโน้ตของแนวคิดไว้อีกทางหนึ่งออกจากหมวดหมู่อ่ืนๆ แต่
ยังคงเก็บไว้ในพ้ืนที่ท างาน หากแนวคิดหรือค าส าคัญใดสามารถปรากฏได้ทั้งสองกลุ่มก็ควรท า
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ก ากับโน้ตนั้นๆ นอกจากนี้สมาชิกในกลุ่มยังสามารถขยับโน้ตที่ผู้อ่ืน
ขยับหรือจัดกลุ่มไว้ก่อนหน้านี้ได้หากความคิดเห็นไม่สอดคล้องกัน ในขั้นตอนนี้สมาชิกยังไม่ได้รับ
อนุญาตให้พูดคุยกัน 
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5. สร้างหัวข้อหรือหมวดหมู่ (Add Headers)
ตั้งแต่ขั้นตอนนี้เป็นต้นไปสมาชิกเริ่มพูดคุยได้ ให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันระดมความคิด 

พิจารณาหมวดหมู่และแนวคิดหรือค าส าคัญที่อยู่ในหมวดหมู่นั้นๆ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
อย่างไร จากการวิเคราะห์ร่วมกัน กระดาษโน้ตอาจถูกเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง เคลื่อนย้ายได้ เมื่อ
แนวคิดหรือค าส าคัญได้รับการจัดกลุ่มแล้วให้สมาชิกช่วยกันตั้งชื่อส าหรับหมวดหมู่นั้นๆ ขึ้นมา
โดยการเขียนหรือแปะกระดาษโน้ตต่างสีที่แสดงหมวดหมู่ไว้ด้านบนสุดของกลุ่ม   

6. จัดท าแผนภูมิกลุ่มความคิด (Draw the Affinity Diagram)
ในขั้นตอนสุดท้ายนี้ เมื่อแนวคิดต่างๆ ได้รับการจัดเข้ากลุ่มหรือหมวดหมู่อย่างเหมาะสม

แล้ว ให้สมาชิกในกลุ่มทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างหมวดหมู่ต่างๆ ในชิ้นงานของตน หากไม่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติมให้จัดท าชิ้นงานออกมาเป็นแผนภูมิกลุ่มความคิดเพียง 1 ชุดเท่านั้น โดย
แผนภูมิกลุ่มความคิดจะมีหรืออาจมีลักษณะใกล้เคียงกับตัวอย่างด้านล่างนี้ 
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ขั้นตอนในการจัดแผนภูมิกลุ่มความคิดอย่างง่าย 
 

 
 

ที่มา https://vgpblog.wordpress.com/2015/09/20/generating-value-by-using-an-
affinity-diagram/ 

 
แนวคิดส าคัญในการจัดแผนภูมิกลุ่มความคิด 

กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างอิสระของผู้เรียนด้วยวิธีการใช้แผนภูมิกลุ่มความคิด
อาจเป็นสิ่งใหม่ส าหรับนักเรียนนักศึกษา ผู้สอนจ าเป็นต้องให้แนวคิดและอธิบายลักษณะส าคัญ
ของกระบวนการจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ด้วยตนเองได้ โดยแนวคิดส าคัญท่ีควรเน้นย้ ามีดังนี้ 

1. ห้ามพูด (Don’t talk) 
การเขียนแนวคิดหรือไอเดียใหม่ๆ ลงในกระดาษมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างโอกาสในการ

เสนอความคิด มุมมองและข้อมูลที่แตกต่าง ดังนั้นผู้สอนจ าเป็นต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็นของตนเองผ่านการเขียนโดยไม่จ าเป็นต้องพูดคุยหรือปรึกษากับสมาชิกคนอ่ืนๆ ขั้นตอนนี้
จะช่วยให้กระบวนการเริ่มต้นเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น 

2. แสดงความคิดอย่างอิสระตามความรู้สึก (Encourage ideas based on feelings)  
ผู้สอนพยายามโน้มน้าวให้ผู้เรียนหรือสมาชิกกลุ่มแสดงความคิดของตนอย่างอิสระ เน้น

ย้ าว่าความคิดที่เขียนขึ้นนั้นไม่มีถูกหรือผิด สร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลายเพ่ือที่ผู้เรียนจะไม่รู้สึก

https://vgpblog.files.wordpress.com/2015/03/affinity-diagram-process-value-generation-partners.png
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กดดันในการแสดงความเห็นของตน นอกจากนี้ การเขียนแนวคิดลงแผ่นกระดาษยังช่วยให้
ผู้เรียนบางคนสบายใจที่จะแสดงความคิดเห็นของตนมากกว่าการบอกเล่าปากเปล่า 

3. การแสดงความเห็นขัดแย้ง (Acknowledgement disagreement) 
ผู้สอนควรชี้แจงให้ผู้เรียนทราบว่าการแสดงความเห็นที่แตกต่างเป็นเรื่องที่สามารถท าได้ 

ความเห็นที่ต่างจากสมาชิกอ่ืนๆ อาจเป็นความเห็นที่เหมาะสมมากกว่าหากมีการอธิบายที่
น่าเชื่อถือและมีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ ดังนั้นหากสมาชิกในกลุ่มไม่เห็นด้วยกับแนวคิดใน
หัวข้อหรือหมวดหมู่ใดก็สามารถขยับแผ่นกระดาษโน้ตได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้อื่น ขั้นตอน
นี้จะเป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการยอมรับความแตกต่างระหว่าง
ความคิดเห็นของกันและกัน 
 

แผนภูมิกลุ่มความคิดออนไลน์  
ปัจจุบันมีเว็บไซต์จ านวนมากท่ีจัดท าแผนภูมิกลุ่มความคิดออนไลน์ โดยมีโปรแกรมหรือ

เทมเพลตของ Affinity Diagram ให้ดาวน์โหลดฟรีเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนหรือการ
ท างานได้สะดวกยิ่งขึ้น เหมาะกับผู้ที่ใช้เทคโนโลยีประยุกต์ในการเรียน รวมถึงง่ายต่อการแก้ไข
หรืออัพเดทข้อมูล เช่น  

Affinity Diagram โดย lucidchart 
 

 
 

ที่มา https://www.lucidchart.com/pages/planning/affinity-diagram-example 
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Affinity Diagram โดย smartdraw 

ที่มา https://www.smartdraw.com/affinity-diagram/affinity-diagram-software.htm 

จบ Project ด้วยกิจกรรม Gallery Walk 
หลังจากได้ทีม Active Learning ได้ทดลองสร้างแผนส าหรับท า Project ในรายวิชาที่

รับผิดชอบสอนแล้ว ในชั่วโมงเรียนเช้าวันหนึ่ง ดร.ฮาเซลเดนก็ให้ทุกคนน าแผนโครงร่างโปรเจ็กต์
ของแต่ละคนแปะไปบนผนังรอบห้องเรียน จากนั้นก็แจกแบบประเมินที่ เรียกว่า Plan 
Assessment และกระดาษโพสอิทหลากสีให้กับทุกคน จากนั้นดร.ฮาเซลเดนก็แจ้งให้ทราบว่า 
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"ในวันนี้เรำจะท ำกิจกรรมที่เรียกว่ำ Gallery Walk ในแบบประเมินจะมีข้อควำมที่
ขึ้นต้นด้วยประโยคว่ำ I like...., l wonder.... และ l suggest.... ให้ทุกคนเดินไปรอบๆ ห้อง
และพิจำรณำผลงำนของเพื่อนๆ จำกนั้นให้ประเมินงำนของแต่ละคนด้วยกำรแสดง
ควำมเห็นตำมแนวทำงที่ให้ไว้ใน Plan Assessment โดยเขียนลงในโพสอิทและแปะไว้ที่
งำนนั้นๆ" 

เมื่ออาจารย์บอกว่า "เริ่มได้"  ดูเหมือนสมาชิก Active Learning จะกึ่งๆ กล้าๆ สอง
นาทีแรกทุกคนได้แต่เดินวนไปวนมารอบๆ ห้อง เมื่อสวนกันก็ยิ้มแห้งๆ แล้วเปลี่ยนไปดูงานอ่ืน
โดยยังไม่มีโพสอิทแผ่นใดติดลงบนงานของใครสักคน 

ส าหรับความรู้สึกส่วนตัวผู้เขียนแล้วถือว่ากิจกรรมนี้มีความยากและความท้าทายอย่าง
ยิ่ง ที่ว่ายากนั้นเกิดจากค าถามแรกที่ผุดในความคิดของผู้เขียนเองก็คือ ‘การให้อาจารย์ที่มีความรู้
ต่างศาสตร์ประเมินงานของอาจารย์อีกคนนั้นสามารถท าได้หรือ? เพราะสมาชิกในทีม Active 
Learning มาจากห้าคณะ แปดสาขาวิชา นอกจากงานของตนเองแล้ว โครงร่างโปรเจ็กต์อ่ืนๆ 
ไม่ได้อยู่ในขอบข่ายความรู้ของผู้วิจัยเลย ไม่ว่าจะเป็นโปรเจ็กต์ไบโอดีเซลจากสาขาวิศวกรรม 
โปรเจ็กต์ทดลองน้ าจากสาขาเคมี หรือโปรเจ็กต์การจัดท ามัลติมีเดียส าหรับครูพละ’ ผู้เขียนจึงใช้
เวลานานกว่าคนอ่ืนๆ ส าหรับการจะเขียนประเมินด้วยค าว่า I wonder หรือ I suggest ในงาน
ของคนอ่ืน ส าหรับความท้าทายของกิจกรรมที่กล่าวไว้ก็คือ ในกระบวนการเรียนการสอนของคน
ไทย เราไม่ได้ฝึกให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสวิพากษ์วิจารณ์มากนัก หนึ่งเพราะลักษณะนิสัยที่ขี้
เกรงอกเกรงใจและสองความกังวลว่าการวิจารณ์อาจท าให้ผู้ถูกวิจารณ์เกิดความไม่พอใจได้ จะ
เห็นได้จากช่วงห้านาทีแรก ข้อความประเมินบนกระดาษโพสอิทจะขึ้นด้วย I like.... ทั้งหมด 
และเนื้อหาก็จะเป็นค าชมทางบวกเป็นเสียส่วนใหญ่ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้เวลานานขึ้น หลังจากท่ีทุกคนได้อ่านโครงร่างโปรเจ็กต์ของสมาชิก
อย่างละเอียดก็ท าให้หลายคนเกิดความเห็นอ่ืนๆ ขึ้นมา จากนั้นโพสอิทหลากสีก็เริ่มปรากฏบน
ชิ้นงานมากขึ้น เหมือนทฤษกีโดมิโน่ที่เมื่อคนหนึ่งกล้าแสดงความเห็นต่างหรือข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมก็เป็นการกระตุ้นให้คนอ่ืนๆ คลายความขัดเขินหรือความเกรงใจลง และประมินความ
เห็นของตนที่มีต่อชิ้นงานนั้นๆ 

หลังจากหมดเวลา ดร.ฮาเซลเดนให้เรากลับไปประจ าชิ้นงานของตัวเอง ซึ่งหลังกิจกรรม
สิ้นสุดลงเราจะได้รับ Feedback จากความคิดของผู้อ่ืนที่มีต่องานของเรา ตอนนี้เองที่ผู้เขียน
พบว่ากิจกรรม Gallery Walk ที่เพ่ิงเสร็จสิ้นไปถือเป็นกิจกรรมที่ดีและเหมาะสมกับผู้เรียนชาว
ไทยมากกิจกรรมหนึ่งดังเหตุผลต่อไปนี้ 

หนึ่ง กิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกฝนและรู้จักกับ Constructive Criticism 
หรือ "การวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์" หรือพูดง่ายๆ ก็คือ "ติเพ่ือก่อ" นั่นเอง เพราะ keyword ของ
การประเมินครั้งนี้คือ ชอบอะไร สงสัยอะไร และแนะน าอะไร จะเห็นได้ว่า ข้อเสนอแนะนั้น
เป็นไปเพ่ือสอบถามหรือแนะน ามากกว่าการโจมตีหรือพุ่งเป้าไปที่ข้อผิดพลาดในชิ้นงาน 
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สอง การประเมินผลงานด้วยวิธีการเขียนและแปะข้อความลงบนชิ้นงานของผู้อ่ืนช่วย
กระตุ้นบรรยากาศในการแสดงความคิดความเห็นของผู้ร่วมกิจกรรมได้มากขึ้น โดยเฉพาะกับ
ผู้เรียนชาวไทยที่มักจะมีนิสัยขี้เกรงใจอยู่เสมอ ดังนั้นการวิพากษ์วิจารณ์โดยมีกระดาษเป็น
สื่อกลางก็จะช่วยให้ลดความเกรงใจหรือความกดดันในการแสดงความเห็นลงได้ นอกจากนี้ยังท า
ให้ผู้รับการประเมินสามารถรับฟังความคิดเห็นหรือค าแนะน าจากผู้อ่ืนได้โดยปราศจากอคติ โดย
มุ่งเป้าไปที่ข้อความประเมินงานบนกระดาษโพสอิทมากกว่าสนใจว่าใครเป็นผู้เขียนหรือท าไมจึง
เขียนเช่นนั้น 

สมาชิก Active Learning 
ท าโครงร่างโปรเจ็กต์ 

โครงร่างโปรเจ็กต์ 

โครงร่างโปรเจ็กต์ที่ได้รับการประเมินโดยสมาชิก 
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กิกรรม Gallery Walk หรือ เดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีพ้ืนฐานแนวคิดมาจากการชม
ภาพนิทรรศการที่จัดวางในห้องจัดแสดง และน ามาประยุกต์เป็นเทคนิคในการอภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประเมินผลงานโดยให้ผู้เรียนวางชิ้นงานไว้รอบๆ บริเวณห้องเรียน
และให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมแสดงความเห็นผ่านวิธีการเดินชมชิ้นงานของผู้อ่ืน  การใช้เทคนิค 
Gallery Walk ในการประเมินชิ้นงานก็เพ่ือให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ โดย
ข้อเสนอจะด าเนินอยู่ใต้หลักการส าคัญคือ “ไมตรีจิต เฉพาะเจาะจง และเกิดประโยชน์” (kind, 
specific and helpful) ต่อชิ้นงานของผู้ประเมินนั่นเอง 

อุปกรณ์ส าหรับกิจกรรม Gallery Walk 
1. ชิ้นงานหรือโครงงานที่จะรับการประเมิน
2. รายงานหรือสมุดบันทึกข้อเสนอแนะของผู้รับ
การประเมิน 
3. กระดาษโน้ตหรือโพสอิทส าหรับให้ผู้ประเมิน
เสนอความคิดเห็น 

ภาพ ตัวอย่างแบบบันทึกความคิดเห็นระหว่างการประเมิน 
ที่มา http://www.cc.gatech.edu/projects/lbd/popups/gallerywalknotes.html 
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ขั้นตอนและบทบาทของผู้สอน/ผู้เรียนในกิจกรรม Gallery Walk 
 

ล าดับ
ที ่

ขั้นตอน บทบาทผู้เรียน บทบาทผู้สอน 

1 ผู้สอนอธิบายวิธีด าเนินกิจกรรมและ
ทบทวนเกณฑ์การประเมินให้ผู้เรียนทราบ 

ผู้ฟัง ผู้พูด 

2 ผู้เรียนใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที
พิจารณางานหรือโครงงานของคนอ่ืน 
จากนั้นเขียนความคิดเห็นลงในกระดาษ
โพสอิทและแปะไว้บนชิ้นงานนั้นๆ (อาจ
เพ่ิมเวลาได้ตามเหมาะสมหรืออาจ
ทบทวนขั้นตอนนี้อีกครั้งได้หากจ าเป็น)  

ใช้ทักษะการคิด
วิเคราะห์ การ
วิจารณ์เชิง
สร้างสรรค์ และ
การเคลื่อนไหว
ทางกาย  

เป็นผู้สังเกตการณ์
และบันทึกความเห็น/ 
ข้อเสนอแนะของ
ผู้เรียนระหว่าง
กระบวนการจัด
กิจกรรม 

3 ผู้เรียนกลับมาที่ชิ้นงานหรือโครงงานของ
ตนเอง อ่านความคิดเห็นที่ได้จากสมาชิก
คนอ่ืน จดบันทึกสรุปเพื่อรายงานต่อ
ผู้สอนซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์   

ใช้ทักษะการอ่าน
และการสรุป
ความ 

ให้ค าปรึกษาผู้เรียน
รายบุคคล 

4 ผู้เรียน (เจ้าของโครงงาน) เขียนบันทึกใน
รายงานหรือสมุดบันทึกข้อเสนอแนะ 
(critique notebooks) ในประเด็นที่
ได้รับมาและแนวทางการแก้ไข  

ทักษะการเขียน  ให้ค าปรึกษาผู้เรียน
รายบุคคล 

 

ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม Gallery Walk 
1. เป็นการประเมินผลงานด้วยเทคนิคการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด

ความกล้าในการแสดงความเห็นและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน (โดยปราศจากอคติต่อ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง) 

2. ประหยัดระยะเวลาในการแสดงความคิดเห็น ผู้เรียนใช้วิธีเดินไปรอบๆ เพ่ืออ่านงาน
ผู้อื่นพร้อมกับให้ค าแนะน า อาจใช้เวลาเพียง 5 นาที หรือมากกว่านั้นได้ตามความเหมาะสม แต่
จะรวดเร็วกว่าการแสดงความเห็นแบบดั้งเดิมที่ให้ผู้เรียนวิพากษ์วิจารณ์รายบุคคล โดยมีคนที่
เหลือเป็นผู้ฟัง นอกจากนี้ยังสามารถตัดความคิดเห็นที่ซ้ าซ้อนกันในชิ้นงานเดียวกันออกไปได้
ทันท ี

3. ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมนี้จึงเหมาะกับ
รายวิชาที่มีผู้เรียนจ านวนมาก เนื่องจากทุกคนสามารถมีโอกาสแสดงความคิดเห็นออกมาในเวลา
เดียวกันได้  



78 

การประยุกต์ทฤษฏีสู่การเรียนการสอนในรายวิชาภาษาจีน 
หลังกลับจากการอบรม ณ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ผู้ เขียนได้น ากิจกรรมในการ
จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกมาบูรณาการกับ
รายวิชา หลักภาษาจีน ในภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2559 จากผลการทดลองใช้เทคนิค
ทั้งสองกับกลุ่มผู้เรียนด้วยวิธีการสังเกตพบว่า 
นักศึกษามีความตื่นตัวในการเรียนเพ่ิมขึ้น กล้า
แสดงความคิดเห็นที่มากและหลากหลายขึ้น 
บรรยากาศในการเรียนผ่อนคลาย สนุกสนาน 
และส่งเสริมการเรียนรู้กว่ากิจกรรมที่ผู้เรียน
เป็นฝ่ายรับอย่างเดียว 
บทสรุป 

การเรียนรู้ที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการเรียนรู้นั้นอย่างจริงจัง 
(actively involved) Active Learning  หรือการเรียนรู้เชิงรุก เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ในระดับทักษะการคิดขั้นสูงซึ่ง
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า กลวิธีที่สนับสนุนการเรียนรู้เชิง
รุก คือกระบวนการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้คิด และลงมือปฏิบัติในสิ่งที่คิดโดยบทบาทของ
ผู้เรียนจะเปลี่ยนจากผู้รับความรู้ไปสู่การเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ ดังนั้นการจัด
กิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ 
จึงเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ หากผู้สอนพยายามปรับใช้เทคนิคหรือกิจกรรมเชิงรุกท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนแล้วย่อมจะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกระบวนการเรียนการสอนและต่อตัวผู้เรียนเอง 

อ้างอิง 
http://www.designorate.com/using-the-affinity-diagram/ 
https://vgpblog.wordpress.com/2015/09/20/generating-value-by-using-an-affinity- 
 diagram/ 
https://www.lucidchart.com/pages/planning/affinity-diagram-example 
https://www.smartdraw.com/affinity-diagram/affinity-diagram-software.htm 
http://www.cc.gatech.edu/projects/lbd/popups/gallerywalknotes.html 

นักศึกษาร่วมกิจกรรมและเดินชมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้



 

ประสบการณ์จากการฝึกอบรมโครงการ  
“การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning)” 

ณ Francis Marion University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

อาจารย์วไลกรณ์  แก้วค า 
สาขาวิชาภาษาไทย 

คณะครุศาสตร์ 

หากกล่าวถึงประเทศสหรัฐอเมริกา ทุกคนคงจะรู้จักกันในนามของดินแดนแห่งเสรีภาพ 
ความเป็นประเทศมหาอ านาจ ผู้น าความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ และเทคโนโลยีที่ล้ าสมัย 
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่และมีจ านวนประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของ
โลก จึงท าให้มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางความ
เจริญทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม รวมทั้งด้านการศึกษา โดยสหรัฐอเมริกาได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพอันดับต้นๆ ของโลกโดยเฉพาะใน
ระดับอุดมศึกษา ด้วยจ านวนของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่มีมากกว่า 7,000 แห่ง มีหลักสูตร
ให้เลือกเรียนอย่างหลากหลาย ที่ส าคัญคือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย ใช้
เทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนการสอน ใช้กระบวนการเรียนการสอน
หลากหลายรูปแบบ เน้นการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็นของผู้เรียนอย่างมาก ประเทศ
สหรัฐอเมริกาจึงเป็นจุดหมายส าคัญของนักศึกษาและนักวิชาการจากทั่วโลกที่จะหาโอกาสไป
ศึกษาเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ เพ่ือน ามาปรับใช้ให้เข้ากับประเทศของตน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้และประสบการณ์เพ่ิมขึ้น เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา จึงส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีการ
พัฒนาตนเองโดยการสนับสนุนให้อาจารย์ได้มีโอกาสไปฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ซึ่งในปี 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ร่วมกับ Francis Marion University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active 
Learning)” ให้กับอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจาก 5 คณะ จ านวน 8 คน เดินทางไป
อบรม ณ Francis Marion University รัฐ South Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่าง
วันที่ 3-30 มิถุนายน 2559 โดยหัวข้อหลักในการอบรมคือการจัดการเรียนรู้แบบ Project 
Based Learning (PBL) หรือการจัดการเรียนรู้แบบ ใช้ โครงงาน เป็ นฐาน  ซึ่ งป ระเทศ
สหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นผู้ริเริ่มรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบดังกล่าว มีการใช้อย่างประสบ
ผลส าเร็จและแพร่หลายมาเป็นระยะเวลานาน จึงเป็นเรื่องที่ดีหากจะมีการศึกษาและน ามาปรับ
ใช้กับการจัดการเรียนการสอนของไทย 
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บทความนี้ ผู้เขียนในฐานะที่เป็นตัวแทนจากคณะครุศาสตร์ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมการ
อบรมจะน าเสนอข้อมูลและประสบการณ์ที่ได้รับเพ่ือเผยแพร่ให้แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์และผู้ที่สนใจได้น าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

