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บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค1)เพื่อศึ กษาสภาพปN จจุบัน สภาพที่พึงประสงค และความ
ตองการจําเปQนของการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน(PBL) สําหรับครู 2)เพื่อพัฒนาโปรแกรม
เสริมสรางสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน(PBL) สําหรับครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามเปQนการวิจัยแบบวิธีผสม กลุมตัวอยาง ไดแก ครูสังกัด
สํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษามหาสารคาม จํ านวน 323 คน ผู บริ ห ารและครู ผู สอน
จํานวน 6 คนและ ผูทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมและความเปQนไปไดของโปรแกรม จํานวน 9 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง แบบบันทึกการสนทนากลุม
แบบประเมินความเหมาะสมและความเปQนไปไดของโปรแกรม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาดัชนีความสอดคลอง สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบเพี ยรสั น สัม ประสิท ธิ์แอลฟาของครอนบาค และคาดัชนีจั ดเรียงลําดับ ความสํ าคั ญของความ
ตองการจําเปQน
ผลการวิ จัยพบวา 1. สภาพปN จจุบั นของการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน(PBL)
โดยรวมอยูในระดั บมาก สภาพที่พึ ง ประสงคของการจั ดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQ นฐาน(PBL)
โดยรวมอยูในระดับมาก และลําดับความสําคัญของความตองการจําเปQนในการเสริมสรางสมรรถนะ
ดานการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน(PBL) สําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม เรียงลําดับความสําคัญของความตองการจําเปQนจากมากไปหานอย ไดแก
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การประเมินโครงงาน การปฏิบัติการโครงงาน การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน การกําหนดและ
เลือกหัวขอโครงงาน และการออกแบบวางแผนการรวบรวมขอมูล ตามลําดับ 2. โปรแกรมเสริมสรางสมรรถนะ
ดานการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน(PBL) สําหรับครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคามประกอบดวย 1)หลักการ 2)วัตถุประสงค 3)เนื้อหาและกิจกรรม แบงออกเปQน
4 โมดูล 4)หลักการพัฒนาแบบ 70:20:10 วิธีพัฒนาประกอบดวย การเรียนรูดวยตนเอง การฝlกอบรม
และสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และ 5)การประเมินผลโปรแกรม
ผลการประเมิ นความเหมาะสมและความเปQ นไปไดของโปรแกรมโดยรวมมี ความเหมาะสมและ
ความเปQนไปไดอยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ : 1. การพัฒนาโปรแกรม 2. สมรรถนะครู 3. การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน(PBL)
ABSTRACT
The objectives of the research article were 1) to study current, desirable
conditions and needs for learning management of Project-based Learning (PBL), and
2) to develop the program of reinforced competency Learning Management through
The Project - based Learning (PBL) for teachers under the Secondary Educational
Service Area Office Mahasarakham. The sample consisted of 323 teachers, 6 teachers
and administrators and 9 educational experts using discussion to verify and evaluate
program. Research instruments were questionnaire, semi-structured interview, focus
group discussion and appropriateness and feasibility assessment of the program. The
frequency, percentage, means, standard deviation, Pearson product-moment correlation,
Cronbach's alpha coefficient and Modified Priority Needs Index were employed to
analyze data.
The findings of this research were as follows: 1. The overall of current condition
for learning management of the project-based learning (PBL) was at high level, the
desirable condition for learning management of the project-based learning (PBL) was
at high level and needs to enhance teacher competency for learning management of
the project-based learning (PBL) for teachers under the Secondary Educational
Service Area Office Mahasarakham by ranking from maximum to minimum following
1) project evaluation, 2) project operation, 3) report writingม 4) presentations, 5) defining
and selecting project topics and 6) data collection planning design. 2. The Program of
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Reinforced Competency Learning Management through the Project-based Learning
(PBL) for teachers under the Secondary Educational Service Area Office Mahasarakham
composed of 1) principle, 2) objective, 3) content and activities which included 4 modules.
4) 70:20:10 Learning Model, development process which included self-directed learning,
attendance training and seminar, workshop and action learning and 5) program evaluation.
The overall of the assessment of learning management of the Program in term of
appropriateness and possibility was at highest level.