จุดเริ่มต้นแห่งความร่วมมอืในการพัฒนา 
หลายท่านอาจเกิดความสงสัยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ Francis Marion 

University มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร และจุดเริ่มต้นที่ท าให้เกิดโครงการความร่วมมือนี้คือ
อะไร 

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคณาจารย์โดยส่งไป
ฝึกอบรมในต่างประเทศเป็นประจ าทุกปี ซึ่งในปีนี้ 
ทางมหาวิทยาลัยได้รับการติดต่อจากผู้ที่มีความ
ประสงค์ที่ จะให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาด้าน
การศึกษา คือ นายแพทย์สมพงษ์ และคุณสุวรรณี 
ไกรกิจ ซึ่งเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ที่เมือง Florence 
รัฐ South Carolina ปัจจุบันนายแพทย์สมพงษ์ 
ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย Francis 
Marion และเป็นบุคคลที่มีความสามารถและมี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในมหาวิทยาลัย   Francis 
Marion เนื่องจากท่านได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับ

มหาวิทยาลัยและเมือง Florence ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแห่งนี้มาอย่างต่อเนื่องกว่า 40 ปี ตั้งแต่
ที่ท่านได้มาปฏิบัติหน้าที่แพทย์ที่สถานพยาบาลในเมือง Florence ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นเมือง
เล็กๆ ที่การแพทย์ยังไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร คุณหมอได้เป็นผู้ ริเริ่มโครงการพัฒนา
สถานพยาบาล จนปัจจุบันที่ เมือง Florence มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ทันสมัยส าหรับ
ประชาชนในเขตนั้น นอกจากนั้นคุณหมอยังบริจาคเงินทุนเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดมา 

นายแพทย์สมพงษ์ และคุณสุวรรณี ไกรกิจ เป็นผู้ที่เห็นความส าคัญของการศึกษา และ
มองว่าโอกาสเป็นสิ่งที่มีค่า ผู้ที่ได้รับโอกาสควรหยิบยื่นและแบ่งปันให้กับผู้อ่ืน ทั้งสองท่านได้
มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเพ่ือไปศึกษาที่ Francis Marion University เป็นประจ าทุกปี  
และเนื่องจากคุณหมอสมพงษ์นั้นมีบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ จึงต้องการสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือกลับไปพัฒนาท้องถิ่น ท่านได้เป็นผู้ประสานกับทาง FMU ในการจัดโครงการ 
ซึ่งทาง FMU ก็มีโครงการฝึกอบรมให้กับบุคลากรระหว่างประเทศอยู่แล้ว และมีบุคลากรที่มี

นายแพทย์สมพงษ์และคุณสุวรรณี ไกรกิจ 
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ความสามารถเฉพาะด้านเกี่ยวกับการจัดการการเรียนรู้ คือ Dr. Polly Haselden อาจารย์
ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ที่พร้อมจะจัดการอบรม ดังนั้นจึงได้เกิดโครงการความร่วมมือนี้ขึ้น  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงได้ด าเนินการ
คัดเลือกอาจารย์จากทุกคณะเพ่ือเข้ารับการอบรม โดยมี
กระบวนการคัดเลือกโดยการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ทั้ง
ข้อเขียนและสัมภาษณ์ จนได้ตัวแทนอาจารย์จาก 5 คณะ 
จ านวน 8 คน จากนั้นได้มีการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมด้าน
ภ าษ า อั งกฤษ  แล ะปู พ้ื น ฐ าน เกี่ ย วกั บ  Project Based 
Learning (PBL) หรือการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็น
ฐาน เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยวิทยากรคือ Debra Ann 
Van As จากศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ 
ผศ.ดร. วารีรัตน์ แก้วอุไร ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยนเรศวร

หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 8 คนจึงได้เดินทางไปยัง Francis Marion University ซึ่ง
ตั้งอยู่ที่เมือง Florence รัฐ South Carolina  

เกี่ยวกับ Francis Marion University 
Francis Marion University ตั้งอยู่ที่เมือง Florence รัฐ South Carolina ก่อตั้งขึ้นใน

ปี ค.ศ. 1970 ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ 
ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การพยาบาล และในระดับปริญญาโท สาขาการสอนศิลปศาสตร์ 
(Master of Arts in Teaching) บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ และจิตวิทยา นักศึกษาส่วนใหญ่มา
จากเขตต่างๆ ในรัฐ South Carolina ปัจจุบันมีจ านวนนักศึกษาประมาณ 4,100 คน มีอาจารย์
จ านวน 262 คน จ านวนนักศึกษาเฉลี่ยต่อห้องอยู่ที่ 21 คน (ข้อมูลจาก www.fmarion.edu) 

 มหาวิทยาลัยแห่งนี้อยู่ในเขตชานเมือง ผู้คนไม่พลุกพล่าน จึงมีบริเวณกว้างขวาง มี
พ้ืนที่ประมาณ 1,000 ไร่ ในบริเวณมหาวิทยาลัยเต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่เช่นต้นโอ๊ก ต้นสน 
ซึ่งมีอายุราว 50 ปี ต้นไม้เหล่านี้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี จึงท าให้บรรยากาศร่มรื่น คงความเป็น

Dr.Polly Haselden 

http://www.fmarion.edu/
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ธรรมชาติ นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้การวิธีการเดินจากตึกหนึ่งมาอีกตึกหนึ่ง ซึ่งแต่ละตึกก็ตั้งอยู่ห่าง
กันพอสมควร แต่ด้วยความร่มรื่นเย็นสบาย ผู้คนที่นี่จึงนิยมเดินกันเพราะไม่เหนื่อยมากนัก และ
ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะไม่ได้อยู่ในเขตตัวเมือง แต่
ภายในมหาวิทยาลัยก็มีสิ่ งอ านวยความสะดวก
ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรอย่างครบครัน ไม่ว่า
จะเป็นอาคารส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
ห้องสมุด ร้านหนังสือ ร้านอาหาร หอพักนักศึกษา 
โดยเฉพาะในด้านกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งนี้ส่งเสริม
ทางด้านกีฬาเป็น   อย่างมาก จัดให้มีศูนย์กีฬาครบ
วงจร ฟิตเนส สระว่ายน้ า ทั้งในร่มและกลางแจ้ง 
สนามฟุตบอล และยังมีสนามกีฬาที่รองรับการแข่งเบสบอลซึ่งเป็นกีฬายอดนิยมในภูมิภาคอีก
ด้วย นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยยังได้จัดสถานที่ส าหรับให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์และ
บริการสังคมไปพร้อมๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นศูนย์แสดงงานศิลปะขนาดมาตรฐาน Francis Marion 
University Performing Arts Center ที่เป็นทั้งโรงละคร และสถานที่แสดงงานศิลปะ  

Sparrow Stadium 

Performing Arts Center
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เกี่ยวกับ Project Based Learning (PBL) 
โปรแกรมการอบรมในระยะเวลา 3 สัปดาห์ ที่ Francis Marion University นั้น คือ

การศึกษาเกี่ยวกับ Project Based Learning (PBL) หรือการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็น
ฐาน การจัดการเรียนรู้แบบ PBL นี้ มีที่มาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) 
นักการศึกษาชาวอเมริกัน ได้เสนอแนวคิด “การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ” (Learning by Doing) 
เขาเชื่อว่า การเรียนรู้เกิดจากการปฏิบัติ หรือได้ลงมือกระท าด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ชีวิตขณะที่เรียน เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับหลัก
พัฒนาการคิดของ Bloom ทั้ ง 6 ขั้น คือ ความรู้ความจ า (Remembering) ความเข้าใจ 
(understanding) การประยุกต์ใช้ (Applying) การวิเคราะห์ (Analyzing) การประเมินค่า 
(Evaluating) และ การคิดสร้างสรรค์ (Creating)  ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
นั้นจึงเป็นเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ถือได้ว่าเป็น การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เนื่องจาก
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเพ่ือฝึกทักษะต่างๆด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีครูเป็นผู้จัดประสบการณ์
การเรียนรู้ จากแนวคิดนี้ ได้น าไปสู่แนวคิดของการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ดังที่  ใช้กันอยู่ใน
ปัจจุบัน แนวคิดของ PBL ก็มีรากฐานมาจากแนวคิดของดิวอี้เช่นเดียวกัน  

Project Based Learning นั้ น ไม่ถือเป็น เรื่องใหม่ ในวงการศึกษา โดยเฉพาะใน
สหรัฐอเมริกาได้มีการให้เด็กเรียนรู้ผ่านการท าโครงงานมานานแล้ว และได้พัฒนามาเรื่อยๆ จนมี
รูปแบบที่ชัดเจนขึ้น จนกระทั่งโลกได้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้แบบ Project 
Based Learning นั้นถือเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มากที่สุด 
จึงน าไปสู่การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ บทบาทครูและผู้เรียน บรรยากาศในห้องเรียน ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเอง โดยครูเป็นเพียงพ่ีเลี้ยงคอยให้ค าแนะน าเท่านั้น ส าหรับในประเทศไทย
นั้น เพ่ิงเริ่มมีการน า PBL มาใช้ไม่นานนัก โดยก่อนหน้านี้จะรู้จักกันในลักษณะของโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ซึ่งยังไม่มีข้ันตอนตามรูปแบบ PBL อย่างชัดเจน 

 

Project Based Learning คืออะไร? 
Project Based Learning คือการจัดการเรียนรู้ผ่านการค้นหาค าตอบ แก้ปัญหา โดย

ใช้ค าถามที่ท้าทายในการกระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของชีวิตจริง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้
เนื้อหาที่ส าคัญโดยการค้นคว้าหาค าตอบที่ต้องการด้วยตนเอง  

การจัดการเรียนรู้แบบ PBL ตามมาตรฐานหลัก มีองค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้ 
 Key Knowledge, Understanding และ Success Skills 

การท าโครงงานมุ่งเน้นเป้าหมายของการเรียนรู้ รวมถึงมาตรฐานการเรียนรู้ 
และทักษะต่างๆ ได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การท างาน
ร่วมกัน และการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
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 Challenging Problem or Question
โครงงานแต่ละชิ้นจะต้องออกแบบขึ้นมาจากปัญหาที่ต้องการการแก้ไขหรือ
ค าถามท่ีต้องการหาค าตอบ มีความท้าทายในระดับที่เหมาะสมกับผู้เรียน

 Sustained Inquiry
ผู้เรียนจะต้องได้รับการประคับประคองให้อยู่ในกระบวนการและขั้นตอนของ
การท าโครงงาน การหาค าตอบ การค้นคว้าข้อมูล และการประยุกต์ใช้ข้อมูล

 Authenticity
โครงงานที่ท านั้นนั้นจะต้องอยู่ในบริบทที่แท้จริงในสังคม สถานการณ์จริง ที่
ผู้เรียนสามารถค้นคว้า ทดลอง หาข้อมูล และเกิดความสนใจอย่างแท้จริง

 Student Voice & Choice
ผู้เรียนจะต้องคิดตัดสินใจเกี่ยวกับโครงงานนั้นด้วยตัวเอง ทั้งการเลือกวิธีการ
ด าเนินงาน และเลือกรูปแบบผลงานที่ต้องการ

 Reflection
ผู้เรียนและผู้สอนจะต้องมีการสะท้อนผลการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับผลการ
ค้นคว้า ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน คุณภาพของผลงาน ปัญหาอุปสรรค
และวิธีการแก้ไข

 Critique & Revision
ผู้เรียนต้องรับฟังผลสะท้อนกลับและน าไปใช้พัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ท างานและผลงานของตน

 Public Product
ผู้เรียนต้องสามารถน าเสนอผลงานของตนออกสู่สาธารณะด้วยวิธีการต่างๆ
เช่นการอธิบาย การจัดนิทรรศการ

G0ld Standard PBL 
(www.bie.org) 
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ท าไมจึงควรใช้ Project Based Learning? 
ด้วยคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้ เป็นเหตุผลที่ท าให้ควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการ

สอนแบบเดิมไปสู่รูปแบบ Project Based Learning  

 PBL ท าให้โรงเรียนน่าสนใจมากขึ้น  
นักเรียนส่วนใหญ่มักจะรู้สึกเบื่อการมาโรงเรียนและการเรียนในเรื่องที่ตนเองไม่

รู้ว่าจะต้องเรียนไปเพ่ืออะไร การจัดการเรียนรู้แบบ PBL ท าให้ผู้ เรียนมีความ
กระตือรือร้น ไม่เป็นเพียงแค่ผู้นั่งฟังครูสอน แต่เป็นผู้ลงมือกระท าในสิ่งที่ตนเองต้องการ 
และสอดคล้องกับชีวิตจริง 

 PBL พัฒนาการเรียนรู้ 
หลังจากท าโครงงานส าเร็จแล้ว ผู้เรียนจะเข้าใจเนื้อหาได้อย่างลึกซ้ึง จดจ าสิ่งที่

เรียนรู้ไปแล้วได้ดีกว่าการเรียนการสอนแบบเดิม จึงท าให้ผู้เรียนที่เกิดการเรียนรู้จาก
วิธีการ PBL สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ดีกว่า 

 PBL สร้างทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป ทักษะเพื่ออาชีพ 
และทักษะเพื่อการใช้ชีวิต 
ในศตวรรษที่ 21 คุณลักษณะบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการนั้นจะต้องมีมากกว่า

ความรู้และทักษะพ้ืนฐาน ในการเรียนรู้แบบโครงงาน ผู้ เรียนนั้นได้เรียนรู้โดยใช้
ความคิดริเริ่ม ใช้เหตุผล มีความมั่นใจในตนเอง แก้ปัญหาได้ สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสามารถบริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็น
ทักษะที่เป็นที่ต้องการ 

 PBL ให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้เทคโนโลยี 
การเรียนรู้แบบโครงงานนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เทคโนโลยีที่หลากหลายทั้ง

ในการค้นคว้าหาข้อมูล การออกแบบโครงการ ใช้ติดต่อสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญ และ
น าเสนอผลงานออกสู่สาธารณะ 

 PBL ท าให้การสอนเป็นไปอย่างราบรื่นและคุ้มค่า 
การให้ผู้เรียนท าโครงงานท าให้ผู้สอนได้ใกล้ชิดกับผู้เรียนมากขึ้นในรูปแบบที่

เป็นการกระตุ้น ให้ก าลังใจผู้เรียน ชี้แนวทางให้ผู้เรียนได้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และ
อาจท าให้ผู้สอนได้เกิดข้อค้นพบใหม่ๆ ไปพร้อมๆ กับนักเรียนของตน 
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 PBLก่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนและโรงเรียนกับชุมชนและโลก
ปัจจุบัน
การเรียนรู้ผ่านโครงงานนั้นผู้เรียนจะได้รับการส่งเสริมให้ริเริ่มสิ่ งใหม่ๆ หรือ

แก้ปัญหาที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ผู้เรียนจะได้สื่อสารกับบุคคลอ่ืนๆที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้ เรียนสนใจ ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลในสาขาอาชีพที่ เกี่ยวข้อง 
ผู้เชี่ยวชาญ หรือหน่วยงานต่างๆ ท าให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาความสนใจในอาชีพ
ต่างๆเหล่านั้น และยังส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงงานของ
เด็กด้วย 

กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 

Buck Institute for Education (BIE) ได้อธิบายกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐานว่ามี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

Project Based Learning Process 

ขั้นที่ 1 Launch Project: Entry Event and Driving Question 

ขั้นริเริ่มโครงการ ประกอบด้วยกระบวนการส าคัญคือ Entry Event และ Driving 
Question Entry Event คือ เหตุ การณ์ ที่ ดึ งความสน ใจของผู้ เรียน เกี่ ยวกับประเด็นที่
เฉพาะเจาะจง อาจมาจากวีดิโอที่ครูจัดหามาให้ ประเด็นการสนทนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
การศึกษานอกสถานที่ หรืออาจมาจากสถานการณ์ที่จับใจ ส่วน Driving Question คือค าถาม
ปลายเปิดที่เป็นที่มาของโครงการทั้งหมด ซึ่งควรจะสอดคล้องกับเป้าหมายในการเรียนรู้ Driving 
Question จะเป็นตัวที่ท้าทายให้ผู้เรียนค้นหาค าตอบ และน าไปสู่การเรียนรู้ 
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ขั้ น ที่  2 Build Knowledge, Understanding and Skills to Answer Driving 
Question 

ขั้นนี้ เป็นขั้นที่มุ่งเน้นที่ เนื้อหาในการเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้องในรายวิชาของผู้ เรียน โดย
ประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจและทักษะที่คาดหวังให้ผู้เรียนมี ผู้เรียนจะต้องระบุสิ่งที่ตนเอง
ต้องการรู้ และสิ่งที่ต้องการท าขึ้นให้ชัดเจน ผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะแนวทางและอ านวยความ
สะดวกให้กับผู้เรียน และคอยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการค้นคว้าข้อมูลในเชิงลึกจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

ขั้นที่ 3 Develop and Revise Products and Answers to Driving Question 
เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ตั้งแต่การเลือกรูปแบบของผลงานที่

ต้องการ ออกแบบกระบวนการท างานที่ตนเองถนัด ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้ โดยขึ้นอยู่กับ
ระดับความสามารถและประสบการณ์ของผู้เรียนเอง โดยในระหว่างท างาน ผู้เรียนจะได้รับผล
สะท้อนเกี่ยวกับคุณภาพของงานนั้น และน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข ซึ่งในระหว่างนั้น
ผู้เรียนอาจค้นพบแนวทางใหม่ๆ หรือข้อความรู้ที่เกิดขึ้นจากการที่ผุ้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะที่ส าคัญที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการท างานเป็นทีมและทักษะการสื่อสาร ความคิด
สร้างสรรค์และเทคโนโลยี 

ขั้นที่ 4 Present Product that Answer Driving Question 
ผู้เรียนน าเสนอผลงานที่เกิดจากการคิดค้นของตนเองให้ผู้ อ่ืนได้รับรู้ นอกจากการ

น าเสนอในชั้นเรียน ยังสามารถจัดการน าเสนอในรูปแบบอ่ืนๆ ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น เช่น น าเสนอ
ให้ผู้ปกครอง ผู้เชี่ยวชาญ คนในชุมชน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากจะพัฒนาผลงานของตน
ให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นไป 

 

ประเภทของโครงงาน 
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2551 : 12-13) ได้แบ่งโครงงานแบ่งเป็น 4 ประเภท ตาม

ลักษณะของการปฏิบัติได้ดังนี้  
1. โครงงานที่เป็นการส ารวจ รวบรวมข้อมูล มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจและรวบรวม 

ข้อมูล เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาจ าแนกเป็นหมวดหมู่และ
น าเสนอใน รูปแบบ ต่างๆ อย่างเป็นระบบ  

2. โครงงานที่เป็นการค้นคว้า ทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร
หนึ่งที่มีผลต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษาอย่างไรบ้าง ด้วยการควบคุมตัวแปรอื่นๆ ซึ่งอาจมีผลต่อตัว 
แปรที ่ต้องการศึกษาไว้  

3. โครงงานที่เป็นการศึกษาความรู้ ทฤษกี หลักการ หรือแนวคิดใหม่ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ เสนอความรู้ ทฤษกี หลักการ แนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่ยังไม่มีใครคิดมา
ก่อน หรือขัดแย้ง หรือขยายจากของเดิมท่ีมีอยู่  
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4. โครงงานที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้น มีวัตถุประสงค์คือ การน า เอาความรู้ ทฤษกี
หลักการ หรือแนวคิดมาประยุกต์ใช้ โดยการประดิษฐ์เป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือ
ประโยชน์ในการเรียน การท างานหรือการใช้สอยอ่ืนๆ  

การประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
โครงงานประเภทต่างๆ ที่กล่าวไปนั้นสามารถใช้เป็นแนวทางในการจ าแนกประเภท

ผลงานของผู้เรียนที่ผลิตขึ้นมา แต่สิ่งส าคัญอยู่ที่ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอน
จะต้องคอยเป็นผู้ก ากับให้กระบวนการต่างๆของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีระบบ การประเมินผลของ
การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานจะเป็นการประเมินตามสภาพจริง ประกอบไปด้วย 
Formative Assessment คือ การประเมินผลผู้เรียนระหว่างเรียนตลอดเวลา การประเมินจะ
พิจารณาจากขั้นตอนในการด าเนินโครงการ ความก้าวหน้า กระบวนการต่างๆที่ผู้เรียนใช้
ระหว่างท าโครงงาน และการประเมินนี้จะน าไปสู่  Summative Assessment ซึ่ งคือการ
ประเมินผลรวมของผลงานที่เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการท าโครงงาน โดยจะประเมินจากผลงาน
ที่ผู้เรียนได้น าเสนอในขั้นตอนสุดท้าย หรือที่เรียกว่า Final Product ซึ่งผู้สอนจะต้องประเมิน
ตามความแตกต่างของผลงานของผู้ เรียน  ท าให้ต้องมีการออกแบบการประเมินแบบ
เฉพาะเจาะจง โดยผู้สอนจะต้องระบุให้ชัดเจนในสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ หรือทักษะที่
จ าเป็นในการท าโครงงานประเมิน คือ Key Knowledge, Understanding และ Success 
Skills และจะต้องออกแบบเกณฑ์การประเมินแบบ Rubric ที่ระบุระดับคุณภาพในแต่ละระดับ
เพ่ือให้ผู้ เรียนได้เห็นแนวทางในการพัฒนาผลงานของตนเองให้ดีขึ้น  ดังตัวอย่างแผนการ
ออกแบบการประเมินโครงงานจาก Buck Institute for Education 
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แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานในประเทศไทย 
ส าหรับในประเทศไทย ได้มีผู้น าแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานมา

ปรับให้เข้ากับบริบทของไทยได้แก่  
1. การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน ของ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและ

กระทรวงศึกษาธิการ (2550)  
2. การจัดการเรียนรู้ตามโมเดลจักรยานแห่งการเรียนรู้แบบ PBL ของ ศ.นพ. วิจารณ์ 

พาณิช (2555)  
3. การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ที่ได้จากโครงการสร้างชุดความรู้เพื่อสร้าง

เสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชน: จากประสบการณ์ความส าเร็จของโรงเรียน
ไทย ของ ดุษกี โยเหลาและคณะ (2557)  

 

แนวคิดที่ 1 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  ของ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้น าเสนอข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นน าเสนอ หมายถึง ขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้ ก าหนดสถานการณ์ 
ศึกษาสถานการณ์ เล่นเกม ดูรูปภาพ หรือผู้สอนใช้เทคนิคการตั้งค าถามเกี่ยวกับ
สาระการเรียนรู้ที่ก าหนดในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน เช่น สาระการเรียนรู้
ตามหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอนของโครงงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผนการเรียนรู้ 

2. ขั้นวางแผน หมายถึง ขั้นที่ผู้เรียนร่วมกันวางแผนโดยการระดมความคิด อภิปราย
หารือข้อสรุปของกลุ่ม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

3. ขั้นปฏิบัติ หมายถึง ขั้นที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม เขียนสรุปรายงานผลที่เกิดขึ้นจาก
การวางแผนร่วมกัน 

4. ขั้นประเมินผล หมายถึง ขั้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยให้บรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีผู้สอน ผู้เรียนและ
เพ่ือนร่วมกันประเมิน 

 

แนวคิดที่  2 การจัดการเรียนรู้ตามโมเดลจักรยานแห่งการเรียนรู้แบบ PBL ของ ศ.นพ. 
วิจารณ์ พาณิช (2555:71-75) ซึ่งแนวคิดนี้ มีความเชื่อว่า หากต้องการให้การเรียนรู้มีพลังและ
ฝังในตัวผู้เรียนได้ ต้องเป็นการเรียนรู้ที่เรียนโดยการลงมือท าเป็นโครงการ (Project) ร่วมมือกัน
ท าเป็นทีม และท ากับปัญหาที่มีอยู่ในชีวิตจริง ซึ่ง ส่วนของ วงล้อ แต่ละชิ้น ได้แก่ Define, Plan, 
Do, Review และ Presentation 
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โมเดลจักรยานแห่งการเรียนรู้แบบ PBL 

 
1. Define คือ ขั้นตอนการท าให้สมาชิกของทีมงาน ร่วมทั้งครูด้วยมีความชัดเจน

ร่วมกันว่า ค าถาม ปัญหา ประเด็น ความท้าทายของโครงการคืออะไร และเพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้อะไร 

2. Plan คือ การวางแผนการท างานในโครงการ ครูก็ต้องวางแผน ก าหนดทางหนีทีไล่
ในการท าหน้าที่โค้ช รวมทั้งเตรียมเครื่องอ านวยความสะดวกในการท าโครงการของ
นักเรียน และที่ส าคัญ เตรียมค าถามไว้ถามทีมงานเพ่ือกระตุ้นให้คิดถึงประเด็น
ส าคัญบางประเด็นที่นักเรียนมองข้าม โดยถือหลักว่า ครูต้องไม่เข้าไปช่วยเหลือจน
ทีมงานขาดโอกาสคิดเองแก้ปัญหาเอง นักเรียนที่เป็นทีมงานก็ต้องวางแผนงานของ
ตน แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ การประชุมพบปะระหว่างทีมงาน การแลกเปลี่ยนข้อ
ค้นพบแลกเปลี่ยนค าถาม แลกเปลี่ยนวิธีการ ยิ่งท าความเข้าใจร่วมกันไว้ชัดเจน
เพียงใด งานในขั้น Do ก็จะสะดวกเลื่อนไหลดีเพียงนั้น 

3. Do คือ การลงมือท า มักจะพบปัญหาที่ไม่คาดคิดเสมอ นักเรียนจึงจะได้เรียนรู้
ทักษะในการแก้ปัญหา การประสานงาน การท างานร่วมกันเป็นทีม การจัดการ
ความขัดแย้ง ทักษะในการท างานภายใต้ทรัพยากรจ ากัด ทักษะในการค้นหาความรู้
เพ่ิมเติมทักษะในการท างานในสภาพที่ทีมงานมีความแตกต่างหลากหลาย ทักษะ
การท างานในสภาพกดดัน ทักษะในการบันทึกผลงาน ทักษะในการวิเคราะห์ผล 
และแลกเปลี่ยนข้อวิเคราะห์กับเพ่ือนร่วมทีม เป็นต้น 

4. Review คือ การที่ทีมนักเรียนจะทบทวนการเรียนรู้ ที่ไม่ใช่แค่ทบทวนว่า โครงการ
ได้ผลตามความมุ่งหมายหรือไม่ แต่จะต้องเน้นทบทวนว่างานหรือกิจกรรม หรือ
พฤติกรรมแต่ละขั้นตอนได้ให้บทเรียนอะไรบ้าง เอาทั้งขั้นตอนที่เป็นความส าเร็จ
และความล้มเหลวมาท าความเข้าใจ และก าหนดวิธีท างานใหม่ที่ถูกต้องเหมาะสม
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รวมทั้งเอาเหตุการณ์ระทึกใจ หรือเหตุการณ์ที่ภาคภูมิใจ ประทับใจ มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กัน ขั้นตอนนี้เป็นการเรียนรู้แบบทบทวนไตร่ตรอง (reflection) หรือใน
ภาษา KM เรียกว่า AAR (After Action Review) 

5. Presentation คือ การน าเสนอโครงการต่อชั้นเรียน เป็นขั้นตอนที่ให้การเรียนรู้
ทักษะอีกชุดหนึ่ง ต่อเนื่องกับขั้นตอน Review เป็นขั้นตอนที่ท าให้เกิดการทบทวน
ขั้นตอนของงานและการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอย่างเข้มข้น แล้วเอามาน าเสนอในรูปแบบ
ที่เร้าใจ ให้อารมณ์และให้ความรู้ (ปัญญา) ทีมงานของนักเรียนอาจสร้างนวัตกรรม
ในการน าเสนอก็ได้ โดยอาจเขียนเป็นรายงาน และน าเสนอเป็นการรายงานหน้าชั้น 
มี เพาเวอร์พอยท์ (PowerPoint) ประกอบ หรือจัดท าวีดิทัศน์น าเสนอ หรือ
น าเสนอเป็นละคร เป็นต้น 

 

แนวคิดที่ 3 การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ที่ปรับจากการศึกษาการจัดการ
เรียนรู้แบบ PBL ที่ได้จากโครงการสร้างชุดความรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่  21 
ของเด็กและเยาวชน: จากประสบการณ์ความส าเร็จของโรงเรียนไทย ของ ดุษกี โยเหลาและ
คณะ (2557)  มีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 

(ปรับปรุงจาก ดุษกี โยเหลาและคณะ, 2557: 20-23) 
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1. ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน  ครูให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการท าโครงงานก่อนการเรียนรู้ 
เนื่องจากการท าโครงงานมีรูปแบบและขั้นตอนที่ชัดเจนและรัดกุม ดังนั้นนักเรียนจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับโครงงานไว้เป็นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติขณะท างานโครงงานจริง ในขั้นแสวงหาความรู้ 

2. ขั้นกระตุ้นความสนใจ  ครูเตรียมกิจกรรมที่จะกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยต้อง
คิดหรือเตรียมกิจกรรมที่ดึงดูดให้นักเรียนสนใจ ใคร่รู้ ถึงความสนุกสนานในการท า
โครงงานหรือกิจกรรมร่วมกัน โดยกิจกรรมนั้นอาจเป็นกิจกรรมที่ครูก าหนดขึ้น หรืออาจ
เป็นกิจกรรมที่นักเรียนมีความสนใจต้องการจะท าอยู่แล้ว ทั้งนี้ในการกระตุ้นของครู
จะต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนเสนอจากกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนรู้ของครู
ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่หรือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

3. ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ  ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันแสวงหาความรู้ ใช้กระบวนการกลุ่มใน
การวางแผนด าเนินกิจกรรม โดยนักเรียนเป็นผู้ร่วมกันวางแผนกิจกรรมการเรียนของ
ตนเอง โดยระดมความคิดและหารือ แบ่งหน้าที่เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน หลังจาก
ที่ได้ทราบหัวข้อสิ่งที่ตนเองต้องเรียนรู้ในภาคเรียนนั้นๆเรียบร้อยแล้ว 

4. ขั้นแสวงหาความรู้  ในขั้นแสวงหาความรู้มีแนวทางปฏิบัติส าหรับนักเรียนในการท า
กิจกรรม ดังนี้ นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมโครงงานตามหัวข้อที่กลุ่มสนใจนักเรียน
ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามข้อตกลงของกลุ่ม พร้อมทั้งร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรมโดยขอ
ค าปรึกษาจากครูเป็นระยะเม่ือมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกิดขึ้น นักเรียนร่วมกันเขียนรูปเล่ม
สรุปรายงานจากโครงงานที่ตนปฏิบัติ 

5. ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ ครูให้นักเรียนสรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการท ากิจกรรม โดยครูใช้ค าถาม 
ถามนักเรียนน าไปสู่การสรุปสิ่งที่เรียนรู้ 

6. ขั้นน าเสนอผลงาน ครูให้นักเรียนน าเสนอผลการเรียนรู้ โดยครูออกแบบกิจกรรมหรือ
จัดเวลาให้นักเรียนได้เสนอสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ เพ่ือให้เพ่ือนร่วมชั้น และนักเรียนอ่ืนๆ
ในโรงเรียนได้ชมผลงานและเรียนรู้กิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติในการท าโครงงาน 

 

ความรู้และประสบการณ์อ่ืนๆ ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 
 การสังเกตการจัดการเรียนการสอน 
 ในระหว่างที่ฝึกอบรมอยู่ที่ Francis Marion University นอกจากเนื้อหาเกี่ยวกับ PBL 
แล้ว ผู้เขียนได้สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน สิ่งที่น่าสนใจคือสิ่งอ านวยความ
สะดวกในชั้นเรียนที่มีครบครันและทันสมัย อาจารย์ส่วนใหญ่ให้นักศึกษาเรียนรู้และมอบหมาย
งานผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เราได้อบรมอยู่นั้น Dr.Polly ได้ใช้โปรแกรม Blackboard ในการเรียน
การสอน นอกจากนั้น กิจกรรมในห้องเรียนจะเป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนแสดงบทบาท แสดง
ความคิดเห็น มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรม Gallery Walk ที่ให้ผู้เรียน
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แสดงผลงานของตนบนผนัง และให้สมาชิกในห้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นใน 3 ประเด็น คือ 1. 
ชมเชย 2. ตั้งค า  ถาม และ 3. ให้ข้อเสนอแนะ กิจกรรมนี้ท าให้ผู้เรียนได้รับทราบผลสะท้อนกลับ
เกี่ยวกับผลงานของตนเองและมีโอกาสได้ปรับปรุง และฝึกการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนอีก
ด้วย กิจกรรม Exit Card คือกิจกรรมที่ผู้เรียนทุกคนเขียนข้อความเกี่ยวกับการเรียนรู้ในแต่ละ
ครั้งก่อนออกจากห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้สรุปความคิดรวบยอด และเพ่ือผู้สอนได้รับทราบผล
การจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง  

นอกจากนั้น ผู้เขียนได้มีโอกาสไปสังเกตการในห้องเรียนของนักศึกษาในหลายวิชา ไม่ว่า
จะเป็นห้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์ วรรณคดี และห้องเรียนสถิติ สิ่งที่คล้ายกันคือลักษณะของ
ผู้เรียน นักศึกษาอเมริกันจะมีความกล้าพูด กล้าคิด กล้าถามค าถาม และผู้สอนจะมีความ
กระตือรือร้นและให้นักศึกษาร่วมกันตอบค าถาม นี่น่าจะเป็นจุดเด่นของการศึกษาของอเมริกาที่
ประสบผลส าเร็จ หากเราจะลองน ามาฝึกนักศึกษาในบ้านเราให้เป็นแบบนั้นบ้างคงจะดีไม่น้อย  

การฝึกประสบการณ์ทางภาษา 
ประสบการณ์ที่ส าคัญในการไปสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้คือการได้พัฒนาทักษะทาง

ภาษาอังกฤษ เพราะในขณะอยู่ที่เมืองไทยมีโอกาสที่จะได้ใช้น้อย การที่ได้ไปฝึกใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารในสภาพแวดล้อมที่แท้จริงมีประโยชน์กับตัวผู้เขียนเป็นอย่างมาก ในช่วงแรกที่ไป
ถึงต้องใช้เวลาในการปรับตัวระยะหนึ่ง เนื่องจากยังไม่คุ้นกับส าเนียง โดยเฉพาะส าเนียงทางตอน
ใต้ และการพูดของแต่ละคนก็จะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไป แต่พวกเราโชคดีที่อาจารย์ทุก
ท่านที่เราได้พบเจอแต่ละคนก็ได้พยายามในการปรับตัวเข้ากับพวกเราเช่นกัน โดยในช่วงแรกๆ 
อาจารย์ที่สอนในห้องเรียนจะพูดเร็วมากจนบางครั้งไม่สามารถจับใจความได้ทัน เมื่อเราแจ้งให้
ทราบ ในครั้งต่อๆ มา อาจารย์จึงค่อยๆ ลดความเร็วในการพูดลง จึงช่วยให้พวกเราเข้าใจได้ง่าย 

และลดความกังวลลงไป นอกจากนั้นสิ่งที่
ผู้เขียนรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ภาษาอังกฤษอีกอย่างหนึ่งคือ การที่ได้   ใช้
ภาษาสื่อสารกับเด็กๆ  ในขณะที่อยู่ที่นั่น 
อาจารย์แต่ละท่านจะพาครอบครัวให้มาท า
ความรู้จักกับพวกเรา และหาโอกาสในการ
ท ากิจกรรมร่วมกันอยู่บ่อยครั้ง การได้พูดคุย
กับเด็กๆ ช่วยฝึกทักษะในการฟังเป็นอย่างดี 
เพราะเด็กแต่ละคนจะมีส าเนียงที่แตกต่างกัน 
ทุกคนช่างพูดช่างเจรจา และเราไม่สามารถ

คาดเดาได้ว่าเด็กจะเล่าเรื่องอะไรต่อไป การคุยกับเด็กจะเป็นบรรยากาศที่สนุกสนาน ท าให้เรา
สนุกสนานกับการฝึกภาษาอังกฤษ 
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ผู้คน วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ 
ก่อนที่ผู้เขียนจะเดินทางไปที่นั่น ได้วาดภาพประเทศที่มีประชากรมากมาย ผู้คนชาว

อเมริกันน่าจะเป็นคนที่ต่างคนต่างใช้ชีวิตของตนเอง มีความเป็นปัจเจกสูง ความเป็นอยู่ที่ต่าง
ต้องแข่งขันกัน จนถึงวันที่ได้เดินทางที่นั่น เมือง 
Florence เป็ น เมื อ ง เล็ ก ๆ  ใน รั ฐ  South 
Carolina พวกเราต้องนั่ งเครื่องบินถึง 4 ต่อ 
จนกว่าจะถึงจุดหมาย ระหว่างที่อยู่บนเครื่องบิน
พวกเราเต็มไปด้วยความตื่น เต้นและความ
คาดหวัง เพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราก าลังจะได้พบเจอ
นั้นจะเป็นอย่างไร ระยะเวลา 3 สัปดาห์ในที่  ที่
อยู่คนละซีกโลกกับบ้านเกิดเมืองนอนนั้นไม่ใช่
เวลาสั้นๆ ผู้คน ความเป็นอ  ยู่ และบ้านเมืองที่
เราก าลังจะไปอยู่จะเป็นอย่างไร ทุกคนต่างคาดเดาไปต่างๆ นานา จนเมื่อเครื่องบินลงจอดที่
สนามบิน Florence ภาพแรกที่เราได้พบคือรอยยิ้มอบอุ่นของผู้ที่มาต้อนรับเรา ได้แก่ Mr. 
Darryl Bridges, Dr.Polly Hasenden พร้อมครอบครัว และนายแพทย์สมพงษ์ และคุณสุวรรณี 
ไกรกิจ ทุกคนให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดี Mr. Darryl Bridges รองอธิการบดีฯ ผู้ที่คอย

ประสานงานและดูแลความเป็นอยู่ของ
พวกเรา จัดหาที่ พั ก  อาหาร และสิ่ ง
อ านวยความสะดวก ให้เราพักในหอพัก
ของมหาวิทยาลัย Forrest Villa ซึ่งเป็นที่
พั กที่ น่ าอยู่ แ ละสะดวกสบ ายจริ งๆ 
นายแพทย์สมพงษ์ และคุณสุวรรณี ก็ให้
ความเมตตากับพวกเราเป็นอย่างมาก 
ท่านจะคอยถามไถ่แสดงความห่วงใยและ

คอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือพวกเราในทุกๆ เรื่อง 
รวมทั้งคณาจารย์ทุกท่านที่นั่นต่างให้เกียรติพวก
เราใน  ฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัย ทุกๆคนท าให้
เรารู้สึกอบอุ่น แม้กระทั่ งเจ้าหน้าที่  คนงาน 
แม่บ้ าน คนสวน และนักศึกษาที่ เราพบเจอ
ระหว่างทาง ทุกคนจะแสดงความเป็นมิตรกับ
พวกเรา เมื่อเดินผ่านจะกล่าวค าทักทายพร้อม
รอยยิ้ม ท าให้เรารู้สึกว่าระยะเวลา 3 สัปดาห์นั้น
ช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน  
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นอกจากความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ Project Based Learning ที่ได้รับในห้องเรียนและจาก
การมอบหมายให้ค้นคว้าเพ่ิมเติมระหว่างที่ฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์แล้วนั้น สิ่งที่มีค่ายิ่ง
กว่าความรู้คือประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆ จากประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้ากว่าบ้านเมือง
ของเรา ซึ่งมีทั้งความคล้ายคลึงและความแตกต่าง ด้วยบริบทและปัจจัยต่างๆ การไปเยือน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ ถือเป็นประสบการณ์ท่ีล้ าค่าของตัวผู้เขียน  ไม่ต่างจากทุกๆ คนที่
ได้มีโอกาสไปที่นั่น ด้วยความเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางความเจริญในหลายๆ ด้าน ท าให้ผู้คน
ฝันที่จะได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ในดินแดนแห่งความฝัน ความหวัง และเสรีภาพแห่งนั้น 
โอกาสที่มีค่านี้คงไม่เกิดขึ้นหากไม่มีผู้เห็นความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้และประสบการณ์ที่กว้างขวางขึ้น ผู้เขียนขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ และ Francis marion University นายแพทย์สมพงษ์ และคุณสุวรรณี ไกรกิจ 
ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้มีส่วนร่วมให้เกิดโครงการที่มีคุณค่าเช่นนี้ และหวังว่าจะ
การจัดโครงการอย่างต่อเนื่องตลอดไป 

การศึกษาจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ หากไม่มีการน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และ
ถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนได้ร่วมรับรู้ บทความนี้ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจใน
ข้อความรู้และประสบการณ์ที่ผู้เขียนตั้งใจจะถ่ายทอด เพ่ือผลในการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
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Project Based Learning กับข้อคิดจากอเมริกา 

อาจารย์ ดร.วรวิทย์  พัฒนาอิทธิกุล 
สาขาวชิานิเทศศาสตร ์
คณะวิทยาการจัดการ 

ช่วงเวลามากกว่าสามสัปดาห์ที่ ได้ข้ ามน้ าข้ามทะเล จากบ้านเกิดเมืองนอนและ
ครอบครัว เพื่อไปแสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ ยังดินแดนแห่งเสรีภาพ นับเป็นห้วงเวลา
อันทรงค่ามากของผู้เขียน ซึ่งใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กว่า จะต้องหาโอกาสเดินทางไปท่องอเมริกาให้ได้
สักครั้งในชีวิต โดยที่ผ่านมา แม้ว่าจะวางแผนดีเพียงใด ตั้งใจเพียงไหน ก็ได้แค่เฉียดไปเฉียดมา
กับการหาโอกาสไปเหยียบเมืองลุงแซม จนกระทั่งวันหนึ่ง โอกาสนั้นก็เกิดขึ้น ต้องขอขอบคุณผู้
มอบโอกาสอันสูงค่ายิ่งในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยท่านอธิการบดี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ช านาญกิจ ที่น าโครงการนี้มาสู่ประชาคมชาวราชภัฏนครสวรรค์ ท่าน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ประจักษ์ รอดอาวุธ ที่เป็นผู้ด าเนินการติดต่อประสานงานให้
โครงการนี้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ ท่านผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธาทิพย์ งามนิล ในฐานะผู้ช่วยก ากับดูแลเรื่องงบประมาณ คณะ
วิทยาการจัดการโดยท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา ชนินทยุทธวงศ์ ที่จัดสรรงบประมาณ
และสนับสนุนการเดินทางไปอบรมในครั้งนี้ และยังมีอีกหลายท่านที่ไม่อาจจะกล่าวนามได้
ทั้งหมด ที่ซึ่งมีส่วนในการผลักและดันให้โครงการนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ 