Keywords : 1. Developing Program 2. Teacher Competency 3. Learning Management of
the Project-based Learning (PBL)
1. ความสําคัญและที่มาของปqญหาที่ทําการวิจัย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
ไดกลาวถึง การจั ดการเรียนการสอนของครูในมาตรา 24 การจั ดกระบวนการเรียนการสอนตอง
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ตองฝlกทักษะกระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณ
การประยุกตใชความรูที่เกิดจากการเรียนรูจากประสบการณจริง ลงมือปฏิบัติ คิดได คิดเปQน ทําเปQน
รักการอานใฝ{รู ครูจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการความรูดานตางๆ กับคุณธรรม คานิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคในทุกสาขาวิชา โดยอํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดทุกเวลา
สถานที่ และดานผูเรียนไดกําหนดแนวทางการศึกษา มาตรา 22 กลาววา “การจัดการศึกษาตองยึด
หลักวาผูเรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ”
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
การเรียนรูดวยโครงงานเปQนฐาน(PBL) มุงสรางประสบการณตรง จึงเนนใหผูเรียนลงมือ
ปฏิบัติฝlกทักษะการคิด เผชิญสถานการณปNญหา วางแผนการเรียนรู และตรวจสอบกํากับการเรียนรู
นอกจากนี้การเรียนรูดวยโครงงานเปQนฐาน(PBL) ยังชวยสรางแรงจูงใจในการเรียนใหกับผูเรียนได ดัง
คํากลาว “ภาระงานที่ทาทาย ชวยสรางทัก ษะการคิดและแกปNญ หาไดดี ” ดัง นั้น การเรียนรู ดวย
โครงงานเปQนฐาน(PBL) จึงเปQน “การใชปNญหา ทําใหเกิดปNญญา”การเรียนรูโดยใชโครงงานการจัดการ
เรียนแบบผสมผสานสาระความรูตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกันสอดคลองกับสภาพสังคมที่เขาสูยุค
ศตวรรษที่ 21 ตองการคนที่มีองคความรูและทักษะการเรียนรูเชี่ยวชาญ เพื่อเผชิญหนาจัดการกับ
ปNญหาและปรับตัวเพื่อการดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม กระบวนการจัดการศึกษาจึงตองสรางผูเรียนที่
มีคุณลักษณะดังกลาวการจัดการเรียนรูดวยโครงงานเปQนฐาน(PBL) ที่ผูเรียนเรียนรูจากสถานการณ
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ปNญหา ใชปNญหาเปQนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู การแสวงหาความรู การคิด การปฏิบัติจริง และการ
ทํางานรวมกันเพื่อแกไขปNญหาชวยใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูดวยตนเองประสบการณที่ไดรับจาก
การเรียนรูดวยโครงงานเปQนฐาน(PBL) นับเปQนประสบการณจากฐานการปฏิบัติที่จะชวยใหผูเรียนเกิด
ความรูที่ฝNงลึก(Tacit Knowledge) และสามารถนําไปใชในสถานการณอื่นๆ ในชีวิตประจําวันและใน
อนาคต การเรี ยนรู ดวยโครงงานเปQนฐาน(PBL) จึง มีความสําคั ญในฐานะที่ เปQนยุทธวิธีในการสราง
ทัก ษะที่ จํ าเปQ น อั นจะเปQ นเครื่ อ งมื อ ที่ สํ าคั ญ ในการดํ ารงชี วิตสํ าหรั บ คนในศตวรรษที่ 21 (มู ล นิ ธิ
สถาบันวิจัยระบบการศึกษา, 2556)
การยกระดับการศึกษาของครูเปQนหนึ่งในวาระสําคัญดานการศึกษาครูมีหนาที่ตองเตรียม
นักเรียนใหพรอมดวยทักษะที่จําเปQนและเปQนที่ตองการสําหรับอนาคตดวยเหตุนี้ ครูจําเปQนตองมีการ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เปQนหนวยงานที่ทํา
หนาที่บริหารและการจัดการศึกษาชวงชั้นที่ 3 และ 4 มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐานใหบรรลุ เ ป• าหมายที่ กํ าหนดและการที่ จ ะทํ าหนาที่ใหสมบู ร ณนั้ น บุ คลากร
ทางการศึ ก ษาโดยเฉพาะครู จ ะตองมี ความสามารถในการจั ดการเรี ยนรู ตามหลั ก สู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งใหความสําคัญกับการจัดการเรียนรู โดยกําหนดไวในโครงสราง
ของหลักสูตร แตในปNจจุบันครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม บางสวน
ยังไมไดรับการสรางความเขาใจ และการเตรียมความพรอมอยางเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ไปใชรวมถึงยังไมเขาใจเรื่องการ