บทความนี้ ผู้เขียนจะขออนุญาตน าเสนอมุมมองที่อาจจะแตกต่างออกไปจากอาจารย์ที่
ร่วมเดินทางไปอบรมด้วยกัน โดยมุ่งเน้นในประสบการณ์ที่ได้พบเจอทั้งก่อนและระหว่างการ
เดินทาง ตลอดจนถึงความประทับใจและความทรงจ าที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ และอาจจะ
เป็นแรงกระตุ้นเล็ก ๆ ให้กับผู้อ่านทุกท่าน พิจารณาหาโอกาสในการที่จะได้เดินทางไปเปิด
ประสบการณ์และเปิดรับองค์ความรู้ที่สามารถจะน ามาต่อยอดในกระบวนการเรียนการสอน 
หรือแม้แต่การด าเนินชีวิตของท่านได้ไม่มากก็น้อย 

ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาที่ผู้เขียนจะร่วมแบ่งปันประสบการณ์ไปสู่ผู้อ่านทุกท่าน คงต้องขอ
เกริ่นน าถึงปฐมเหตุแห่งการน าพาไปสู่การเดินทางในครั้งนี้ของผู้เขียนสักเล็กน้อย ตามที่ผู้เขียน
ได้มีโอกาสได้รับรู้มาบ้าง จุดเริ่มเริ่มจากการที่ คุณหมอสมพงษ์ ไกรกิจ (Sompong Kraikrit, 
MD, FACP) คุณหมอชาวนครสวรรค์ที่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกามามากกว่าสี่สิบปีมีความคิด
ที่จะสร้างโอกาสในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของชาติให้มีความรู้สมัยใหม่ แล้วน ากลับมา
ช่วยต่อยอด ช่วยถ่ายทอดให้เยาวชนคนไทยมีความรู้เท่าเทียมชาติที่พัฒนาแล้ว ในอีกด้านนึง
ความที่คุณหมอสมพงษ์ เป็นชาวนครสวรรค์โดยก าเนิด จึงกลายเป็นโชคดีของพวกเราชาวราช
ภัฏนครสวรรค์ไปด้วย 
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ผู้เขียนกับคุณหมอสมพงษ์ – คุณหมอสุวนีย์ ไกรกิจ  

เมื่อคุณหมอสมพงษ์ได้ติดต่อแจ้งความประสงค์ในการให้ทุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ
สอนให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ของเรากับท่านอธิการบดีแล้ว โครงการนี้จึง

เหมือนกับได้เริ่มต้นขึ้น ท่านอธิการบดี
ได้พูดคุยกับทางคุณหมอถึงความเป็นไป
ได้ในการจัดหลักสูตรระยะสั้นที่จะให้
คณาจารย์ของเรามีโอกาสเดินทางไป
เรียนรู้ เกี่ ย วกั บ เทคนิ คการสอนยั ง 
Francis Marion University ประกอบ
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ของ
เราได้มี ก ารจัด โครงการอบรมด้ าน 
Active Learning ให้กับคณาจารย์ของ
เรามาอย่างต่อเนื่องแล้ว จนในที่สุดจึง

เกิดโครงการอบรม Project Based Learning ในครั้งนี้ขึ้น และก็มีคณาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือก
และได้โอกาสเดินทางไปอบรมชุดแรกในปีนี้ 8 คน จาก 5 คณะ 

จุดเริ่มต้นสู่การเดินทาง 
ในช่วงแรกที่มีประกาศจากทางมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเปิดคัดเลือกผู้ที่จะเข้าร่วม

โครงการนี้ ยังไม่มีข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่จะไปอบรม หลักสูตรในการไปศึกษาก็ยังไม่
แน่ชัด รู้กันแต่เพียงไปอบรมเกี่ยวกับ Active Learning ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระยะเวลา
ประมาณสามสัปดาห์ ส าหรับผู้เขียนเองแล้ว ทราบข่าวจากป้ายประกาศที่คณะวิทยาการจัดการ 
แม้ว่าข้อมูลต่าง ๆ จะยังไม่ชัดเจนนัก แต่ก็ตัดสินใจไม่ยากที่จะลองสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกใน
ครั้งนี้ เพราะสิ่งที่ดึงดูดใจผู้เขียนมากท่ีสุดก็คือค าว่า “สหรัฐอเมริกา” นั่นเอง 

การคัดเลือกผู้ที่จะไปอบรมนั้น ปีนี้ใช้วิธีวัดโดยการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นหลัก 
(ทราบภายหลังว่าเนื่องจากมีเวลาในการคัดเลือกค่อนข้างจ ากัด ในขณะที่ผู้ที่จะถูกคัดเลือกนั้น
ต้องไปอบรมยังประเทศสหรัฐอเมริกากว่าสามสัปดาห์ ทางมหาวิทยาลัยจึงก าหนดเกณฑ์การผ่าน
การทดสอบว่า จะสามารถไปใช้ชีวิตต่างแดนด้วยภาษาอังกฤษได้) ซึ่งก็มีผู้เข้ารับการทดสอบ
พอสมควรทีเดียว จนสุดท้ายแล้วก็ได้ผู้ผ่านการทดสอบทั้งสิ้น 9 คน (ก่อนที่ภายหลังจะมีผู้
เดินทางไปสหรัฐอเมริกา 8 คน) 

เตรียมความพร้อม 
หลังจากที่ได้ผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว ทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้ผู้ได้รับเลือกเข้าอบรม

ความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ Project Based Learning 
เป็นเวลา 10 วัน โดยอาจารย์ชาวต่างชาติจากศูนย์ภาษา ซึ่งการเข้าอบรมเบื้องต้นนี้ถือเป็น
โอกาสที่ดีในการเตรียมตัวก่อนที่จะต้องเดินทางไปใช้ชีวิตยังต่างแดน ได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ
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แบบจริงจัง ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ, การเรียนรู้ข้อมูล พ้ืนฐานเกี่ยวกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา, เกี่ยวกับมลรัฐ South Carolina, เกี่ยวกับเมือง Florence, เกี่ยวกับ Francis 
Marion University ที่พวกเราจะไปอบรมและใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นกัน 

อาจารย์ผู้สอนยังได้ เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับส าเนียงท้องถิ่นของชาว South 
Carolina มาให้ผู้ที่จะเดินทางได้ทดลองฟังและท าความเข้าใจมากขึ้น นอกจากนี้ช่วงเวลาในการ
อบรมทั้ง 10 วัน ยังท าให้คณาจารย์ที่จะร่วมเดินทางไปด้วยกันนั้น ได้มีโอกาสท าความรู้จักกัน
เพ่ิมมากขึ้น อีกด้วย ในตอนท้ายของการเตรียมความพร้อมก่อนไปอบรมจริงนั้น  ทาง
มหาวิทยาลัยได้จัดให้คณาจารย์ที่จะไปอบรมทุกคนได้ท าความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ Project 
Based Learning โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้จะไป
อบรมทุกคนเริ่มเข้าใจแนวคิดดังกล่าวก่อนที่จะเดินทางไปพบกับหลักสูตรแบบเต็มรูปแบบที่
สหรัฐอเมริกาต่อไป 
 

จัดเตรียมเอกสารการเดินทาง 
 การอบรมเบื้องต้นเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางนั้น จัดขึ้นในช่วงกลางเดือน
พฤษภาคม ซึ่งในเวลานั้นเหลือเวลาอีกประมาณสามสัปดาห์ก่อนที่การอบรม ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกาจะเริ่มต้นขึ้น โดยก าหนดการอบรมคือ 6 – 24 มิถุนายน 2016 ซึ่งเมื่อถึง
กลางเดือนพฤษภาคม คณะที่จะเดินทางยังไม่สามารถด าเนินการเพ่ือขอเอกสารรับรองการ
อนุญาตการเข้าเมืองหรือวีซ่า (Visa) เนื่องจากยังคงต้องรอเอกสารรับรองจากทาง Francis 
Marion University เพ่ือยืนยันสถานภาพการเป็นนักศึกษาหรือผู้ เข้ารับการอบรมจาก
มหาวิทยาลัย หรือ I-20 และเมื่อยังไม่สามารถไปยื่นขอวีซ่าได้ สิ่งที่ต้องลุ้นและเป็นกังวลอีกอย่าง
ก็คือเรื่อง การจองตั๋วเครื่องบิน เพราะบริษัทที่เราจะซื้อตั๋วเครื่องบินนั้น จะแนะน าว่าให้ผู้ที่จะ
จองตั๋วเครื่องบินนั้นด าเนินการขอวีซ่าให้เรียบร้อยเสียก่อน มิเช่นนั้นแล้วหากวีซ่ามีปัญหา (หรือ
ถูกปฏิเสธการให้วีซ่า) ก็อาจจะต้องสูญเงินจากตั๋วที่จองไปแล้ว เพราะไม่สามารถคืนเงินได้ และ
ยิ่งวันเวลาเดินใกล้วันเดินทางเข้าไปเท่าไหร่ ตั๋วก็อาจจะมีราคาแพงขึ้นและหายากมากขึ้นเป็น
ล าดับไปด้วย ยิ่งไปกว่านั้น การเดินทางจากประเทศไทยไปยังปลายทาง Francis Marion 
University เมือง Florence มลรัฐ South Carolina นั้น จะต้องเดินทางแบบเปลี่ยนเครื่องยัง
เมืองต่าง ๆ ไม่สามารถเดินทางโดยตรงจากกรุงเทพมหานคร ไปยัง ปลายทางได้โดยเครื่องบิน
เที่ยวเดียว ดังนั้นการหาตั๋วเครื่องบินจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง แล้วต่อเครื่องจากจุดหนึ่งไปอีกจุด
หนึ่ง จึงเป็นเรื่องที่ต้องลุ้นกันอย่างยิ่งกับเวลาที่เดินหน้าไปเรื่อย ๆ 
 ในที่สุดท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ติดต่อประสานงานกับ Francis Marion 
University โดยตรงก็ได้แจ้งให้ผู้จะเดินทางได้รับทราบว่า ทาง Francis Marion University ได้
จัดส่ง I-20 มาให้ผู้จะเดินทางไปอบรมเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่จะต้องท ากันต่อไปก็คือ การนัดหมาย
กับทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทย เพื่อด าเนินการของวีซ่า กระบวนการนี้เป็นอีก
กระบวนการที่ท าให้ผู้จะเดินทางเข้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับประสบการณ์ที่ ไม่
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เว็บไซต์ระบบการยืน่ค ารองขอวีซ่าอเมริกา

เหมือนกับการเดินทางเข้าประเทศอ่ืน เพราะการนัดหมายการท าวีซ่า จะต้องด าเนินการผ่านทาง 
เว็บไซต์ ของทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาเท่านั้น กระบวนการดูเหมือนจะไม่ยุ่งยาก แต่ก็ต้อง
อาศัยเวลาและความอดทนพอสมควรทีเดียว 

ในการขอวีซ่ า เข้ า
สหรัฐอเมริกาในลักษณะไป
อบ รมห รือ  เป็ น นั ก เรี ย น 
นักศึกษานั้น นอกจาก I-20 
แล้ว ผู้ยื่นขอวีซ่ายังต้องช าระ
ค่าธรรมเนี ยมการเข้าเป็น
นั ก เรี ย น  นั ก ศึ ก ษ าข อ ง
ชาวต่างชาติในสหรัฐอเมริกา 
(SEVIS) อี ก  200 เห รี ย ญ 
(ประมาณ 7,000 บาท) ทั้งนี้
ยังไม่รวมกับค่าด าเนินการขอ
วีซ่า ซึ่งต้องไปช าระที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อีก 160 เหรียญ (ประมาณ 5,600 บาท) ซึ่งทั้งสอง
อย่างต้องช าระให้แล้วเสร็จก่อน แล้วจึงน าใบเสร็จไปเป็นหลักฐานเพ่ือขอด าเนินขั้นตอนไปสู่การ
ยื่นขอวีซ่าได้ 

ลุ้นระทึกกับกงสุลอเมริกัน 
หลังจากเตรียมการเรื่องการกรอกข้อมูล และจัดการเรื่องค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จนเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว ระบบการยื่นขอวีซ่าออนไลน์จะก าหนดให้ผู้ยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา 
นัดหมายวันเพ่ือเข้ารับการสัมภาษณ์กับกงสุลอเมริกัน เนื่องด้วยระยะเวลาที่กระชั้นประกอบกับ
จ านวนผู้ที่จะยื่นขอวีซ่าจากราชภัฏนครสวรรค์มีจ านวนถึง 8 คน ท าให้ในกระบวนการนี้ คณะ
ผู้เข้าร่วมอบรมจึงต้องแบ่งเวลานัดหมายในการสัมภาษณ์เป็นสองกลุ่ม ตัวผู้เขียนเองได้คิวร่วมกับ
เพ่ือนอาจารย์ในกลุ่มที่สองซึ่งมีอยู่สามคน ก่อนที่จะเดินทางไปสัมภาษณ์อาจารย์ในคณะหลาย
ท่านได้ค้นหาข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือเตรียมตัวเข้ารับสัมภาษณ์กับกงสุลอเมริกัน ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่
กล่าวขวัญถึงความยากในการได้รับอนุมัติวีซ่าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เขียนเดินทางตรงจาก
นครสวรรค์ไปสมทบเพ่ืออาจารย์อีกสองท่านที่หน้าสถานทูตสหรัฐอเมริกา ที่ตั้งอยู่ที่ถนนวิทยุ ก็
พบกับผู้คนจ านวนมากที่มายืนเข้าแถวรอเข้ายื่นเอกสารและเข้าสัมภาษณ์ 

ด้วยความที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอ านาจและมีความเกี่ยวพันกับประเทศต่าง ๆ 
ทั่วโลก การระแวดระวังภัยของสถานทูตจึงเป็นไปอย่างเข้มงวด การเข้าสู่สถานทูตสหรัฐอเมริกา
ของบุคคลทั่วไปอย่างเรา ๆ จึงมีขั้นตอนพอสมควร ของที่จะน าติดตัวเข้าไปสู่พ้ืนที่การสัมภาษณ์
วีซ่าได้นั้น มี เพียงเอกสารที่ต้องน ามาแสดงเพ่ิมเติมเท่านั้น อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์หรือ
โทรศัพท์มือถือ เราไม่สามารถที่จะน าติดตัวเข้าไปด้านในได้ ต้องฝากไว้กับเจ้าหน้าที่ด้านหน้า
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สถานทูตเท่านั้น และฝากได้เพียงโทรศัพท์มือถือคนละหนึ่งเครื่องเท่านั้น เกินกว่านี้ผู้มา
สัมภาษณ์ต้องด าเนินการเอง 
 พอถึงเวลาตามนัดหมายกลุ่มอาจารย์จากราชภัฏนครสวรรค์ทั้งสามคนก็ถูกเรียกเข้าสู่
ภายในสถานทูต โดยต้องผ่านการตรวจสอบชื่อ-สกุล เวลาที่ท าการนัดหมาย เอกสารที่จัดเตรียม
มาประกอบการสัมภาษณ์ และผ่านการตรวจจากเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด แล้วเดินต่อไปยัง
ด้านใน ซึ่งจะมีการช าระค่าธรรมเนียมส าหรับการจัดส่งหนังสือเดินทางที่ได้รับอนุมัติวีซ่าแล้ว
กลับไปยังที่อยู่ของผู้มาสัมภาษณ์ แล้วจึงผ่านเข้าไปสู่ขั้นตอนที่ตื่นเต้นที่สุด คือ การสัมภาษณ์กับ
กงสุลอเมริกัน ในเคาน์เตอร์ด้านในสุด ระหว่างที่ยืนรออยู่ในแถว ก่อนที่จะถึงคิวของกลุ่มเรานั้น 
พวกเราก็ต้องระทึกกับการสนทนาของกงสุลท่านหนึ่งกับผู้เข้าสัมภาษณ์สุภาพสตรีท่านหนึ่ง 
กงสุลอเมริกันท่านดังกล่าวได้กล่าวกับสุภาพสตรีท่านนั้นด้วยภาษาไทยอย่างชัดเจนว่า “ผมไม่
สามารถออกวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาให้กับคุณได้ในครั้งนี้ ต้องขอโทษด้วยนะครับ” สร้าง
ความตระหนกให้กับพวกเราเพ่ิมมากขึ้นไปอีก 
 กระทั่งถึงคิวของคณะเรา พวกเราถือโอกาสเดินไปยังช่องของกงสุลอีกท่านหนึ่ง ซึ่งอยู่
เคาน์เตอร์คนละฝั่งกับกงสุลที่เพ่ิงจะปฏิเสธการออกวีซ่าไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา โดยพวกเราเดิน
เข้าไปพบกงสุลพร้อมกันทั้งสามคน (ปกติแล้วจะยื่นเอกสารพร้อมสัมภาษณ์ได้ครั้งละหนึ่งคน) 
แล้ วแจ้ งว่ าจะไปอบรมยั ง Francis Marion University เมื อ ง Florence มลรัฐ  South 
Carolina เป็นระยะเวลาประมาณสามสัปดาห์ทั้งสามคนที่มายื่นขอสัมภาษณ์วีซ่าในวันนี้ ซึ่งก็
ได้รับค าตอบจากท่านกงสุลท่านนี้ว่า สถานทูตจะด าเนินการออกวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา
ให้กับพวกเราภายในสามวัน ท าให้กระบวนการนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดีในที่สุด 
 

ออกเดินทางสู่ดินแดนแห่งเสรีภาพ 
 หลังจากเตรียมการเกี่ยวกับเอกสารการเดินทางทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาที่ผู้เข้า
อบรมทุกคนจะต้องเตรียมกายเตรียมใจเพ่ือไปใช้ชีวิตยังดินแดนในฝัน ต้องห่างจากบ้านเกิดเมือง
นอนและครอบครัวเป็นระยะเวลาร่วมเดือน ผู้เขียนเองแม้ว่าจะค่อนข้างมีประสบการณ์การ
เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ อยู่บ้าง และไม่ค่อยจะมีปัญหากับการที่ต้องเดินทางห่างบ้านเป็น
ระยะเวลานาน ๆ เท่าใดนัก ก็อดใจหายระคนตื่นเต้นไม่น้อย เพราะการเดินทางครั้งนี้ถือว่าเป็น
การเดินทางไปต่างบ้านต่างเมืองที่ไกลที่สุดในชีวิต และยังต้องห่างจากบ้านเกิดเมืองนอนของ
ตนเองเป็นระยะเวลานานที่สุดเท่าที่เคยเดินทางมา นับว่าประสบการณ์การเดินทางในครั้งนี้เป็น
ครั้งที่กล่าวได้ว่า เป็นที่สุดแห่งการเดินทางของผู้เขียนเอง 
 สัมภาระเป็นโจทย์ข้อแรกในการเตรียมตัวเดินทางไกลในครั้งนี้ หลังจากหาข้อมูลใน
ระยะเวลาเตรียมตัวที่มีอยู่อย่างจ ากัด ผู้เขียนตัดสินใจน าเสื้อผ้าไปเพียงห้าชุด โดยตั้งใจว่าจะไป
หาเพ่ิมเติมตามความจ าเป็นเมื่อไปถึงสหรัฐอเมริกาแล้ว สัมภาระถัดมาก็คือกล้องถ่ายรูป ซึ่งเป็น
สิ่งที่ผู้เขียนต้องพก (แบก) ตลอดเวลาที่เดินทาง เนื่องจากผู้เขียนเองแม้จะไม่ถึงกับว่าเป็นคนชอบ
ถ่ายภาพมากนัก แต่หากมีโอกาสเดินทางไปที่ส าคัญใด ๆ ก็ตาม ก็มักจะต้องเก็บภาพของสถานที่
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ผู้เขียนเป็นตัวแทนคณะผู้เข้าอบรมจากมหาวิทยาลัย
ี ราชภัฏนครสวรรค์มอบของที่ระลึกให้กับอธิการบด 

Francis Marion University 

ที่เดินทางผ่านไป การตัดสินใจของผู้เขียนจบลงที่การน ากล้องแบบ Mirrorless ที่สะดวกในการ
หยิบฉวยติดตัวมากกว่าที่จะน ากล้องแบบ DSLR ไป ซึ่งก็ถือว่าช่วยลดน้ าหนักและความล าบาก
ในการแบกไปได้พอสมควร สัมภาระส่วนตัวที่เหลือก็เป็นพวกอุปกรณ์สื่อสาร Computer 
Notebook กับ Tablet ที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการเรียนและการติดต่อสื่อสาร 

สิ่งที่ต้องมีการเตรียมอีกอย่างหนึ่ง ก็คือของที่ระลึกจากประเทศไทย เพ่ือมอบให้กับผู้คน
ที่เราจะต้องพบเจอไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร คณาจารย์ของ Francis Marion University รวมไปถึง
บุคคลที่คณะของเราอาจจะต้องได้มี
กิจกรรมด้วย ซึ่งของที่ระลึกก็มีทั้งแบบ
ที่ เป็นส่วนภาพรวมของคณะผู้ เข้า
อบรมทั้ งหมด กับแบบที่ เป็นของ
ส่วนตัวของผู้เข้าอบรมแต่ละคนจะน า
ติดต่อไป ซึ่งโชคดีที่ตัวผู้ เขียนเองมี
สิ่งของที่มีชื่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
น ค รส วรรค์ ป ร าก ฏ อ ยู่  นั่ น ก็ คื อ
ผ้าพันคอ เลยได้น าไปใช้เป็นสิ่งที่มอบ
ให้กับบุคคลต่าง ๆ ที่สนับสนุนและ
ดูแลคณะของเรา ๆ ในการเดินทางไป
อบรมในครั้งนี้ 

ผู้เขียนออกเดินทางจากประเทศไทยโดยสายการบิน Korean Airlines จากท่าอากาศ
ยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติ Incheon ประเทศเกาหลีใต้  โดยแวะ
ต่อเครื่องจากกรุงโซลเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังท่าอากาศยานนานาชาติ 
Tacoma เมือง Seattle มลรัฐ Washington ซึ่งตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันตก หรือฝั่งมหาสมุทร 
Pacific ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแวะพักที่เมือง Seattle อยู่สองวันก่อนที่จะเดินทางโดย
สายการบิน American Airlines ไปยังเมือง Charlotte มลรัฐ North Carolina และต่อเครื่อง
อีกล าของการบิน American Airlines ไปสิ้นสุดการเดินทางขาไปที่ เมือง Florence มลรัฐ 
South Carolina อันเป็นที่ตั้งของ Francis Marion University ซึ่งหากจะนับเฉพาะเวลาที่
โดยสารอยู่บนเครื่องบินตั้งแต่เดินทางออกจากน่านฟ้าประเทศไทยจนเดินลงจากเครื่องที่
ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็จะสามารถนับรวมเวลาได้ทั้งสิ้นถึง 21 ชั่วโมง ยังไม่รวมเวลาที่ต้องรอ
ต่อเครื่อง มากบ้างน้อยบ้างตามแต่ละจุดเชื่อมต่อในแต่ละเมือง นับว่าเป็นการเดินทางที่ยาวนาน
ที่สุดจริง ๆ ส าหรับคนที่อยู่กันคนละฟากฝั่งของโลกใบนี้ 
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การต้อนรับที่แสนประทับใจ 
คณะอาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม Project Based Learning ทั้งแปดชีวิต จากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์ เดินทางไปถึงท่าอากาศยานประจ าเมือง Florence มลรัฐ South Carolina 
ในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน โดยมีผู้ที่ให้เกียรติมารอรับคณะของเราก็คือ ครอบครัว
ของ Ms.Polly Haselden ผู้จะเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร Project Based Learning ตลอด
ระยะเวลาทั้งสามสัปดาห์ที่เราจะใช้ชีวิตกันอยู่ที่นี่ มารอต้อนรับเราด้วยป้ายยินดีต้อนรับ และ
บุคคลที่ส าคัญอีกท่านหนึ่งที่อยู่ช่วยอ านวยความสะดวกให้เราตั้งแต่วินาทีที่เราเดินทางไปถึง 
Florence จนกระทั่งเดินทางกลับก็คือ Mr.Darryl Bridges รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษของ 
Francis Marion University ได้น ารถตู้ขนาดใหญ่ ซึ่งต่อไปจะใช้เป็นพาหนะหลักในการเดินทาง
ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ของคณะอาจารย์จากประเทศไทย และคุณหมอสมพงษ์ – คุณหมอสุวนีย์ 
ไกรกิจ ก็ได้เดินทางมาต้อนรับคณะของเราด้วยเช่นกัน 

หลังจากตรวจและรอรับสัมภาระแล้ว พวกเราก็แบ่งออกเป็นสองทีม เนื่องจากสัมภาระ
ของคนแปดคนที่มีมากพอสมควร โดยทีมหนึ่งเดินทางไปกับ Mr.Darryl ด้วยรถตู้ กับอีกทีม
เดินทางไปกับคุณหมอสมพงษ์ – คุณหมอสุวนีย์ ด้วยรถยนต์ส่วนตัวเพ่ือเดินทางไปยัง Francis 
Marion University ซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินไปประมาณ 10 นาที จุดแรกที่คณะอาจารย์ของเรา
เดินทางไปก็คือ อพาร์ทเมนท์ภายในของ Francis Marion University ที่ตั้งอยู่กลางธรรมชาติใน
เขตที่เรียกได้ว่าเป็นป่าอันสงบร่มรื่นของเมือง Florence อันเป็นสถานที่พักที่ทางมหาวิทยาลัย
ได้จัดเตรียมไว้ โดยคณะของเรามีอาจารย์ชายสามคนพักอยู่รวมกันหนึ่งห้องในชั้นล่าง ขณะที่
อาจารย์หญิงอีกห้าคน พักแยกเป็นสามคนหนึ่งห้อง และสองคนอีกหนึ่งห้องอยู่ในชั้นสอง 

อพาร์ทเมนท์ที่เราพักมีชื่อว่า CUSAC HALL ตั้งอยู่ในกลุ่มอพาร์ทเมนท์ส าหรับนักศึกษา
หลายอาคาร โดยแต่ละอาคารจะตั้งชื่อตามปูชนียบุคคลที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเกียรติ
ให้กับบุคคลส าคัญท่านนั้น ๆ ตัวอาคารจะเป็นอาคารสามชั้น แต่ละชั้นมีห้องพักขนาดสี่ห้องนอน 

คณะผู้เข้ารับการอบรมได้รับการต้อนรับจากคุณหมอสมพงษ์ – คุณหมอสุวนีย์ ไกรกิจ และ รอง 
อธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษของ Francis Marion University, Mr.Darryl Bridges และ 

Asso.Prof.Dr.Polly Haselden ผู้รับผิดชอบการสอนในการอบรมครั้งนี้ 
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สองห้องน้ า หนึ่งห้องโถง และมีครัวพร้อมตู้เย็นไว้ให้บริการกับนักศึกษาผู้เข้าพัก จึงนับได้ว่าคณะ
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับการต้อนรับและดูแลในเบื้องต้นเป็นอย่างดี 

หลังจากเก็บสัมภาระเข้าสู่ที่
พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะของเรา
ได้รับความกรุณาจาก Mr.Darryl ใน
การพาความไปในย่าน กลางเมือง
ของเมือง Florence เพ่ือชมเมือง 
และที่ส าคัญที่สุดส าหรับคณะของ
พวกเราก็คือ การไปหาซื้อของเล็ก ๆ 
น้อย ๆ ทั้งอาหาร ขนม ของขบเคี้ยว 
รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว
บางอย่าง ที่ห้าง Walmart ซึ่งเป็น
ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่สุดรายหนึ่ง
ของโลก ซึ่งทุกคนก็ได้สิ่งของที่จ าเป็น
ตามความต้องการของแต่ละคนกัน

อย่างมากมาย ตัวผู้เขียนเองไม่ได้เตรียมข้าวของบางอย่างมา ก็ได้ใช้โอกาสนี้ในการไปจับจ่าย
เพ่ือให้ได้สิ่งของ อาทิ สบู่ ยาสระผม รวมไปถึงของขบเคี้ยว ขนม และน้ าดื่ม เตรียมพร้อมส าหรับ
โอกาสในการมาใช้ชีวิตแบบนักเรียนอเมริกันในครั้งหนึ่งของชีวิต 

เริ่มต้นชีวิตนักเรียนนอก 
วันรุ่งขึ้น (วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน) เป็นวันแรกของการเริ่มต้นการได้มาใช้ชีวิตเป็น

นักเรียนนอกของคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พวกเราต้องเดินจากอพาร์
ทเมนท์ที่พักไปยังห้องเรียนซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปสักประมาณ 15 นาที โดยต้องไปเรียนที่อาคาร 
Cauthen Media Center/Lowrimore Auditorium ในวันนี้ ท างมหาวิทยาลัย  โดยคณ ะ
ศึกษาศาสตร์ (Faculty of Education) ได้จัดของว่างไว้รอต้อนรับคณะอาจารย์จากประเทศ
ไทยด้วย ซึ่งก็ท าให้เราอิ่มท้องก่อนที่จะขึ้นไปสู่การเริ่มต้นเรียนอย่างเป็นทางการ 

บรรยากาศห้องพักและที่ตั้ง อพาร์ทเมนท์ 
ของ Francis Marion University 

ระหว่างทางเดินจากท่ีพักไปห้องเรียนยงัอาคาร 
Cauthen Media Center/Lowrimore Auditorium 
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ห้องเรียนที่ เราจะใช้ในการเรียนจะอยู่บนชั้นสองของอาคาร Cauthen Media 
Center/Lowrimore Auditorium ห้ อ ง  CEMC 225 เ ป็ น ห้ อ ง ที่  Asso.Prof.Dr.Polly 
Haselden ใช้เป็นห้องเรียนเชิงปฏิบัติการของการอบรมตลอดหลักสูตร  Projected-Based 
Learning นี้ แต่สิ่งที่พวกเราคาดไม่ถึงในวันนี้ก็คือ ทางคณะศึกษาศาสตร์น าโดยท่านคณบดี 
(Dean) Dr.Shirley Carr Bausmith และ Dr.Tracy Holcombe ผู้ประสานงานและเป็นอีกผู้
หนึ่งที่จะช่วยดูแลความเป็นอยู่
และการใช้ชีวิตของพวกเราใน
ข ณ ะ ที่ อ ยู่ ที่  Francis Marion 
University แห่งนี้ ได้ให้เกียรติมา
แนะน าและท าความรู้จักคณะ
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์อย่างพวกเราทุกคน 
โดยพวกเราสังเกตเห็นได้อย่าง
ชั ด เจ น ว่ า  ทุ ก ค น ที่  Francis 
Marion University รู้สึกตื่นเต้น
ในการต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งนี้
พวกเราทุกคนได้แนะน าตัวเองและเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ในการเดินทางของแต่ละคนว่าเป็น
อย่างไร ซึ่งกิจกรรมในชั้นเรียนวันแรกก็จบลงด้วยการพูดคุย แนะน าตัว ทักทายเพ่ือท าความรู้จัก
กันอย่างเป็นทางการ ถือเป็นการปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่อย่างพวกเราให้ได้ผ่อนคลายและ
คุ้นเคยกับบรรยากาศของการเรียนที่ก าลังจะเริ่มต้นขึ้น 

มื้อกลางวันส าหรับพวกเราในวันแรกที่ Francis Marion University พวกเราได้รับ
เกียรติจากคณะผู้บริหารของ Francis Marion University น าโดยท่านอธิการบดี (President) 
Dr.Luther Fred Carter จัดเลี้ยงมื้อกลางวันแบบอเมริกัน ณ President’s Box บนสนามเบส
บอลของมหาวิทยาลัย Sparrow Stadium ซึ่งคุณหมอสมพงษ์ – คุณหมอสุวนีย์ ได้มาร่วม
รับประทานอาหารกลางวันกับพวกเราด้วย โดยอาหารจานหลักจะเป็นสลัด และมีของหวานเป็น
ขนมเค้กจานอร่อย หลังมื้ออาหารก็มีการพูดคุยกันและมอบของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ให้กับท่านอธิการบดีและผู้บริหารของ Francis Marion University 

หลังอ่ิมอร่อยกับมื้อกลางวันและประทับใจกับโอกาสในการได้พบปะกับท่านอธิการบดี  
Francis Marion University แล้ว ในช่วงบ่ายของตารางในการอบรมวันแรก Mr.Darryl ได้พา
พวกเราเยี่ยมชมห้องสมุด James A. Rogers Library ซึ่งเป็นหอสมุดกลางของ Francis Marion 
University พวกเราได้รับการต้อนรับและน าชมส่วนต่าง ๆ ของห้องสมุด การบริการต่าง ๆ ของ
ห้องสมุด ซึ่งท าให้เราเห็นถึงสิ่งอ านวยความสะดวกมากมายของห้องสมุด James A. Rogers 
Library ที่มีไว้รองรับและเป็นแหล่งสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน

Faculty Dean, Dr.Shirley Carr Bausmith 
และ Dr.Tracy Holcombe ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ผู้เข้า 

อบรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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ให้กับนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ใน Francis Marion University แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับ
บทบาทของทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ในระบบการเรียนการสอนของระบบการศึกษาของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เป็นอย่างดี 

ห้องสมุด James A. Rogers Library ยังเป็นสถานที่ที่สมาชิกของเราทุกคนต้องมา
ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา (Identification Card) ซึ่งพวกเราทุกคนก็สนุกสนาน
และรู้สึกตื่นเต้นกับการท าบัตรในครั้งนี้มาก เพราะเหมือนได้กลับมาเป็นนักศึกษากันจริง ๆ อีก
ครั้ง และเป็นนักเรียนนอกจากสหรัฐอเมริกาอีกด้วย (แม้ว่าจะเป็น
กันแค่ช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ไม่ถึงเดือนก็ตาม) ทั้งนี้ในกระบวนการ
ท าบัตร ก็เกิดความวุ่นวายเล็กน้อย อันเกิดจากความไม่คุ้นเคยใน
เรื่องของการออกเสียงชื่ อ  – สกุล ของคนไทย ที่ ต่ างจาก
ชาวตะวันตก การน าชื่อภาษาไทยไปสะกดเป็น
ภาษาอังกฤษเลยท าให้เจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่พิมพ์
บัตรประจ าตัวนักศึกษาของพวกเราเกิดความสับสน 
ต้องมีการปรับแก้ไขและใช้เวลากันอยู่พอสมควร 
ความส าคัญของบั ตรประจ าตั วนั กศึกษาของ 
Francis Marion University ก็คือ นอกจากจะเป็น
บัตรที่ ใช้แสดงสถานภาพของผู้ถือบัตรในฐานะ
นักศึกษาของ Francis Marion University แล้ว บัตรใบนี้ยังเปรียบเสมือนกุญแจหลักที่ใช้ใน
การเข้าสู่บริการต่าง ๆ ขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะใช้เป็นบัตรผ่านเข้า  - ออก

บรรยากาศภายในห้องสมุด James A. Rogers Library 
และสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีการจัดเตรียมไว้ 
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ห้องพัก ห้องสมุด ใช้แทนเงินสด (ต้องเติมเงิน) ในการซื้อสินค้า และอาหาร ในร้านค้าต่าง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย เกือบทุกบริการจะใช้บัตรประจ าตัวนักศึกษาเป็นหลัก บัตรประจ าตัว
นักศึกษาจึงเป็นบัตรที่ส าคัญของเราที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ และดูแลรักษาเป็นอย่างดี 
 

จริงจังกับเนื้อหาการเรียนรู้ 
 ตารางการอบรมของหลักสูตร Project Based Learning ของ Francis Marion 
University ถูกออกแบบและก ากับดูแลโดย Dr.Polly Haselden รองศาสตราจารย์ (Associate 
Professor) ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญและได้รับรางวัลจากการสอนและการวิจัย
เกี่ยวกับ Project Based Learning ตารางการอบรมถูกก าหนดให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ปกติแล้ว
จะต้องใช้เวลาเรียนในหนึ่งภาคเรียน คณะของเราจึงต้องเขาชั้นเรียนทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัส 
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 14.00 น. โดยมีช่วงเบรกพักกลางวันในเวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น. 
ในขณะที่วันศุกร์และวันเสาร์จะเป็นการออกทัศนศึกษา (Field Trip) ยังสถานที่ส าคัญที่ตั้งอยู่ไม่
ไกลจากเมือง Florence มากนัก ส่วนวันอาทิตย์จะเป็นช่วงพักผ่อน ให้พวกเราได้ใช้เวลาส่วนตัว
ตามอัธยาศัย 
 กิจกรรมหลักที่เราจะต้องท าในการมาอบรมหลักสูตร Project Based Learning ในครั้ง
นี้ก็คือ ทุกคนจะต้องพัฒนา Final Project ในลักษณะของโครงการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใน
รายวิชาที่อาจารย์ผู้ เข้าอบรมแต่ละคนสอนอยู่  และโครงการนั้น ๆ จะต้องเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการเรียนรู้ของรายวิชาที่เลือกมานั้น ทั้งนี้แนวคิด Project Based 
Learning ก็คือ การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนนั้นมองปัญหา แล้วน ามาพัฒนา
เป็นโครงการเพ่ือแก้ปัญหาตามเป้าหมายของการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชานั้น ๆ โดยอาจารย์
ผู้สอนจะท าหน้าที่จุดประเด็นปัญหา (Driving Question) แล้วโยงไปสู่เหตุการณ์น าเข้า (Entry 
Event) ก่อนที่จะพัฒนาไปสู่โครงการเพ่ือแก้ปัญหาหรือเกิดผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Major Product) 
และน าเสนอสู่สาธารณะต่อไป (Making it Public) โครงการนี้ถูกก าหนดให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุก
คนต้องน าเสนอในสัปดาห์สุดท้ายของการอบรม ซึ่งต้องน าเสนอทั้งในมหาวิทยาลัยและน าเสนอ
ต่อชุมชน 
 นอกจากกิจกรรมหลัก หรือ Final Project ที่พวกเราทุกคนต้องท าแล้ว กิจกรรมรองใน
ชั้นเรียนที่พวกเราทุกคนต้องท าก็คือ การเขียน Reaction Paper ต่อประเด็นค าถามที่ Dr.Polly 
จะก าหนดให้ ประเด็นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้ไปพบเห็นมา แล้วเราพบเจออะไร 
เห็นด้วยหรือไม่ ชอบหรือไม่ชอบอะไร โดยกิจกรรมนี้เราจะท าในระบบออนไลน์ ผ่าน e-
Learning Application ของ Francis Marion University ที่ชื่อว่า Blackboard อีกทั้งยังมีการ
ท ากินกรรมในชั้นเรียน มีแบบฝึกหัด และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าเรียน
ด้วยกัน (Gallery walk – Shopping technique) นับได้ว่าเนื้อหาที่ผู้เขียนได้รับจากการอบรม 
Project Based Learning เป็นไปอย่างเข้มข้นเลยทีเดียว 
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บรรยากาศการเรียนการสอน Project Based Learning ในชั้นเรียน 

จับใจกับประสบการณ์จริง 
การออกทัศนศึกษาถือเป็นกิจกรรมหลักอย่างหนึ่งของการเรียนการสอนแบบ Project 

Based Learning ด้วยเช่นกัน เพราะถือเป็นการเปิดมุมมองและช่วยน าไปสู่การก าหนดประเด็น
ปัญหาของโครงการที่จะพัฒนาขึ้นต่อไป Dr.Polly ได้พยายามเติมประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับ
พวกเราอย่างเต็มที่ เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนา Final Project ของแต่ละคน สถานที่ที่เราได้ไป
เยือนในการทัศนศึกษา มีหลายแห่งเป็นประสบการณ์ที่มีค่าอย่างยิ่งในชีวิต เชื่อว่ามีคนไม่มากที่
จะได้สัมผัสประสบการณ์เช่นนี้ 

สถานที่ที่คณะของเราได้ไปเยี่ยมเยือน ทัศนศึกษามีหลายแห่งที่น่าสนใจ ผู้เขียนขอไล่
เรียงบางส่วนที่น่าสนใจดังนี้ เริ่มจากการเยี่ยมชม Francis Marion University Performing 

Arts Center และ Florence County Library ซึ่งเป็น
โรงละครอันยิ่งใหญ่และสวยงามของมหาวิทยาลัยที่
ตั้งอยู่ในตัวเมือง Florence ใช้เป็นสถานที่จัดการแสดง

ศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งคอนเสิร์ต ละครเวที 
และการแสดงอ่ืน และห้องสมุดสาธารณะของเมือง 
Florence ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปค้นคว้าหา
ความรู้ได้อย่างอิสระ และมีทรัพยากรให้เลือกอย่าง
หลากหลาย 

เมืองหลวงของมลรัฐ South Carolina คือเมือง Columbia ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเมือง 
Florence ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 100 ไมล์ ใช้เวลาเดินทางประมาณเกือบ ๆ สองชั่วโมง 
การเดินทางไปเยือนเมืองหลวงของรัฐแห่งนี้ พวกเราได้เข้าเยี่ยมชม Columbia Statehouse & 
Grounds ซึ่งเป็นศาลาว่าการเมือง Columbia เปรียบเสมือนศาลากลางจังหวัดของประเทศเรา 
ความส าคัญและน่าสนใจของสถานที่แห่งนี้ก็คือ Columbia Statehouse แห่งนี้ตั้งขึ้นในช่วง
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ของการตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา เคยเป็นเมืองส าคัญของประเทศในช่วงประกาศเอกราชและ
สงครามกลางเมือง (Civil War) จึงมีทั้งความส าคัญทางประวัติศาสตร์และความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมที่มีความเก่าแก่ 

Columbia Statehouse & Grounds 

เมืองประวัติศาสตร์ 
Charleston ถื อ เป็ น เมื อ ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญไม่เพียงแต่
ใน ม ล รั ฐ  South Carolina 
เท่านั้น แต่ยังมีชื่อเสียงทั้งใน
ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ ข อ ง
สหรัฐอเมริกาเอง และใน
ระดับโลกอีกด้วย เพราะเพ่ิง
ได้ รั บ ร า ง วั ล เมื อ ง ที่ น่ า
ท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกจาก
การโหวตของนักท่องเที่ยวทั่ว
โลกในปีที่ผ่านมานี้เอง เมือง Charleston เป็นเมืองท่าที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ของชาว
อเมริกัน เนื่องจากเป็นเมืองแรก ๆ ในยุคอาณานิคมที่มีชาวยุโรปเดินทางมาตั้งรกรากในทวีป
อเมริกา และยังมีชื่อเสียงเก่ียวกับการค้าทาสในสมัยประวัติศาสตร์ของชาวอเมริกันอีกด้วย 

และสถานที่ที่ผู้เขียนคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ประทับใจที่สุดส าหรับการได้เข้าไปสัมผัส
ก็คือ การได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม สนามที่ใช้ส าหรับแข่งรถ NASCAR อันยิ่งใหญ่ของชาวอเมริกัน 
“Darlington Speedway” ซึ่งคงมีคนไทยไม่มากนักที่จะเข้าไปเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ แต่การ
เยี่ยมชมธรรมดาก็คงจะไม่น่าตื่นเต้นและประทับใจเท่ากับการที่พวกเราได้มีโอกาสลงไปเหยียบ
บนพ้ืนสนามแข่ง (Track) และมากขึ้นไปกว่าการเหยียบพ้ืนแข่งธรรมดาขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นก็คือ 
การได้มีโอกาสได้ทดสอบสนามแข่งแห่งนี้ ซึ่งมีฉายาอีกชื่อหนึ่งว่า “Lady in Black” โดยรถจริง
ที่วิ่งด้วยความเร็วไม่ต่ ากว่า 120 ไมล์ต่อชั่วโมง หากจะขาดความสุดยอดขั้นสูงสุดก็คือไม่มีโอกาส
ได้พบกับนั่งแข่งตัวจริงและไม่ได้ทดลองนั่งกับรถแข่งจริงๆ เท่านั้น แต่ประสบการณ์นี้ที่ได้รับก็ถือ

บรรยากาศเมือง

Charleston 
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ว่าเป็นสุดยอดแห่งประสบการณ์ที่ไม่น่าจะมีโอกาสได้สัมผัสอีกแล้ว และคนทั่วไปก็คงไม่มีโอกาส
ได้สัมผัสกันได้ง่าย ๆ เช่นกัน นอกจากสนามแข่งแล้ว ภายในยังมีส่วนที่จัดแสดงนิทรรศการ
เกี่ยวกับสนาม เหตุการณ์และรถแข่งที่ผ่านการแข่งขัน ณ สนามแห่งนี้ ให้พวกเราได้เดินเที่ยวชม
อีกด้วย 