จั ดการเรี ยนรูโดยใชโครงงานเปQ นฐาน(PBL) อยางแทจริ ง สงผลใหผู สอนยั ง ไมเขาใจบริ บ ทของ
มาตรฐานการเรียนรูและตั วชี้ วัดอยางถองแทเพราะการเรี ยนรู ที่ระบุในมาตรฐานการเรี ยนรู และตัวชี้วัด
เนนการปฏิบัติ แตผูสอนสวนใหญเนนการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย ทั้งที่หลักสูตรและวิถีการ
ดํารงชีวิตเปลี่ยนแปลงไปตามความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงสงผลใหการประเมิน
ดานผูเรียนยังไมเปQนที่นาพอใจ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม, 2563)
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET เปQนการทดสอบเพื่อวัดความรูและ
ความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปƒที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปƒที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปƒที่ 6 ประเมิน
ตามมาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดั บชาติ ขั้นพื้นฐาน O-NET ปƒการศึกษา 2563 ชั้ นมั ธยมศึ กษา
ปƒที่ 3 ปƒการศึกษา 2563 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา
ระดับประเทศทุกรายวิชาและแตเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้ นฐาน O-NET ปƒ การศึกษา 2563 ชั้นมั ธยมศึ กษาปƒที่ 6 ปƒ การศึ กษา 2563 สํ านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศทุกรายวิชา (สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม, 2563)
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จากความเปQ นมาและเหตุ ผลที่กลาวมาขางตน ผูวิ จัยไดตระหนักถึ งความสํ าคัญ ของการ
จัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐานเปQนกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปQนศูนยกลาง การ
แสวงหาความรู การคิด การปฏิบัติจริง และการทํางานรวมกัน เพื่อแกไขปNญหา ผูเรียนเกิดทักษะการ
เรียนรูดวยตนเอง ประสบการณที่ไดรับจากการเรียนรูนําไปใชในการแกปNญหาในชีวิตประจําวันได
ทั้งนี้การเรียนรูโดยใชโครงงานสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูไดทุกกลุมสาระ ผูวิจัยจึงสนใจทีจ่ ะ
ทําการวิจัย เรื่องโปรแกรมเสริมสรางสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน(PBL)
สําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เพื่อใหครูมีรูปแบบแนวคิด
ใหมๆ ที่จะสรางสรรคพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของครูสอดคลองกับเป•าหมายของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพตอไป
2. วัตถุประสงคrของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพปNจจุบัน สภาพที่พึงประสงค และความตองการจําเปQนของการจัดการเรียนรู
โดยใชโครงงานเปQนฐาน(PBL) สําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
2.2 เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน(PBL)
สําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
3. ประโยชนrที่ได5รับจากการวิจัย
3.1 ไดทราบสภาพปNจจุบัน สภาพที่พึงประสงค และความตองการจําเปQนของการจัดการ
เรี ยนรูโดยใชโครงงานเปQ นฐาน(PBL) สํ าหรั บ ครู สั ง กั ดสํ านั ก งานเขตพื้นที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษา
มหาสารคาม ซึ่งจะไดนําไปใชในการวางแผนพัฒนาครูตอไป
3.2 ไดโปรแกรมเสริมสรางสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน(PBL)
สําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และนําไปใชในการพัฒนาครู
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป
3.3 ไดขอสนเทศโปรแกรมเสริมสรางสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน(PBL)
สําหรับครู สําหรับสถานศึกษาอื่นเพื่อนําไปพัฒนาสมรรถนะครู