สนามแข่งรถ Darlington Speedway 
 
 อีกประสบการณ์หนึ่งที่ส าหรับตัว
ผู้เขียนเองแล้วถือว่าประทับใจเช่นเดียวกันก็
คือ การมีโอกาสได้สัมผัสวิถีอเมริกัน ผ่านการ
เข้าชมอเมริกันเกมส์ ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่ใช้ชีวิต
อยู่ที่  Francis Marion University นั้น เป็น

ช่วงเวลาเดียวกับที่มีการแข่งขันบาสเกตบอล NBA 
รอบ Final บรรยากาศของการแข่งขันในเกมส์กีฬา
แบบอเมริกันสามารถติดตามได้ทางทีวีและสื่อต่างๆ
มากมาย แต่เนื่องจาก Francis Marion University 

มีสนามเบสบอลที่สวยงามและใช้เป็นสนามเหย้า
ของทีมเบสบอลท้องถิ่นชื่อ Florence Red 
Wolves ซึ่งจะมีการแข่งขันกับทีมท้องถิ่นอ่ืน 

ๆ ในละแวกไม่ไกลกัน นักในทุกสัปดาห์ วัฒนธรรมตะวันตกอย่าง
หนึ่งที่ถูกน าเสนอผ่าน สื่อต่าง ๆ ก็คือ การแข่งขันกีฬา ชาวอเมริกัน
เป็นชาติที่นิยมเข้าชม กีฬา การชมกีฬาไม่ใช่เป็นแค่เพียงชมเพ่ือผล
แพ้ชนะเท่านั้น แต่เป็นเวทีของครอบครัว การด าเนินชีวิต ความเป็นอยู่ การกินอาหาร การ
แสดงออกซึ่งความรู้สึก ฯลฯ เป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นการเข้าไปสัมผัสบรรยากาศใน
สนามจึงไม่ใช่เพียงแค่ไปชมเกมส์กีฬาเท่านั้น แต่ยังเป็นการเข้าไปยังเวทีแห่งการเรียนรู้
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวอเมริกันเช่นกัน 
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เวทีการน าเสนอผลงานและการร่ าลา 
ระยะเวลาสามสัปดาห์ใน Francis Marion University ผ่านไปอย่างรวดเร็ว และแล้วก็

ถึงวันที่คณะผู้เข้าอบรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ต้องน าเสนอผลงานโครงการของแต่
ละคน ทั้งนี้ Dr.Polly ได้ก าหนดให้พวกเราต้องน าเสนอผลงานสองส่วน โดยก าหนดให้เสนอต่อ
ชุมชนก่อนในวันพุธที่ 22 สิงหาคม ต่อหน้า
คณะกรรมการสโมสร Rotary แห่ งเมือง 
Latta ทั้งนี้ Dr.Polly ได้เลือกผลงานสามชิ้น
เด่นขึ้นมาเพ่ือน าเสนอด้วยวาจา ในขณะที่อีก
ห้าผลงานที่เหลือจะน าเสนอในแบบโปสเตอร์ 
ซึ่งอาจารย์ที่ ได้รับการคัดเลือกก็สามารถ
น าเสนอและได้รับความชื่นชมจากสมาชิกที่
เข้าฟังเป็นอย่างดี 

การน าเสนอ Final Project ณ สโมสร Rotary 
แห่งเมือง Latta 

หลังผ่ านการน าเสนอในวันที่  22 
สิงหาคมแล้ว ในวันรุ่งขึ้น วันพฤหัสบดีที่ 23 
สิงหาคม ก็ เป็นวันที่พวกเราต้องน าเสนอ

ผลงานของทุกคนด้วยวาจาภายใน ต่อหน้าผู้เข้าฟังที่เป็นทีมงานผู้เกี่ยวข้องและดูแลคณะของ
พวกเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Dr.Shirley Carr Bausmith, Dr.Tracy Holcombe, Mr.Darryl 
Bridges, และท่านอ่ืนๆอีกหลายท่าน รวมทั้งคุณหมอสมพงษ์ – คุณหมอสุวนีย์ ก็ได้ร่วมเดินทาง
มาฟังการน าเสนอในครั้งนี้ด้วย ผู้เขียนเองสัมผัสได้ถึงความตื่นเต้นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่าย
ผู้เข้ารับการอบรมที่ต้องเป็นผู้น าเสนอผลงาน ทั้งฝ่ายผู้สอน Dr.Polly และผู้เข้ามาฟังการ
น าเสนอทุกท่าน แต่ความตื่นเต้นดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการน าเสนอของพวกเราทุกคน 
และการน าเสนอ Final Project ก็ผ่านไปได้ด้วยดี ท่ามกลางความชื่นชมของผู้ฟังทุกท่าน 

หลังการน าเสนอผลงานที่ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้ว ก็มีการจัดงานเลี้ยงเล็ก ๆ แบบไม่เป็น
ทางการ เพ่ือมอบวุฒิบัตรยืนยันการผ่านการอบรม Project Based Learning ของพวกเราทุก
คน โดยพิธีจัดขึ้นอย่างเรียบง่าย มีผู้มาร่วมงานไม่กี่คน น าโดย Mr.Darryl Bridges เผ็นผู้
จัดเตรียมอาหารและสถานที่  รวมทั้งของที่ระลึกต่างๆที่น ามามอบให้ กับพวกเราทุกคน 
Dr.Shirley Carr Bausmith คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ Francis Marion University น าใบ
วุฒิบัตรมามอบให้เรา และผู้ร่วมแสดงความยินดี Dr.Tracy Holcombe รวมถึงคุณหมอสมพงษ์ 
คุณหมอสุวนีย์ ก็ได้มาเป็นสักขีพยานในการรับวุฒิบัตรด้วยเช่นกัน Dr.Polly ในฐานะผู้ดูแลพวก
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เราเป็นผู้มอบวุฒิบัตรให้กับเราทุก
คน ซึ่ งทั้ งหมดนี้ ผู้ เขียน เชื่อ อีก
เช่นกันว่า ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับโครงการนี้ตื่นเต้น ดีใจ ระคน
ไปกับเศร้าใจกันเล็กน้อย เพราะ
ช่วงเวลาแห่งความประทับใจ และ
ประสบการณ์ท่ีดีก าลังจะผ่านไปใน
อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า แต่เหนืออ่ืน
ใด พวกเราทุกคนภูมิใจที่ ได้รับ
เกียรติให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์  เพ่ื อมาหา
ความรู้และประสบการณ์เพ่ิมเติม
เพ่ื อน ากลับมาต่ อยอดในการ
พัฒนานักศึกษาของเราให้มีความรู้
มากยิ่งขึ้นต่อไป  

บทส่งท้าย 
ระยะเวลาสามสัปดาห์ในการเข้าร่วมโครงการอบรม Project Based Learning ณ 

Francis Marion University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในครั้งนี้นั้น นับเป็นประสบการณ์ที่ส าคัญ
ในชีวิต ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับจากโครงการนี้ เป็นสิ่งที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาทั้งตนเอง
และสังคมได้เป็นอย่างดี องค์ความรู้ที่ส าคัญในการใช้ Project Based Learning เพ่ือพัฒนาการ
สอนให้มีประสิทธิภาพนั้น เป็นสิ่งที่จะต้องได้รับการต่อยอดต่อไป ในขณะที่ประสบการณ์ด้าน
การใช้ชีวิต การสัมผัสวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของชาวอเมริกัน ก็สามารถเป็นสิ่งที่
น ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนให้กับนักเรียนของเราได้เช่นกัน รวมไปถึงความเข้าใจใน
ตนเองและสังคมมากยิ่งขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการที่ดีจะคงมีอยู่ต่อไป มีรุ่นที่สอง ที่สาม 
ฯลฯ เพ่ือให้ผู้ผ่านประสบการณ์นี้ สามารถกลับมาร่วมกันช่วยพัฒนาการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กันต่อไป 





 

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(Project-based Learning: PBL) 

อาจารย์ ดร.อภิชาติ  บุญมาลัย 
สาขาวชิาเคม ี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน  (Project-based Learning: PBL) 
ถือได้ว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ในการจัดการศึกษา ซึ่งในทศวรรษที่ผ่านได้มีการน า PBL มาใช้และค่อยๆ 
ปรับปรุงและพัฒนาจนได้เป็นที่ยอมรับว่าเป็นเทคนิควิธีการสอนอย่างเป็นทางการ ซึ่งการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐานนั้นได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในห้องเรียน ซึ่งผู้เขียนได้มีโอกาสในการไป
อบรมเรื่อง “การเรียนรู้ โดยใช้ โครงงาน เป็ นฐาน  (Project-based Learning: PBL)” ที่
มหาวิทยาลัย Francis Marion University (FMU) รัฐ South Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ร่วมกับคณะอาจารย์ต่างคณะรวมทั้งหมด 8 คนด้วยกัน เป็นเวลาสามสัปดาห์ ซึ่งได้รับทั้งความรู้
และประสบการณ์ต่างๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนมากมาย ผู้เขียนมีความยินดีที่จะเล่า
ประสบการณ์ที่ได้รับผ่านบทความนี้และหวังว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อย  ก่อนอ่ืน
ผู้เขียนขออธิบายเรื่องการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning: PBL) ไว้
เป็นความรู้พ้ืนฐานเสียก่อน โดยทางมหาวิทยาลัยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้
แบบใฝ่รู้” เป็นการเตรียมความพร้อมกันก่อนไปต่างประเทศ โดยเชิญวิทยากรทั้งภายใน 
อาจารย์ Debra Ann Van As และอาจารย์ภายนอก ผศ.ดร. วารีรัตน์ แก้วอุไร มาให้ความรู้ใน
หัวข้อ Project-based Learning พร้อมทั้งท า workshop ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก 

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานคืออะไร 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
สุชาติ วงศ์สุวรรณ (2542) กล่าวถึงความหมายของการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานว่า

คือ การจัดการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของ
การศึกษา ส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้น แนะน า และให้
ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด 

วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2545) กล่าวถึงการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานว่าเป็น
เสมือนสะพานเชื่อมระหว่างห้องเรียน กับโลกภายนอก ซึ่งเป็นชีวิตจริงของผู้เรียน ทั้งนี้เพราะว่า
ผู้เรียนต้องน าเอาความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนมาบูรณาการเข้ากับกิจกรรมที่จะกระท าเพ่ือน าไปสู่
ความรู้ใหม่ๆ ด้วยการสร้างความหมาย การแก้ปัญหา และการค้นพบด้วยตนเอง ผู้เรียนต้อง
สร้างและก าหนดความรู้ จากความคิดและแนวคิดท่ีมีอยู่กับความคิดและแนวคิดท่ีเกิดขึ้นใหม่ ท า
ให้เกิดการปรับเปลี่ยนความรู้ให้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งใหม่ 
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กลุ่ม KM CHILD-PBL (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา) กล่าวว่าการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
รูปแบบหนึ่ง ที่เป็นการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา ส ารวจ ค้นคว้า 
ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น โดยครูเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ให้ความรู้ (teacher) เป็นผู้อ านวย
ความสะดวก (facilitator) หรือผู้ให้ค าแนะน า (guide) ท าหน้าที่ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนท างานเป็นทีม กระตุ้น แนะน า และให้ค าปรึกษา เพ่ือให้โครงการส าเร็จลุล่วง 

แนวคิดในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
1. โครงการหรือโครงงานเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับบริบทจริง สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2. การให้ผู้เรียนท าโครงงาน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าสู่กระบวนการสืบสอบ

(process of inquiry) ซึ่งเป็นการใช้กระบวนการคิดข้ันสูง 
3. การจัดการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ช่วยให้ผู้เรียนได้ผลิตงานที่เป็นรูปธรรม

ออกมา 
4. การแสดงผลงานต่อสาธารณชน สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และการท างาน

ให้แก่ผู้เรียนได้ 
5. การให้ผู้เรียนท าโครงงานสามารถช่วยดึงศักยภาพต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัวของผู้เรียน

ออกมาใช้ประโยชน์  
6. ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนใจ
7. ผู้เรียนเรียนรู้ตามความถนัดและความสามารถของตนเอง
8. ใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการอ่ืนๆ ที่เป็นระบบ
9. หาค าตอบภายใต้ค าแนะน าของครูผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญ
10. สอนได้ทุกชั้นเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้ทั้งในเวลาหรือนอกเวลาเรียนก็ได้

ภาพที่ 1 ทฤษกีและแนวคิดในการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเปน็ฐาน วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2545) 
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วัตถุประสงค์ของการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  
Katz and Chard (1994) อ้างถึงในวราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2545) กล่าวถึงการสอน

แบบโครงการว่า วิธีการสอนนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาเด็กทั้งชีวิตและจิตใจ (mind) ซึ่ง Katz 
and Chard ได้เสนอว่าในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานควรมี
เป้าหมายหลัก 5 ประการ คือ 

1. เป้าหมายทางสติปัญญาและเป้าหมายทางจิตใจของเด็ก (intellectual goals and 
the life of the mind) คือ การจัดการเรียนการสอนแบบเตรียมความพร้อม มุ่งให้เด็กมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างหลากหลาย และการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กควรจะ
ได้เข้าใจประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างลึกซึ้ง ดังนั้นเป้าหมายหลักของการเรียน
ระดับนี้จึงเป็นการมุ่งให้เด็กพัฒนาความรู้ความเข้าใจโลกที่อยู่รอบๆ ตัวเขา และปลูกฝัง
คุณลักษณะการอยากรู้อยากเรียนให้เด็ก 

2. ความสมดุลของกิจกรรม (balance of activities) การสอนแบบโครงการจะท าให้
ผู้เรียน ได้ปฏิบัติกิจกรรมทั้งที่เป็นกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมทางการเรียนรู้ผ่านการเล่น
และการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ 

3. โรงเรียนคือส่วนหนึ่งของชีวิต (school as life) การเรียนการสอนในโรงเรียนต้อง
เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเด็ก ไม่ใช่แยกออกจากชีวิตประจ าวันโดยทั่วไป กิจกรรมในโรงเรียนจึง
ควรเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตปกติ การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและผู้คน
รอบๆ ตัวเด็ก 

4. ห้องเรียนเป็นชุมชนหนึ่งของเด็กๆ เด็กทุกคนมีลักษณะเฉพาะตัว การสอนแบบ
โครงงานเป็นฐานเปิดโอกาสให้เด็กแต่ละคนได้แสดงออกถึงคุณลักษณะ ความรู้ ความเข้า
ใจความเชื่อของเขา ในการสอนแบบนี้จึงเกิดการแลกเปลี่ยน การมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง 
เด็กเรียนรู้ความแตกต่างของตนกับเพ่ือนๆ  

5. การสอนเป็นสิ่งที่ท้าทายครู (teaching as a challenge) ในการสอนแบบโครงงาน
เป็นฐาน ครูไม่ใช่ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็ก โครงงานบางโครงงานครูเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับเด็ก
ครูร่วมกันกับเด็กคิดหาวิธีแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติไปด้วยกัน 

 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน  
การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานนั้น มีกระบวนการและขั้นตอนแตกต่างกันไป

ตามแต่ละทฤษกี ซึ่งขอน าเสนอ 2 แนวคิด คือ (1) การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน ของ 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ (2550) และ (2) การจัดการเรียนรู้
แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ของ สุชาติ วงศ์สุวรรณ (2542) ดังนี้ 

แนวคิดที่ 1 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ของ ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้น าเสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ไว้ 4 
ขั้นตอน ดังนี้ 
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

และกระทรวงศึกษาธิการ (https://candmbsri.files.wordpress.com/2015/04/screen-shot-
2558-04-07-at-12-04-24.png) 

 
1. ขั้นน าเสนอ หมายถึง ขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้ ก าหนดสถานการณ์ 

ศึกษาสถานการณ์ เล่นเกม ดูรูปภาพ หรือผู้สอนใช้เทคนิคการตั้งค าถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้
ที่ก าหนดในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน เช่น สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรและสาระการ
เรียนรู้ที่เป็นขั้นตอนของโครงงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนรู้ 

2. ขั้นวางแผน หมายถึง ขั้นที่ผู้เรียนร่วมกันวางแผน โดยการระดมความคิด อภิปราย
หารือข้อสรุปของกลุ่ม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

3. ขั้นปฏิบัติ หมายถึง ขั้นที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม เขียนสรุปรายงานผลที่เกิดขึ้นจาก
การวางแผนร่วมกัน 

4. ขั้นประเมินผล หมายถึง ขั้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยให้บรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีผู้สอน ผู้เรียนและเพ่ือนร่วมกัน
ประเมิน 

แนวคิดที่ 2 ขั้นการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ของ สุชาติ วงศ์สุวรรณ 
(2542) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกิจกรรมที่ต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มต้น
จนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงการ ซึ่งผู้เรียนต้องเป็นผู้ด าเนินการเองทั้งสิ้น โดยมีครู-อาจารย์ที่ได้รับ
มอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา คอยให้ค าแนะน าเสนอแนะ  และให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด
ตลอดเวลาในการด าเนินงานโครงงาน มีข้ันตอนที่ส าคัญ 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย 

1.  การคิดและเลือกหัวข้อเรื่องการด าเนินงานตามขั้นตอนนี้เป็นการคิดหาหัวข้อเรื่องที่
จะท าโครงงานโดยผู้เรียนต้องตั้งต้นด้วยค าถามที่ว่า จะศึกษาอะไร ท าไมต้องศึกษาเรื่องดังกล่าว 
สิ่งที่จะน ามาก าหนดเป็นหัวข้อเรื่องโครงงาน จะได้มาจาก ปัญหา ค าถามหรือความอยากรู้อยาก
เห็นในเรื่อง ต่าง ๆ ของผู้เรียนเองซึ่งเป็นผลจากการที่ผู้เรียนได้อ่านจากหนังสือ เอกสารบทความ 
ยอมฟังความคิดเห็น ฟังการบรรยาย การสนทนา หรือจากการที่ได้ไปดูงาน ทัศนศึกษา ชม
นิทรรศการ หรือสังเกตจาก ปรากฏการณ์ต่าง ๆ รอบข้างหัวเรื่องของโครงการ ต้องเป็นเรื่องที่
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เฉพาะเจาะจง และชัดเจนว่าโครงการนี้ท าอะไรและควรเน้นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวหรือมีความคุ้นเคย
กับเรื่องดังกล่าว เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการศึกษาพอสมควรที่จะท าให้ได้มาซึ่งค าตอบ  

2. การศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้องการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องนี้ รวมไปถึงการขอ
ค าปรึกษา หรือข้อมูลรายละเอียดอ่ืนๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งการส ารวจ
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ การด าเนินงานตามขั้นตอนนี้จะท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในรายละเอียด
ต่างๆ ของเนื้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมมากขึ้นรวมทั้งท าให้เห็นถึงขอบข่ายของภาระงานที่จะ
ด าเนินการของโครงการที่จะท าผลที่ได้จากการด าเนินงาน  

3. การเขียนเค้าโครงของโครงงานเป็นการสร้างแผนที่ความคิด โดยน าเอาภาพของงาน
และภาพความส าเร็จของโครงงานที่วิเคราะห์ไว้มาจัดท ารายละเอียด เพ่ือแสดงแนวคิด แผน 
และขั้นตอน การท าโครงงานอาจใช้การระดมสมอง ถ้าเป็นการท างานเป็นกลุ่มเพ่ือให้ผู้ร่วมงาน
และผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้ มองเห็นภาระงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น รวมทั้งได้ทราบถึงบทบาท
และระยะเวลาในการด าเนินงาน เมื่อเกิดความชัดเจนแล้วจึงน าเอามาก าหนดเขียนเป็นเค้าโครง
ของโครงงาน  

4. การปฏิบัติโครงการเป็นการด าเนินงาน หลังจากที่โครงงานได้รับความเห็นชอบจาก
ครู-อาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับการอนุมัติจากสถานศึกษาแล้ว ผู้เรียนต้องลงมือปฏิบัติงานตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้ในเค้าโครงของโครงการ และระหว่างการปฏิบัติงานผู้เรียนต้องปฏิบัติงาน
ด้วยความรอบคอบ ค านึงถึงความประหยัด และความปลอดภัยในการท างาน ต้องมีการจด 
บันทึกข้อมูลต่างๆ ไว้อย่างละเอียด ว่า ท าอะไร ได้ผลอย่างไร ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง 
การแก้ไขอย่างไร 

5. การเขียนรายงานเป็นการสรุปรายงานผล การด าเนินงานโครงการเพ่ือให้ผู้อ่ืนได้
ทราบถึง แนวคิด วิธีด าเนินงาน ผลที่ได้รับตลอดจนข้อสรุป ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับโครงงาน 
การเขียนรายงานควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ ชัดเจน และครอบคลุมประเด็นส าคัญๆ ของ
โครงงานที่ปฏิบัติไปแล้ว โดยอาจเขียนในรูปของ สรุป รายงานผล  

6. การแสดงผลงานเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการท าโครงงาน เป็นการน าเสนอผลการ
ด าเนินงานโครงการทั้งหมดมาเสนอให้ผู้ อ่ืนได้ทราบ ซึ่งผลผลิตที่ ได้จากการด าเนินโครงการ
ประเภทต่างๆ มีลักษณะเป็นเอกสาร รายงาน ชิ้นงาน แบบจ าลอง ฯลฯ ตามประเภทของ
โครงการที่ปฏิบัติการแสดงผล งานซึ่งเป็นการน าเอาผลการด าเนินงานมาเสนอนี้สามารถจัดได้
หลายรูปแบบ เช่น การจัดนิทรรศการ หรือท าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์การจัดท าเป็นสื่อมัลติมีเดีย และ
อาจน าเสนอในรูปแบบของการแสดงผลงาน การน าเสนอด้วยวาจา รายงาน บรรยาย ฯลฯ 
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บทบาทของครูในฐานะผู้กระตุ้นการเรียนรู้  
1. ครูใช้ค าถามกระตุ้นการเรียนรู้  ค าถามที่ใช้ในการกระตุ้นการเรียนรู้นั้น ต้องเป็น

ค าถามที่มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด และเพ่ือให้นักเรียนได้อธิบาย โดยขึ้นต้นว่า “ท าไม” 
หรือ ลงท้ายว่า “อย่างไรบ้าง” “อะไรบ้าง” “เพราะอะไร” ทุกค าถามต้องเชื่อมโยงไปยังรายวิชา
ที่เรียนเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดด้วย 

2. ครูท าหน้าที่เป็นผู้สังเกต ครูจะต้องคอยสังเกตว่านักเรียนแต่ละคนมีพฤติกรรม
อย่างไร ขณะปฏิบัติกิจกรรมโดยการสังเกตต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม  

3. ครูสอนให้นักเรียนเรียนรู้การตั้งค าถาม เมื่อนักเรียนสามารถตั้งค าถามได้จะท าให้
นักเรียน รู้จักถามเพ่ือค้นคว้าข้อมูล รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและร่วมแสดงความคิดเห็น
ของตนเองในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้เรื่อง  

4. ครูเป็นผู้คอยให้ค าแนะน าเมื่อนักเรียนเกิดข้อสงสัย ครูจะต้องเป็นผู้คอยแนะน า 
ชี้แจง ให้ข้อมูลต่างๆ หรือยกตัวอย่างเหตุการณ์ใกล้ตัวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของ
นักเรียนเชื่อมโยงไปสู่ความรู้ด้านอ่ืนๆในขณะท ากิจกรรมเมื่อนักเรียนเกิดข้อสงสัย หรือค าถาม 
โดยไม่บอกค าตอบแก่นักเรียน 

5. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนคิดหาค าตอบด้วยตนเอง ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครั้งหนึ่งๆ ครูจะเป็นผู้สังเกตและคอยกระตุ้นด้วยค าถามให้นักเรียนได้คิดกิจกรรมที่อยากเรียนรู้
และหาค าตอบในสิ่งที่สงสัยด้วยตนเอง 

6. ครู เปิ ดโอกาสให้นัก เรียนสร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระ ตามความคิดและ
ความสามารถของนักเรียนเอง เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้จินตนาการและความสามารถของตนเองใน
การคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ 

นอกจากนี้ครูควรประเมินผลความก้าวหน้า วินิจฉัยปัญหาที่เกิดและให้ผลย้อนกลับแก่
นักเรียนรวมถึงการประเมินผลงานทั้งหมดของนักเรียนด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 บทบาทของครูในฐานะผู้กระตุ้นการเรียนรู้ 
(https://candmbsri.files.wordpress.com/2015/04/project-based-learning2.jpg) 
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การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
วิธีการประเมินการเรียนรู้ ส าหรับการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนนั้น ครูประเมิน

จากผลงานของนักเรียน โดยการประเมินตามสภาพจริง ใช้เกณฑ์การประเมินแบบรูบิค ทั้งนี้ครู
จะต้องออกแบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนร่วมประเมินด้วย การออกแบบดังกล่าว
ต้องประเมินตามตัวชี้วัดที่ส่วนกลางก าหนด มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนพร้อมประเมิน
จากการน าเสนอผลงานของนักเรียน อาจให้นักเรียนเล่าเรื่องแล้วสังเกตพฤติกรรม  ตรวจชิ้นงาน 
หรือจากการพูดคุย โดยพิจารณาผลหลังจากการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีแนวทางการประเมิน ดังนี้ 

1. ยึดรูปแบบการประเมินจากส่วนกลาง  มีการวางโครงร่างหรือน้ าหนักคะแนนในการ
ประเมินจากรูปแบบที่ส่วนกลางก าหนดเป็นหลัก 

2. ใช้เกณฑ์การประเมินแบบรูบิคสเกล ท าการประเมินตามล าดับความสามารถหรือ
ล าดับพฤติกรรมที่คาดหวังที่นักเรียนแสดงออกหรือที่ครูสังเกตเห็นอย่างเป็นล าดับขั้น โดยใช้การ
ให้คะแนนแบบ รูบิคสเกล ซึ่งครูต้องออกแบบเกณฑ์หรือก าหนดแนวทางการประ เมินให้
สอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียนเป็นหลัก 

3. วัดและประเมินผลตามเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นการประเมินผล/วัดผลตาม
เนื้อหาที่สอนสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ระบุในหลักสูตร โดยพิจาณาขณะสอนและวัดหลังการจัดการ
เรียนรู้ 

4. สังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยบันทึกผลการสังเกตลงใน
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

5. ให้ครูท่านอ่ืนและนักเรียนร่วมประเมินผลงาน การประเมินผลการจัดการเรียนรู้นั้น 
นอกจากครูผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินเองแล้ว ครูเองควรเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูท่านอ่ืนร่วม
ประเมินด้วย 

6. ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน เปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งเป็นการเข้ามามีส่วนร่วม
ในลักษณะของการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับนักเรียน และการมาชมการเสนอผลงานของนักเรียน 
เพ่ือให้ผู้ปกครองได้เข้าใจถึงระดับการเรียนรู้ของลูก ความสามารถที่ลูกมี ตลอดจนได้เห็น
พัฒนาการของลูกก่อน/หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ 

 

ประ เภทของโครงงาน  
โครงงานที่ผู้เรียนจะปฏิบัติในแต่ละระดับ อาจจัดแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 4 ประเภท

ตามลักษณะของการปฏิบัติได้ดังนี้ (สุชาติวงศ์สุวรรณ, 2542) 
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1. โครงงานประเภทส ารวจ (Survey Research Project)  
วัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจและรวบรวมข้อ มูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วน าข้อมูลที่ได้

จากการส ารวจนั้นมาจ าแนกเป็นหมวดหมู่ และน าเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างมีระบบ เพ่ือให้
เห็นถึงลักษณะหรือความสัมพันธ์ของเรื่องดังกล่าวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวอย่างโครงงานประเภทนี้  
เช่น 

-  การส ารวจประชากรและชนิดของผีเสื้อในบริเวณป่าเขามหาชัย 
-  การส ารวจพฤติกรรมของปลาตีนบริเวณป่าชายเลนของชายหาดอ าเภอสิชล 

2. โครงงานประเภททดลอง (Experimental Research Project) 
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ โดยการออกแบบโครงการ ในรูปของ

การทดลองเพ่ือศึกษาว่า ตัวแปรหนึ่งจะมีผลต่อตัวแปร ที่ต้องการศึกษาอย่างไรบ้าง ด้วยการ
ควบคุมตัว แปรอ่ืนๆ ซึ่งอาจ มีผลต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษาไว้ ขั้นตอนการด าเนินงานของ
โครงงานประเภทนี้จะประกอบด้วยการก าหนดปัญหา  การก าหนดจุดประสงค์  การ
ตั้งสมมติฐาน  การออกแบบการทดลอง  การด าเนินการทดลอง  การรวบรวมข้อมูล  การ
ตีความหมายข้อมูลและการสรุป  ตัวอย่างโครงงานประเภทนี้  เช่น 

- การเปรียบเทียบผลของสารเคมีที่มีผลต่อการพัฒนาการทางกายและการเจริญเติบโต
ของหนูขาว 

-  การศึกษาผลของความเข้มข้นของผงซักฟอกที่มีต่อพฤติกรรมของลูกน้ า 
-  ผลของความเข้มข้นของแสงที่มีต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายหางกระรอก 

3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ (Development Research Project) 
วัตถุประสงค์เพ่ือการน าเอาความรู้ ทฤษกีหลักการ หรือแนวคิดมาประยุกต์ใช้ โดย

การประดิษฐ์เป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียน การท างาน หรือการใช้สอย
อ่ืนๆ การประดิษฐ์คิดค้นตามโครงการนี้ อาจเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่โดยที่ยังไม่มีใครท าหรือ
อาจเป็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือดัด แปลงของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
กว่าที่เป็นอยู่รวมทั้งการ สร้างแบบจ าลองต่างๆ เพ่ือประกอบการอธิบายแนวคิดในเรื่องต่างๆ 
ตัวอย่างโครงงานประเภทนี้ ได้แก่ 

-  โครงงานประดิษฐ์หุ่นยนต์เฝ้าประตูบ้าน 
-  โครงงานประดิษฐ์กระดิ่งไฟฟ้าไล่กระรอกในสวนเงาะ 
-  โครงงานประดิษฐ์สื่อการสอนวิชาภาษาไทย 

4. โครงงานประเภททฤษกี (Theoretical Research Project) 
โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานน าเสนอทฤษกี หลักการ หรือแนวคิดใหม่ ๆ ซึ่งอาจจะ

อยู่ในรูปของสูตรสมการ  หรือค าอธิบายก็ได้  โดยผู้เสนอได้ตั้งกติกาหรือข้อตกลงขึ้นมาเอง  แล้ว
น าเสนอทฤษกี  หลักการหรือแนวคิด  หรือจินตนาการของตนเองตามกติกาหรือข้อตกลงนั้น  
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หรืออาจจะใช้กติกาหรือข้อตกลงเดิมมาอธิบายก็ได้  ผลการอธิบายอาจจะใหม่ยังไม่มีใครคิดมา
ก่อน  หรืออาจจะขัดแย้งกับทฤษกีเดิม  หรืออาจจะเป็นการขยายทฤษกีหรือแนวคิดเดิมก็ได้  ซึ่ง
ผู้ที่ท าโครงงานประเภทนี้ต้องมีพ้ืนฐานความรู้  ในเรื่องนั้น ๆ อย่างดี  โครงงานประเภทนี้  ได้แก่  
โครงงานทฤษกีของเซต  โครงงานทฤษกีดาวเคราะห์น้อย  โครงงานทฤษกีการเกิดโลก  
โครงงานทฤษกีการเกิดคลื่นความร้อนในมหาสมุทร  เป็นต้น 
 

Project-based Learning (PBL) ณ Francis Marion University (FMU) 
เนื้ อหาตอนต้นได้กล่าวถึงการเรียนรู้ โดยใช้ โครงงานเป็นฐาน (Project-based 

Learning: PBL) ไปแล้ว ต่อไปนี้ผู้เขียนจะเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้ไปเรียนรู้  Project-based 
Learning ที่มหาวิทยาลัย Francis Marion University (FMU) รัฐ South Carolina ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งมหาวิทยาลัยนี้ตั้งอยู่ในเขตเมือง Florence ซึ่งเป็นเมืองที่ค่อนข้างเงียบสงบ 
ผู้คนไม่พลุกพล่านเหมือนในเมืองใหญ่ๆ แต่ก็เป็นข้อดีส าหรับผู้คนที่ต้องการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย 
พักผ่อนและมหาวิทยาลัยนี้ก็เหมาะแก่การเรียนรู้จริงๆ มีต้นไม้เยอะดูเป็นเมืองที่อนุรักษ์
ธรรมชาติไว้เป็นอย่างดี พวกเราเดินทางมาถึงสนามบิน Florence ประมาณแปดโมงเช้าอากาศ
เย็นสบาย โดยสารการบิน American Airline ซึ่งที่สนามบินมี Mr. Darryl Bridges, Dr. Polly 
Haselden พร้อมลูกสาวสองคน และมีคุณหมอสมพงษ์ ไกรกิจและภรรยา มาต้อนรับพวกเรา
อย่างอบอุ่น ท าให้พวกเรารู้สึกว่าไม่เคว้งคว้าง จากนั้นก็พาพวกเราพร้อมสัมภาระใบโตๆ ที่แบก
มาไปยังหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งก็ไม่ไกลจากสนามบิน ช่วงที่ไปเรียนเป็นช่วงซัมเมอร์
ท าให้ไม่ค่อยมีนักศึกษาอยู่พักอาศัย หลังจากที่พวกเราเก็บของเข้าที่เลือกห้องนอนกันแล้ว Mr. 
Darryl Bridges ก็ได้พาพวกเราไป Walmart เพ่ือไปหาซื้อของกินของใช้มาตุนเป็นเสบียงในห้อง 
ซึ่งก็ไม่มีใครปฏิเสธถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางก็ตาม  
 

 
 
 
 
 
 

วันรุ่งขึ้นพวกเราได้ไปที่ห้องเรียน โดยมีคณาจารย์หลายท่านที่นี้ต้อนรับ มี Mr. Darryl 
Bridges, Dr. Polly Haselden, Dr. Shirley Bausmith และ Dr. Tracy Meetze Holcombe 
วันแรกเป็นการแนะน าตัวท าความรู้จักกัน โดยพวกเราจะมีป้ายชื่อคล้องคอไว้ทั้งชื่อจริงและชื่อ
เล่น ท าให้รู้สึกว่าเหมือนเป็นนักเรียนใหม่จริงๆ อาจารย์ที่นี้ใจดีกันทุกคน พยายามอ่านชื่อพวก
และจ าชื่อพวกเราได้ทุกคน หลังจากนั้นก็ได้ไปทานอาหารกลางวันร่วมกับอธิการบดีและผู้บริหาร
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ของมหาลัย ที่ Sparrow Stadium มีการมอบของที่ระลึกจากเมืองไทย ซึ่งเป็นที่ประทับใจมาก
ส าหรับคนรับ 

หลังจากนั้น Mr. Darryl Bridges ก็ได้พาชมสนามเบสบอล ผู้คนที่นี้นิยมมาชมการ
แข่งขันที่สนามเบสบอลแห่งนี้  นอกจากนี้พวกเรายังได้ไปท าบัตรนั กศึกษาที่ห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัย James A. Rogers Library พอได้รับบัตรนักศึกษา พวกเราก็กลายเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย FMU นี้เต็มตัว ก่อนเดินกลับหอ Mr. Darryl Bridges ได้พาแวะชมโรงยิมที่มี
อุปกรณ์ให้เล่นครบครัน คาดว่าจะมาใช้บริการหลังจากเลิกเรียนตอนเย็นๆ กัน 

สองวันแรกเป็นวันที่พวกเราก าลังเริ่มปรับตัวทั้งเรื่องการนอน การกิน การอยู่สถานที่
ใหม่ และพบปะผู้คนที่นี้ ถึงเวลาที่ต้องเริ่มเรียน Project-based Learning กันแล้ว เริ่มต้นตั้งแต่
เช้าวันใหม่ช่วงเช้าอาจารย์ Dr. Polly Haselden อธิบายเกี่ยวกับ Project-based Learning 
จากนั้ น ได้ ให้ พวกเราไป เข้ าฟั งการบรรยายเรื่อง Introduction to African American 
Literature โดยอาจารย์ Dr. Jacqueline Campbell-Jones ซึ่งในห้องเรียนนั้นมีแต่พวกเราที่
เป็นไทย ให้เราสังเกตวิธีการสอน อาจารย์ Dr. Jacqueline Campbell-Jones แจกเปเปอร์
ประมาณสามหน้าให้เราอ่านเป็นวรรณกรรมจากหนังสือเรื่อง American Slave จากนั้นก็จะใช้
วิธีตั้งค าถามให้เราแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาในหนังสือนี้ เช่นผู้เขียนต้องการสื่ออะไร 
หรือมีนัยอะไรในประโยคนี้  บางครั้งเพ่ือความเข้าใจมากขึ้น  อาจารย์  Dr. Jacqueline 
Campbell-Jones ก็เปิดวีดีโอสารคดีหรือภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนให้ดู มีการบรรยาย 
ซักถามตอบข้อสงสัย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แทนที่ผู้สอนจะบรรยายหรือสอนฝ่ายเดียว ถ้าจะเชื่อมโยงกับการ
เรียนการสอนแบบ Project-based Learning แล้วคิดว่าผู้สอนให้ผู้เรียนได้ศึกษาจากเอกสาร 
บทความหรือสิ่ งที่ ได้ดู
วิดีโอ แล้วผู้เรียนจะเกิด
ค าถาม  แล้วสามารถ
น ามาตั้งเป็นโครงงานได้ 
ห รื อ ผู้ ส อ น ส า ม า ร ถ
ก ร ะ ตุ้ น โ ด ย ก า ร ตั้ ง
ค าถามแก่ผู้เรียน 
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ช่วงบ่ายได้เข้าชั้นเรียนมาเรียนกับอาจารย์ Dr. Polly Haselden ได้เรียนรู้การใช้
เทคนิคแผนภูมิกลุ่มความคิด (Affinity Diagram) เป็นเครื่องมือช่วยก่อให้เกิดความคิดโดยที่
สมาชิกแต่ละคนเขียนความคิดของตนเองในหัวข้อที่เรียนหรือที่อาจารย์ก าหนดใส่ลงในกระดาษ
แผ่นเล็กๆ หรือ บัตรความคิด ได้อย่างอิสระ จากนั้นจะกระจายบัตรความคิดติดบนกระดาษแผ่น
ใหญ่ แล้วใช้ความรู้สึกจัดกลุ่มความคิด โดยมีกติกาว่าห้ามพูดหรือปรึกษากัน ใช้เพียงความรู้สึก
อย่างรวดเร็ว และเปลี่ยนต าแหน่งบัตรของคนอ่ืนได้ หลังจากนั้นสามารถพูดคุยกันได้เพ่ือตั้งชื่อ
กลุ่มที่ได้จัดไว้ และเขียนแผนภูมิเชื่อมโยง ทีแรกพวกเราก็ยังงงๆ ว่าให้ท าอะไร แต่ก็ท าตามที่
อาจารย์แนะน า สุดท้ายก็ได้ผลดังภาพข้างล่าง ประโยชน์ของการท าแผนภูมิกลุ่มความคิดนี้คือ 
การจัดระบบที่ได้มุมมองใหม่ๆ โดยใช้ความรู้สึกและความคิดสร้างสรรค์มากกว่าเหตุผลของแต่
ละคน เหมาะส าหรับปัญหาที่ซับซ้อนไม่แน่นอน ไม่เป็นระเบียบ มีจ านวนมากหรือต้องการฉีก
แนว 

 
 
 
 
 
 
 
วันต่อมาของการเรียน Project-based Learning เป็นการทัศนศึกษานอกสถานที่เป็น

การเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยอาจารย์  Dr. Polly Haselden ได้พาพวกเรามาทัศนศึกษาที่
พิพิธภัณฑ์ Florence County Museum ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้จัดแสดงประวัติความเป็นมาของ
เมืองนี้ตั้งแต่สมัยดึกด าบรรพ์ และมีการจัดนิทรรศการหลายโซนให้ได้ไปศึกษาเกี่ยวกับเมืองนี้ มี
ผู้บรรยายให้ฟังเพ่ือให้เข้าใจมากขึ้นโดยพวกเราก็ตั้งใจฟังกันอย่างดี พวกเราก็ได้เดินเที่ยวชมสัก
พักก็ได้เวลาอาหารกลางวัน ซึ่งวันนี้พิเศษได้ไปทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารไทยในเมืองนี้ 
พวกเราดีใจที่จะได้กินอาหารไทยและเจอคนไทยเพราะที่เมืองนี้ไม่ค่อยมีคนไทยอยู่นอกจากคุณ
หมอสมพงษ์ ไกรกิจและภรรยา ร้านอาหารเป็นร้านเล็กๆ เจ้าของร้านเป็นคนไทยใจดี พวกเราก็
สั่งอาหารไทยมากินสมใจ ตอนบ่ายอาจารย์ Dr. Polly Haselden พาพวกเราไปดูโรงละครและ
ห้องสมุดประชาชนของเมืองนี้ จะเห็นได้ว่าเมืองนี้มีสถานที่ส าหรับประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่าง
ครบครันไม่แพ้เมืองใหญ่ จากการที่พวกเราได้ไปทัศนศึกษาในวันนี้ เพ่ือน าเข้าสู่การเรียนรู้แบบ  
Project-based Learning ต่อไป 
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การเรียนรู้นอกสถานที่ อีกแห่ งหนึ่ งได้ไปเที่ ยวชมที่  Columbia State House & 
Grounds ในเช้าวันรุ่งขึ้นโดยอาจารย์ Dr. Tracy Meetze Holcombe เป็นคนพาพวกเราไป
ทัศนศึกษาครั้งนี้  ระหว่างทางก็ได้ชมเมือง  Columbia ซึ่ งเป็นเมืองหลวงของรัฐ South 
Carolina ได้เห็นสถาปัตยกรรมอาคารสถานที่ต่างๆ มีความสวยงามโดยเฉพาะที่ State House 
มีผู้คนเข้ามาเที่ยวชมที่นี้เป็นจ านวนมาก เจ้าหน้าที่ของ State House ได้พาพวกเราไปชมวีดี
ทัศน์ประวัติความเป็นมาของที่นี้ จากนั้นพาเดินเที่ยวชมห้องต่างๆ ที่ใช้เป็นที่ประชุมสภาของรัฐ
นี้ แวะถ่ายรูปและซื้อของฝากเป็นที่ระลึกอีกด้วย ส่วนช่วงบ่ายอาจารย์ Dr. Tracy Meetze 
Holcombe ก็ได้พาพวกเราไปเที่ยวชม South Carolina State Museum พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็น
พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่มีทั้งหมด 4 ชั้น เป็นแหล่งค้นคว้า เรียนรู้นอกห้องเรียนครบครัน มีทั้งด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านดาราศาสตร์ ด้านประวัติศาสตร์ และอ่ืนๆ มีมากมาย 
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การเรียนรู้แบบ Project-based Learning นอกห้องเรียนอีกแห่งหนึ่ง เป็นการทัศน
ศึกษาทางธรรมชาติ ซึ่งมีครอบครัวของอาจารย์ Dr. Polly Haselden และครอบครัวของ Mr. 
Darryl Bridges ร่วมด้วย ช่วงเช้าพวกเราได้เข้าชมสวน Brookgreen Gardens เป็นสวนที่ร่มรื่น
สวยงามมาก จะเห็นพวก Hanging Moss อยู่ เต็มต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ เด่นของสวนแห่งนี้ 
นอกจากพืชพรรณธรรมชาติแล้วยังมีสัตว์ต่างๆ เช่น นก กวาง จระเข้ ม้า เป็นต้น ให้ได้ศึกษา
ธรรมชาติชีวิตสัตว์ ที่สวนนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งของเมืองนี้ หลังจากนั้นช่วง
บ่ายพวกเราก็ได้มีโอกาสไปทะเลฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ที่  Huntington Beach เมือง 
Georgetown ผู้คนเยอะมากคนที่นี้ชอบมาอาบแดดและเล่นน้ ากัน ส่วนคนไทยคงไม่สนใจ
อาบแดดสักเท่าไหร่ อากาศที่นี้ค่อนข้างร้อน ไม่มีร่มเงาต้นไม้ให้หลบแดด หรือร้านอาหารริม
ทะเลก็ไม่มี ธรรมชาติล้วนๆ มีแค่ทะเล หาดทราย แสงแดดและสายลม แต่ก็รู้สึกตื่นเต้นที่ได้มา
เล่นน้ าทะเลแอตแลนติกก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสมาอีกหรือเปล่า ก็เลยเดินเล่นริมทะเลสูดอากาศให้
เต็มปอดและเก็บภาพความทรงจ าไว้ 