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยแบงเปQน 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปNจจุบัน สภาพที่พึงประสงคและความตองการจําเปQนของของ
การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน(PBL) สําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม กลุ มตัวอยาง ไดแก ครู สัง กัดสํ านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษามหาสารคาม
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ปƒการศึกษา 2563 จํานวน 323 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ Krejcie and Morgan และใชเทคนิค
การสุ มแบบแบงชั้นภู มิ จํ าแนกตามขนาดของสถานศึ ก ษา สถิ ติที่ใชในการวิ เ คราะหขอมู ล ไดแก
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาดัชนีความสอดคลอง สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบเพียรสัน สัมประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบาค และคาดัชนีจัดเรียงลําดั บความสํ าคัญ ของความ
ตองการจําเปQน(PNImodified)
ระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน
เปQนฐาน(PBL) สําหรับครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ศึกษาแนวทาง
การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน(PBL) จากโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่ดี กลุมผูใหขอมูล ไดแก
ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน ครูผูสอน จํานวน 1 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง รวมเปQนผูให
ขอมูลโรงเรียนละ 2 คน จาก 3 โรงเรียน รวมผูที่ใหขอมูลทั้งสิ้นจํานวน 6 คน กลุมผูใหขอมูลตรวจสอบ
ยืนยันและประเมินความเหมาะสมและความเปQนไปไดของโปรแกรมเสริมสรางสมรรถนะดานการ
จัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน(PBL) สําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน (คนละชุด) ซึ่ งไดมาโดยวิ ธีก ารเลือ กแบบเจาะจง
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการศึ ก ษาสภาพปN จ จุบั น สภาพที่พึ ง ประสงคและความตองการจํ าเปQ นของการ
จั ด การเรี ย นรู โดยใชโครงงานเปQ น ฐาน(PBL) สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
มหาสารคาม สภาพปNจจุบันของการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน(PBL) สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมาก(x= 3.96) เมื่อพิจารณาเปQนรายดาน
พบวาอยูในระดับมากทุกดาน สวนสภาพที่พึงประสงคของการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน
(PBL) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมาก(x= 4.49)
เมื่อพิจารณาเปQนรายดาน พบวาอยูในระดับมาก 4 ดานและอยูในระดับมากที่สุด 2 ดานและลําดับ
ความสําคัญของความตองการจําเปQนในการเสริมสรางสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน
เปQนฐาน(PBL) สําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เรียงลําดับ
ความสํ าคั ญของความตองการจํ าเปQนจากมากไปหานอย ไดแก การประเมินโครงงาน(PNImodified=0.145)
การปฏิบัติการโครงงาน(PNImodified=0.142) การเขียนรายงาน(PNImodified=0.137) การนําเสนอผลงาน
(PNImodified=0.127) การกําหนดและเลือกหัวขอโครงงาน(PNImodified=0.126) และการออกแบบวางแผน
การรวบรวมขอมูล(PNImodified=0.117) ตามลําดับ
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5.2 ผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน
(PBL) สําหรับครู สังกั ดสํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษามัธยมศึกษามหาสารคามโปรแกรมเสริ มสราง
สมรรถนะดานการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน(PBL) สําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามประกอบดวย 1)หลักการ 2)วัตถุประสงค 3)เนื้อหาและกิจกรรม
แบงออกเปQน 4 โมดูล(Module) ไดแก โมดูลที่ 1 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใช
โครงงานเปQ นฐาน(PBL) โมดูล ที่ 2 ขั้ นตอนการจั ดการเรี ยนรูโดยใชโครงงานเปQ นฐาน(PBL) โมดูล ที่ 3
การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน(PBL) โมดูลที่ 4 การนําเสนอผลการจัดการ
เรียนรูโดยใชโครงงานเปQ นฐาน(PBL) 4)หลั กการพัฒ นา/วิ ธีพั ฒนาหลัก การพั ฒนาแบบ 70:20:10
วิธีพัฒนา ประกอบดวย การเรียนรูดวยตนเอง การฝlกอบรมและสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ
และการเรียนรู จากการปฏิ บัติจริ ง โดยมีก ารจั ดกิ จกรรม ดั ง นี้ (1)ทํ าแบบทดสอบกอนการอบรม
(2)เรียนรูทฤษฎีการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐานจากวิทยากรและศึกษาดวยตนเองเพิ่มเติม
จากเอกสารประกอบการบรรยาย (3)เรียนรูขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐานจาก
วิทยากร (4)การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน(รวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางผูเขารับการอบรมกับวิทยากร) (5)การนําเสนอแผนการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน
และ (6)ทําแบบทดสอบหลังการอบรม 5)การประเมินผลโปรแกรม ประกอบดวย การประเมินความ
เขาใจกอน-หลัง การพัฒนา การประเมินความสามารถในการออกแบบจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน
เปQนฐาน(PBL) และการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมพัฒนาผลการประเมินความเหมาะสมและ
ความเปQนไปไดของโปรแกรมเสริมสรางสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน (PBL)
สําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม โดยรวมมีความเหมาะสม อยูใน
ระดับมากที่สุด(x= 4.56) และความเปQนไปไดอยูในระดับมากที่สุด(x= 4.53)
6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 ผลการศึ ก ษาสภาพปNจ จุ บั น สภาพที่พึ ง ประสงคและความตองการจํ าเปQ นของการ
จัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน(PBL) สําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม พบวา สภาพปN จ จุบั นโดยรวมอยูในระดั บมาก เปQ นรายดานอยูในระดั บมากทุ กดาน
จะเห็นไดวาครูสวนใหญไดจัดกิจกรรมการเรียนรูตรงกับตัวบงชี้ของการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน
เปQนฐาน(PBL) แตยังไมเขาใจการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน(PBL) อยางถองแทและเปQน
ขั้นตอน ทําใหสภาพปNจจุบันรายดานยังอยูในระดับมากทุกดาน ทั้งนี้ดวยบริบทการปฏิบัติงานและ
ภาระงานของครู ทําใหครูสวนใหญเนนการสอนแบบทองจํานําไปสอบมากกวาที่จะมุงพัฒนานักเรียน
ใหไดลงมือปฏิบัติจริง ลงมือทําหรือคนควาดวยตัวเอง ผานการเรียนรูจากประสบการณเพื่อกอใหเกิด
ความรูความเขาใจทฤษฎีผานการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง พรอมกับพัฒนาทักษะการคิดแกไขปNญหา
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สภาพที่พึงประสงคการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน(PBL) สําหรับครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมากและเปQนรายดานอยูในระดับมาก
4 ดาน และอยูในระดับมากที่สุด 2 ดาน ทั้งนี้อาจเปQนเพราะวาครูมีความตองการที่จะพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหดีขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน(PBL) และ
ลําดับความสําคัญของความตองการจําเปQนในการเสริมสรางสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูโดยใช
โครงงานเปQ นฐาน(PBL) สําหรั บ ครู สั ง กั ดสํ านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษามหาสารคาม
เรี ยงลํ าดั บ ความสํ าคัญ ของความตองการจํ าเปQ นจากมากไปหานอย ไดแก การประเมิ นโครงงาน
การปฏิบัติการโครงงาน การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน การกําหนดและเลือกหัวขอโครงงาน