ชีวิตในมหาวิทยาลัยในวันหยุดที่เป็นวันอาทิตย์ ได้เวลาพักผ่อน และจัดการกับเสื้อผ้า
กองโตเอาไปซัก แต่เที่ยงวันนี้เรามีนัดท ากับข้าวให้อาจารย์ทั้งสองครอบครัวทานกัน ครอบครัว
ของอาจารย์ Dr. Polly Haselden และครอบครัวของ Mr. Darryl Bridges โดยพวกเราแสดง
ฝีมือท าอาหารไทยมีทั้ง ต้มจืดแตงกวา ไข่เจียว ไก่ทอดและ ผัดผัก ซึ่งก็ใช้ผักและเครื่องปรุงเท่าที่
หาได้ในที่นี้มาประกอบอาหาร โดย Mr. Darryl Bridges ได้น าเครื่องดื่ม Sweet tea มาร่วมด้วย 
ซึ่งคนที่นี้ชอบดื่มชากันมาก โดยเฉพาะ Sweet tea นี้ถูกปากคนไทยมาก ทั้ง Mr. Darryl และ 
Dr. Polly ชอบอาหารไทยมาก แต่ส าหรับเด็กๆ คงยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับอาหารไทยที่มีรสจัด 
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เช้าวันใหม่ของการเรียน Project-based Learning อาจารย์ Dr. Polly Haselden ได้
พาไปที่ Darlington Motor Speedway เป็นสนามแข่งรถท่ีมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเมืองนี้ ถือได้
ว่าเป็นขั้นตอน Entry event ของการเรียนรู้แบบ Project-based Learning คือเป็นการที่ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และมีความสนุกในการได้ทดลองปฏิบัติ ท าให้เกิดความ
อยากรู้อยากเห็น หรือข้อสงสัยหรือค าถามเกิดขึ้น หรือเรียกว่าเกิด Driving Questions น าไปสู่
การคิดหัวข้อโครงงานได้ที่สอดคล้องกับปัญหาที่มีอยู่ในชีวิตจริง ท าให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้
ใหม่ที่เกิดจากตัวเองหรือที่จากสนใจ แต่ยังคงอยู่ในสาระการเรียนรู้ที่ผู้สอนต้องการให้เรียนรู้ 
โดยผู้สอนท าหน้าที่จัดสถานที่ที่จะให้เกิดการเรียนรู้ ก าหนดสถานการณ์ หรือคอยกระตุ้นโดยใช้
ค าถาม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางความคิดได้อย่างสร้างสรรค์ ช่วงเช้าพวกเราได้เข้า
ไปชมพิพิธภัณฑ์รถแข่งมีตั้งแต่ยุคแรกๆ จนถึงปัจจุบัน และประวัติสนามแข่งแห่งนี้ ที่ส าคัญกว่า
นั้นในช่วงบ่ายพวกเราได้เข้าไปในสนามแข่งรถจริงๆ และมีโอกาสได้นั่งรถรอบสนามแข่งโดยมีนัก
ขับรถแข่งขับให้ ด้วยความเร็วระดับแข่งรถจริงๆ รู้สึกสนุก และหวาดเสียวมากเป็นประสบการณ์
ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้เหมือนขับรถแข่ง ผู้เขียนคิดว่าการได้เรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติเราสัมผัสได้ถึง
อารมณ์ความรู้สึก และเข้าใจมากกว่าการอ่านจากต าราหรือฟังผู้สอนพูดฝ่ายเดียว และยังสนุก
อีกด้วย ความจริงแล้วการเรียนรู้มีอยู่ได้ทุกท่ีไม่ว่าจะในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนก็ตาม การที่
จะได้มาซึ่งหัวข้อโครงงานนั้น มีหลายๆ แหล่งที่จะเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดและเกิด
ความสนใจ ยกตัวอย่าง เช่นที่ในสนามแข่งรถ Darlington Motor Speedway แห่งนี้ หรือบาง
ทีอาจจะเกิดจากเข้าชมนิทรรศการ การฟังบรรยาย การอ่านหนังสือ เอกสาร บทความ การไป
เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ การสนทนากับบุคลต่างๆ หรือจากการสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆ รอบตัว 
เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
การเรียน Project-based Learning ในวันต่อมา อาจารย์ Dr. Polly Haseldenได้ให้

พวกเราเข้าฟังและสังเกตการเรียนการสอนในห้องเรียนของอาจารย์ Dr. Setzler สอนวิชาสถิติ 
มีนักเรียนประมาณสิบคน สังเกตได้ว่าทุกครั้งที่อาจารย์ Dr. Setzler ตั้งค าถาม หนึ่งในเทคนิค
การกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด นักเรียนมักจะแสดงความคิดเห็นหรือตอบในทันที กล้าตอบค าถาม 
ไม่กลัวที่จะตอบผิด หรือเวลามีข้อสงสัยก็จะถามอาจารย์ทันที ซึ่งเป็นบรรยากาศในการเรียนที่
ชอบมาก อาจารย์ Dr. Setzler มักจะยกตัวอย่างการค านวณจากสถานการณ์จริงในห้องเรียน 
หรือเหตุการณ์จริงในชั้น เช่นวันนั้นอาจารย์ Dr. Setzler ได้สอบถามความสูงของนักเรียนทั้ง
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ห้อง เพ่ือใช้ในการค านวณทางสถิติ เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจง่าย มีเทคนิคการสอนที่ดี และ
นักเรียนก็สนุกกับการค านวณทางสถิติหรืออยากหาค าตอบอีกด้วย  

ในช่วงบ่ายวันนี้ ได้กลับมานั่งเรียน  Project-based Learning ในห้อง อาจารย์ Dr. 
Polly Haselden ได้สอนวิธีการประเมินในชั้นเรียน High Quality Assessment จากการที่
พวกเราได้เข้าไปสังเกตการณ์เรียนการสอนของอาจารย์ Dr. Setzler โดยมี key words ในการ
สังเกตดังนี้ Looks like……,  Feels like…., และ Sounds like……ขอยกตัวอย่าง Looks like 
เช่นปฏิกิริยาของนักเรียนหรือการให้ความร่วมมือในการตอบค าถามหรือถามค าถามเมื่อสงสัย 
การใช้อุปกรณ์หรือสื่อต่างๆในการสอนได้อย่างเหมาะสม ตัวอย่างของ Feels like บรรยากาศใน
การเรียน นักเรียนรู้สึกสนุก หรือเข้าใจหรือไม่ ตัวอย่างของ Sounds like น้ าเสียงหรือภาษาที่ใช้
ในห้องเรียน มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเป็นมิตร เป็นต้น 

จากนั้น อาจารย์ Dr. Polly Haselden ให้พวกเราได้ลองคิดหัวข้อโครงงานของตัวเอง
ของแต่ละคน จากการที่พวกเราได้ไปทัศนศึกษาที่ต่างๆ ในหลายๆ ที่ที่ผ่านมา หรือจากการฟัง
บรรยาย หรือนิทรรศการที่ได้ชม และอาจารย์ยังได้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการท า Project-based 
Learning โดยยกตัวอย่างคลิปวีดีโอที่มีคนน าเอา Project-based Learning มาใช้ในการเรียน
การสอน และสอนการเขียน Project Assessment Map ซึ่งจะประกอบไปด้วย  

1. Final Product / Summative Assessment คือ การประเมินผลรวมของผลงานที่
เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการท าโครงงานซึ่งอาจจะเป็นรายงาน ชิ้นงาน แบบจ าลอง เป็นต้น 
Summative เป็นการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียน ที่ครูประเมินจากข้อมูลของนักเรียนตาม
ความแตกต่างแต่ละคน ท าให้มีการออกแบบเฉพาะสิ่งที่ต้องการประเมิน เพ่ือให้ครูสามารถ
วินิจฉัยการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนได้ 

2. Key Knowledge, Understanding, and Success Skills คือ  สิ่ งที่ ต้ อ งการให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ หรือทักษะที่จ าเป็นในการท าโครงงาน 

3. Formative Assessment คือ การประเมินผลย่อยซึ่งเป็นการประเมินผลระหว่าง
เรียนตลอดเวลา และเป็นฐานของการประเมินที่น าไปสู่ Summative Assessment หรือการ
ประเมินผลรวม ซึ่งเป็นขั้นการประเมินที่สรุปการเรียนการสอนแล้ว เครื่องมือการวัดและ
ประเมินผล 
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 - เครื่องมือวัดด้านความรู้ เช่น ใช้แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  
 - เครื่องมือวัดด้านการปฏิบัติงาน เช่น การประเมินการท างานกลุ่ม การประเมินจาก

ผลงาน 
 - เครื่องมือวัดด้านเจตคติ เช่น แบบประเมินตนเอง ( Self-assessment)  แบบมาตร

วัดประมาณค่า (Rating scale) แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบบันทึกพฤติการณ์ 
(Anecdotal record) 

การ เรี ยน  Project-based Learning ใน วั น ต่ อม า  ช่ ว ง เช้ าอ าจารย์  Dr. Polly 
Haselden ได้พาพวกเราไปสังเกตการเรียนการสอนของ Dr. Christopher Kennedy ในหัวข้อ
เรื่อง “European History to the French Revolution” จากที่สังเกตการณ์ ในห้องเรียน 
อาจารย์ Dr. Christopher Kennedy จะมีแผนที่ประกอบการอธิบาย และมีภาพยนตร์ที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่สอน และสื่อการสารที่น่าสนใจ ท าให้เรื่องประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่น่าสนุก 
ไม่น่าเบื่อ เพราะมีการเชื่อมโยงจากเหตุการณ์จริง หรือจากภาพยนตร์ เข้ากับเนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ที่สอนได้เป็นอย่างดี  

ในช่วงบ่ายนี้ได้กลับมาเรียน Project-based Learning มาท า Project Assessment 
Map ต่อให้เสร็จ หลังจากที่ทุกคนท าเสร็จแล้วอาจารย์ Dr. Polly Haselden ให้น าผลงานที่
เสร็จแล้วไปติดที่ผนัง และแจกกระดาษโพสอิทหรือบัตรความคิดให้ทุกคน โดยทุกคนจะต้องเดิน
ไปดูโปสเตอร์ผลงานของคนอ่ืนแล้วเขียนข้อความในบัตรความคิด 3 ข้อ ติดที่บอร์ดแต่ละอันที่
เข้าไปชม นั้นคือ (1) Praise-what do you like? เขียนในสิ่ งที่ชอบจากโปสเตอร์นั้น (2) 
Question-Ask questions that are unclear ให้เขียนค าถามในสิ่งที่เราอ่านแล้วไม่เข้าใจ ไม่
ชัดเจน หรือยังมีข้อสงสัย (3) Polish-Offer suggestions for improvement เป็นการให้
ค าแนะน าปรับปรุงให้ผลงานนั้นดีขึ้น ซึ่งเทคนิคนี้มีชื่อเรียกว่า “Gallery Walk” กลวิธีเดินชม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กลวิธีเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ Gallery  Walk เป็นกลวิธีที่ให้ผู้เรียนน าเสนอ
ผลงานของกลุ่มในการศึกษาเรื่องเดียวกัน  ภายหลังจบบทเรียน  โดยน าโปสเตอร์ผลงานไปติดที่
ผนังห้องให้กลุ่มอ่ืนมาชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน แสดงความคิดเห็น อภิปรายภายในกลุ่ม โดย
ท าเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่มีความเห็นเหมือนกัน และเขียนความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  ถ้า
ไม่แน่ใจในประเด็นที่เพ่ือนน าเสนอให้ใส่เครื่องหมายค าถามไว้  หรือใช้กระดาษโพสอิทเขียนติด
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ไว้ที่โปสเตอร์ กลวิธีนี้ใช้เมื่อต้องการให้นักเรียนน าเสนอผลงาน  โดยทุกคนมีส่วนร่วม  กลวิธีนี้
ช่วยฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์  การตั้งค าถาม  การตอบค าถาม  การสื่อสารและการยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน ซึ่งพวกเราได้เดินชมผลงานของคนอ่ืนๆ ท าให้ได้เห็นข้อดีข้อเสียและสิ่งที่
ต้องปรับปรุง การที่เรียนด้วยเทคนิค Gallery  Walk นี้ รู้สึกชอบมาก และสนุกสนานในการ
เรียน และคิดว่าจะต้องน าเอาเทคนิคนี้กลับไปใช้จริงกับการเรียนการสอนของตัวเอง 

อีกเทคนิคหนึ่งที่ชอบคือ Exit Ticket (กลวิธีตั๋วออก) เป็นกลวิธีที่ให้นักเรียนท ากิจกรรม
ก่อนออกจากห้องเรียน  โดยหลังจากจบบทเรียนแต่ละครั้ง อาจให้นักเรียนท างาน เช่น 
แบบฝึกหัด รายงานการทดลอง  เพ่ือบอกถึงสิ่งที่เข้าใจ และสิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ และให้
นักเรียนเขียนในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้  ผู้สอนจะต้องน างานของนักเรียนมาวิเคราะห์เพ่ือทราบว่า
นักเรียนเข้าใจสิ่งที่ครูสอนแค่ไหน ยังไม่เข้าใจอะไร และอยากรู้อะไรเพ่ิมเติม ซึ่งอาจารย์ Dr. 
Polly Haseldenได้ให้เราเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในแต่ละวันส่งผ่านระบบ Blackboard ของมหาลัย  

ก า ร เ รี ย น  Project-
based Learning ในเช้าวันใหม่
เป็นการตรวจทานโปสเตอร์ที่
พวกเราได้เขียน อาจารย์ Dr. 
Polly Haselden พาพวกเราไป
ยัง Writing Center มีอาจารย์
และเจ้าหน้าที่ช่วยดูและแก้ไข
ภาษาให้ ถูกต้อง ซึ่ งพวกเรา

จะต้องน าโปสเตอร์นี้ไปจัดแสดงน าเสนอผลงานเป็นงานสุดท้ายของการศึกษาที่แห่งนี้ ศูนย์  
Writing Center นี้ท าหน้าที่ช่วยเหลือนักศึกษาในเรื่องของการเขียน บทความ รายงาน หรือ
วิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นประโยชน์มากส าหรับนักศึกษาต่างชาติ พวกเราได้อธิบายให้เจ้าหน้าที่ฟังถึง
โครงงานที่เราน าเสนอ ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ให้แนะน าหรือแก้ไขช่วยเหลือเป็นอย่างดี หลังจากนั้นพวก
เราก็กลับมาห้องเรียนเพ่ือที่จะแก้ไขให้เรียบร้อย และเตรียมความพร้อมไปน าเสนอโครงงานของ
ตัวเองในที่สาธารณชน 

ตอนเย็นนี้มีโอกาสพิเศษ Mr. Darryl Bridges ได้พาพวกเราไปดูเบสบอลที่สนามแข่ง 
ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับมหาวิทยาลัย เป็นกีฬาที่คนเมืองนี้ชื่นชอบ วันนี้มีคนดูจ านวนมากอาจเป็นเพราะ
มีทีมที่ดังมาแข่งขัน รู้สึกถึงความสนุกและคึกคักเมื่อมีเสียงเชียร์ดังขึ้น และลุ้นว่าลูกเบสบอลจะ
ลอยมาท่ีตรงเรานั่งหรือเปล่า 
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การเรียน Project-based Learning ใกล้สิ้นสุดลง วันนี้เป็นวันที่เราจะน าสิ่งที่ได้เรียน
มาทั้งหมดและโครงงานที่เราได้คิดขึ้นมาระหว่างที่เรียน โดยมีการปรับปรุงและได้รับค าแนะน า
ต่างๆจนสุดท้ายก็มาถึงขั้นการน าเสนอโครงงานสู่สาธารณชนจริงๆ โดย อาจารย์ Dr. Polly 
Haselden ได้พาพวกเรามาน าเสนอโครงงานกันที่ Latta Rotary Club มีผู้คนในชุมชนของ
เมืองมาร่วมรับฟังการน าเสนอของพวกเรามากมาย ท าให้รู้สึกตื่นเต้นมาก แต่คนในชุมชนนี้ใจดี 
เป็นกันเองอัธยาศัยดี ตั้งใจฟังพวกเราเสนอน า และพยายามเข้าใจสิ่งที่พวกเราพูด งานนี้ก็ผ่านไป
ได้ด้วยดี 

 

วันสุดท้ายของการเรียน Project-based Learning ก็มาถึง โดยในวันนี้พวกเราต้อง
น าเสนอโครงงานของตัวเองให้อาจารย์และผู้ที่สนใจรับฟังในชั้นเรียน โดย อาจารย์ Dr. Polly 
Haselden ได้เชิญอาจารย์ทุกท่านที่มีส่วนร่วมและผู้ที่สนใจเข้าฟังเป็นจ านวนมาก และยังมีคุณ
หมอสมพงษ์ และภรรยา มาร่วมรับฟังอีกด้วย วันนี้พวกเรารู้สึกทั้งตื่นเต้นที่มีผู้คนเข้าฟังมากมาย 
ดีใจที่เรียนจบ และใจหายเพราะเป็นวันสุดท้ายของการเรียนที่นี้ งานเริ่มต้นโดยการเปิดวีดีโอที่
พวกเราเตรียมขึ้นมาแนะน ามหาวิทยาลัยราชภั ฏนครสวรรค์ให้ได้รู้จักที่มาของพวกเรา 
นอกจากนี้ ในวีดี โอยังมีภาพที่ประทับใจต่างๆ เหตุการณ์ต่างๆ ในระหว่างที่ ได้ เรียนใน
มหาวิทยาลัย FMU แห่งนี้  ซึ่งยังคงประทับใจอยู่จนถึงทุกวันนี้ จากนั้นก็เริ่มเข้าสู่กระการ
น าเสนอผลงาน ซึ่งเป็นขึ้นตอนสุดท้ายของการท าโครงงาน เป็นวิธีการที่จะให้ผู้อ่ืนได้รับรู้และ
เข้าใจผลงานเรา การน าเสนอผลงานอาจท าได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับประเภท
ของโครงงาน เนื้อหา เวลา ระดับของผู้เรียน เช่น การแสดงบทบาทสมมติ การเล่าเรื่อง การ
เขียนรายงาน สถานการณ์จ าลอง การสาธิต การจัดนิทรรศการ การรายงานปากเปล่า การ
บ ร ร ย า ย  ก า ร ใช้  CAI (Computer Assisted Instruction)  ห รื อ ก า ร ใช้  Multimedia 
Computer แต่สิ่งที่ส าคัญคือ ผลงานที่จัดแสดงต้องดึงดูดความสนใจของผู้ชม มีความชัดเจน 
เข้าใจง่าย และมีความถูกต้องของเนื้อหา ซึ่งในวันนั้นพวกเราได้น าเสนอผลงานโครงงานด้วย
โปสเตอร์และรายงานปากเปล่า จากนั้นก็น าโปสเตอร์ไปติดไว้ที่ผนังห้อง ท ากิจกรรม กลวิธีเดิน
ชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ Gallery Walk มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน หรือตอบข้อซักถาม 
บรรยากาศในห้องสนุกสนาน เป็นอันสิ้นสุดการเรียน Project-based Learning 
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การที่ได้มาศึกษาการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) ที่
มหาวิทยาลัย Francis Marion University (FMU) ประเทศสหรัฐอเมริกานี้ ท าให้ผู้เขียนได้
เรียนรู้เข้าใจถึงกระบวนการท า Project-based Learning มากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง ดังค ากล่าวของ ขงจื้อ ที่ได้กล่าวไว้เมื่อสองพันกว่าปีมาแล้วว่า “สิ่งที่ฉันได้ยิน ฉันลืม 
สิ่งที่ฉันได้เห็น ฉันจ า สิ่งที่ฉันได้ท า ฉันเข้าใจ” (I hear and I forget. I see and I remember. 
I do and I understand) ดังนั้นการเรียนแบบ  Project-based Learning เป็นการเรียนที่
ผู้เรียนได้ลงเมื่อปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นจนสุดท้าย เกิดองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเองอย่างแท้จริง ไม่ใช่
เพียงแต่จากการอ่านต ารา ประโยชน์ของการเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นฐาน (Project-based 
Learning)  สิ่ งที่ ผู้ เรียนได้รับ  จึงมิ ใช่แค่ตัวความรู้  (knowledge) หรือวิธีการหาความรู้ 
(searching) แต่เป็นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation skills) ทักษะ
ชีวิตและประกอบอาชีพ (Life and Career skills) ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารและ
เทคโนโลยี (Information Media and Technology Skills) การออกแบบโครงงานที่ดีจะ
กระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าอย่างกระตือรือร้นและผู้เรียนจะได้ฝึกการใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
และแก้ปัญหา (critical thinking & problem solving) ทักษะการสื่อสาร (communicating) 
และทักษะการสร้างความร่วมมือ (collaboration) ประโยชน์ที่ได้ส าหรับครูที่นอกจากจะเป็น
การพัฒนาคุณภาพด้านวิชาชีพแล้ว ยังช่วยให้เกิดการท างานแบบร่วมมือกับเพ่ือนครูด้วยกัน 
รวมทั้งโอกาสที่จะได้สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนด้วย  
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