และการออกแบบวางแผนการรวบรวมขอมูลตามลําดับ ซึ่งเปQนตัวที่สื่อใหเห็นถึงความตองการจําเปQน
ในการพั ฒ นาโปรแกรมเสริ มสรางสมรรถนะดานการจั ดการเรี ยนรูโดยใชโครงงานเปQ นฐาน(PBL)
สําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม สอดคลองกับงานวิจัยของคม
กริช ภูคงกิ่ง (2560) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางสมรรถนะการจัดการเรียนรู
ของครู สั ง กั ดสํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษา เขต 24 เพื่ อ สรางโปรแกรมเสริ ม สราง
สมรรถนะการจัดการเรียนรูของครู ผลการวิจัยพบวา สภาพที่พึงประสงคสมรรถนะการจัดการเรียนรู
โดยรวมอยูในระดับมาก ลําดับความสําคัญของความตองการจําเปQนเรียงจากมากไปหานอย ไดแก
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปQนสําคัญ การออกแบบการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู
การสรางและพัฒนาหลักสูตร และการใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ตามลําดับ
6.2 โปรแกรมเสริม สรางสมรรถนะดานการจัดการเรี ยนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน(PBL)
สําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประกอบดวย ประกอบดวย
1)หลักการ 2)วัตถุประสงค 3) เนื้อหาและกิจกรรม แบงออกเปQน 4 โมดูล(Module) ไดแก โมดูลที่ 1
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน(PBL) โมดูลที่ 2 ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน(PBL) โมดู ลที่ 3 การออกแบบแผนการจั ดการเรียนรูโดยใช
โครงงานเปQนฐาน(PBL) โมดูลที่ 4 การนําเสนอผลการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน(PBL)
4)หลักการพัฒนา/วิธีพัฒนาหลักการพัฒนาแบบ 70:20:10 วิธีพัฒนาประกอบดวย การเรียนรูดวย
ตนเอง การฝlกอบรมและสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง การ
ฝlก อบรมและสั ม มนา การประชุ มเชิง ปฏิ บั ติก าร และการเรี ยนรูจากการปฏิ บัติจริ ง โดยมีก ารจั ด
กิจกรรม ดังนี้ 1)ทําแบบทดสอบกอนการอบรม 2)เรียนรูทฤษฎีการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQน
ฐานจากวิทยากรและศึกษาดวยตนเองเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการบรรยาย 3)เรียนรูขั้นตอนการ
จัดการเรี ยนรูโดยใชโครงงานเปQ นฐานจากวิ ทยากร 4)การออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรูโดยใช
โครงงานเปQนฐาน(รวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเขารับการอบรมกับวิทยากร) 5)การนําเสนอ
แผนการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน และ 6)ทําแบบทดสอบหลังการอบรม การประเมินผล
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โปรแกรม ประกอบดวย การประเมินความเขาใจกอน-หลัง การพัฒนา การประเมินความสามารถใน
การออกแบบจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน(PBL) และการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวม
พัฒนาผลการประเมินความเหมาะสมและความเปQนไปไดของโปรแกรมโดยผูทรงคุณวุฒิพบวามีความ
เหมาะสมและมีความเปQนไปไดอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งผูวิจัยไดมี การวางแผนไวอยางเปQนระบบ มี
ขั้นตอนในการพัฒนาที่ออกแบบมาจากการนําองคประกอบที่เชื่อมโยงสัมพันธกับหลักการ แนวคิด
ทฤษฎีที่เปQนพื้นฐาน เพื่อนําไปสูการปฏิบัติใหไดตามวัตถุประสงค ภายใตบริบทของการพัฒนาในแต
ละองคกรเพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุป ระสงคที่ไดกําหนดไวในโปรแกรม สอดคลองกั บงานวิ จัยของ
วิเชียร สมชาย (2561) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูดานการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะหของผูเรียนสําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ผลการวิ จั ยพบวาโปรแกรมพั ฒ นาครู ดานการพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ดวิ เ คราะหของผู เรี ยนสํ าหรั บ
สถานศึก ษาสั งกั ดสํานัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษาประถมศึ กษาอุ ดรธานี เขต 1 มี ส วนประกอบของ
โปรแกรมดังนี้ 1)หลักการ 2)วัตถุประสงค 3)เป•าหมาย 4)เนื้อหา 5)วิธีการพัฒนา 6)สื่อและเครื่องมือ
และ7)การวัดและประเมินผล ผลการประเมินความเหมาะสมและความเปQนไปไดของโปรแกรมพัฒนา
ครูดานการพั ฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของผูเรียนสําหรับสถานศึกษา สั งกัดสํานั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 มีความเหมาะสมและมีความเปQนไปไดอยูในระดับมากที่สุด
ทั้งนี้โปรแกรมเสริมสรางสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน(PBL) สําหรับครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เปQนโปรแกรมที่นาเชื่อถือและทรงคุณคา
เนื่องจากผานกระบวนการ การสนทนากลุมซึ่งเปQนการสัมภาษณแบบเจาะลึก เปQนการสัมภาษณและ
สนทนาแบบเจาะประเด็นดวยการเชิญผูรวมสนทนามารวมเปQนกลุมอยางเจาะจง ตามคุณสมบัติที่
ผูวิจั ยกําหนดแลวเปˆดโอกาสใหผูเขารวมสนทนา โตตอบ ถกปN ญหา อภิปรายรวมกัน แลกเปลี่ยน
ทัศนะกันอยางกวางขวางในประเด็นตางๆ ตามความคิดเห็นและประสบการณของผูรวมสนทนา โดยมี
จุดมุงหมายเฉพาะเจาะจง เพื่อที่จะหาขอมูลที่ถูกตองตรงประเด็นสําหรับตอบคําถามวิจัยเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งโดยเฉพาะ
7. องคrความรู5ใหมa
จากผลการวิจัยเรื่องโปรแกรมเสริมสรางสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน
เปQนฐาน(PBL) สําหรับครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามประกอบดวย
1)หลั ก การ 2)วั ตถุป ระสงค 3)เนื้ อ หาและกิ จ กรรม 4)หลัก การพั ฒ นาแบบ 70:20:10 วิ ธีพั ฒ นา
ประกอบดวย การเรียนรูดวยตนเอง การฝlกอบรมและสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการ
เรียนรูจากการปฏิบัติจริง และ 5)การประเมินผลโปรแกรม
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โปรแกรมเสริมสร5างสมรรถนะด5านการจัดการเรียนรู5โดยใช5โครงงานเปDนฐาน (PBL)
สําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
หลักการ
การจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปQนฐาน (Project-based Learning: PBL) หมายถึง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเปQนการใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ลงมือทําหรือคนควา
ดวยตัวเอง เปQนการเรียนรูที่ผูเรียนจะเปQนผูที่เลือกปNญหาที่ตองการหาคําตอบใหปNญหา โดย
ศึ ก ษาคนควาหาความรู กํ าหนดกลยุ ท ธและหาแนวทางแกไขปN ญ หา ผานการเรี ยนรู จาก
ประสบการณกรณีศึกษา สถานการณจําลอง สถานการณที่เกิดขึ้นจริง หรือจากบริบทอื่นๆ เพื่อ
กอใหเกิดความรูความเขาใจทฤษฎีผานการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง พรอมกับพัฒนาทักษะการ
คิดแกไขปNญหา
โปรแกรมเสริมสรางสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน (PBL)
สําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จัดทําขึ้นเพื่อนําไปใช
พัฒนาศักยภาพครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ใหมี
สมรรถนะดานการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน (PBL) สงเสริมใหครูสามารถนําความรู
วัตถุประสงคr
1. เพื่อพัฒนาครูใหมีความเขาใจในการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน (PBL)
2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน (PBL)
เนื้อหาและกิจกรรม
โมดูลที่ 1 (3 ชม.)
ความรูความเขาใจ
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
จั ดการเรี ยนรูโดย
ใชโครงงานเปQนฐาน
(PBL)

โมดูลที่ 2 (3 ชม.)
ขั้นตอนการจัดการ
เ รี ย น รู โ ด ย ใ ช
โครงงานเปQ น ฐาน
(PBL)

โมดูลที่ 3 (12 ชม.)
การออกแบบแผน
การจั ดการเรี ยนรู
โดยใชโครงงาน
เปQนฐาน (PBL)

โมดูลที่ 4 (42 ชม.)
การนํ า เสนอผ ล
การจั ดการเรี ยนรู
โดยใชโครงงาน
เปQนฐาน(PBL)
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วิธีพัฒนา
หลักการพัฒนาแบบ 70:20:10
1) การเรียนรูดวยตนเอง
2) การฝlกอบรมและสัมมนา
3) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
4) การเรียนรูจากการปฏิบัตจิ ริง
การประเมินผลโปรแกรม
1. การประเมินความเขาใจ กอนหลัง การพัฒนา
2. การประเมินความสามารถใน
การออกแบบจัดการเรียนรูโดยใช
โครงงานเปQนฐาน (PBL)
3. การประเมินความพึงพอใจของ
ผูเขารวมพัฒนา

กิจกรรมยaอย
1) ทําแบบทดสอบกอนการอบรม
2) เรี ย นรู ทฤษฎี ก ารจั ดการเรี ยนรู โดยใช
โครงงานเปQนฐานจากวิทยากรและศึกษาดวย
ตนเองเพิ่ ม เติ ม จากเอกสารประกอบการ
บรรยาย
3) เรี ยนรู ขั้ นตอนการจั ดการเรี ยนรูโดยใช
โครงงานเปQนฐานจากวิทยากร
4) การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูโดยใช
โครงงานเปQนฐาน (รวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางผูเขารับการอบรมกับวิทยากร)
5) การนําเสนอแผนการจัดการเรียนรูโดยใช
โครงงานเปQนฐาน
6) ทําแบบทดสอบหลังการอบรม

ภาพที่ 1 โปรแกรมเสริมสรางสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน(PBL)
สําหรับครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
8. ข5อเสนอแนะ
8.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
8.1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการกําหนดใหครูเขารับ
การพัฒนาตามโปรแกรมนี้ และกําหนดเกณฑการผานการพัฒนา รวมถึงการกําหนดเปQนนโยบายให
โปรแกรมนี้ เ ปQ น เกณฑหนึ่ ง ในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติง านและควรจั ดใหมี ร ะบบการติ ด ตาม
ประเมินผลการพัฒนาดานการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน(PBL) เปQนระยะและตอเนื่อง
มีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนใหผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรมีความความตระหนักและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องโดยพิจารณาจากลําดับความสําคัญของความตองการจําเปQน(คา PNI) ที่มีความ
ตองการสูง
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8.2 ขอเสนอแนะสําหรับผูปฏิบัติ
8.2.1 สถานศึก ษา ควรจั ดใหมี ระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒ นาดานการ
จัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน(PBL) เปQนระยะและตอเนื่อง พรอมทั้งมีการจัดกิจกรรมเพื่อเปQน
การกระตุนใหผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนไดเกิดความตระหนักในดานมาตรฐานวิชาชีพและ
พรอมพัฒนาตนเองอยางตอเนื่ อง สงเสริมใหครูเ กิดความรู ความเขาใจในการจัดการเรี ยนรูโดยใช
โครงงานเปQนฐาน(PBL) ดวยการจัดประชุมปฏิบัติการ การศึกษาดวยตนเองผานระบบออนไลน และ
ใชกระบวนการ PLC นอกจากนี้ควรเปˆดโอกาสใหครูสามารถเลือกโปรแกรมหรือหลักสูตรการอบรม
พัฒนาตามความสนใจและความถนัด
8.2.2 ผูบริหารสถานศึกษา เปQนผูที่มีบทบาทสําคัญตอการสงเสริมดานการบริหาร
วิ ชาการและนวั ต กรรมการจั ด การเรี ย นรู โดยสรางความตระหนั ก และจั ดโปรแกรมเสริ ม สราง
สมรรถนะดานการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน (PBL) เปQนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเสริมทักษะ
ใหกับครูอยางจริงจังและตอเนื่อง ในฐานะผูนําทางวิชาการ
8.2.3 ครู ผู สอน ซึ่ ง เปQ นผู ที่ มี บ ทบาทสํ าคั ญ ในการจั ดการเรี ยนรู และเสริ ม สราง
ความสําเร็จใหกับผูเรียน ควรไดรับการพัฒนาและเสริมสรางสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูโดยใช
โครงงานเปQนฐาน(PBL) โดยการสรางความตระหนักแกครู ใหเห็นความสําคัญและความจําเปQนที่ตอง
รวมมือกันในการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน(PBL) โดยพิจารณาจากลําดับความสําคัญของ
ความตองการจําเปQน(คา PNI) ที่มีความตองการสูง
8.3 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
8.3.1 ควรมีการศึกษาปNจจัยทีส่ งผลตอการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน(PBL)
ที่เปQนลักษณะของการสงผลทางตรงและทางออม
8.3.3 ควรมี ก ารวิ จั ยติ ดตามการนํ าโปรแกรมไปใชในการเสริ ม สรางสมรรถนะดาน
การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปQนฐาน(PBL) ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ
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