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บทคัดยอ 

การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนกระบวนการใชสถานการณจริง หรือ

สถานการณท่ีสรางขึ้น หรือปญหาท่ีผูสอนจัดเตรียมขึ้นเพ่ือเปนเครื่องมือกระตุนใหผูเรียนสนใจ หรือคนพบปญหาเพ่ิมเติมท่ี

ผูเรียนสนใจ อยากรู นําสูการสืบคนขอมูล เพ่ือคนควาหาคําตอบ โดยการผานการทํางานรวมกันเปนกลุม เพ่ือวิเคราะหถึง

ปญหาจนเขาใจอยางชัดเจน เพ่ือนํามาหาวิธีการและแนวทางในการแกปญหา ทําใหผูเรียนสามารถสรางความรูจาก

กระบวนการแกปญหาและประเมินคาของขอมูลความรูท่ีรวบรวมจากการคนควาไดดวยตนเอง ซึ่งกระบวนการดังกลาว 

ผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการการเรียน โดยผูเรียนเปนผูสรางความรูข้ึนมาดวยตนเอง สวนบทบาทที่สําคัญของครูในการ

จัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามที่ผูสอนไดกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู คือการวางแผนการ

สอน ที่เตรียมสถานการณหรือประเด็นปญหาเพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู และความคิดรวบยอดจาก

กระบวนการแกปญหา 

คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูโดยปญหาเปนฐาน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

Abstract 

Problem - Based Learning: PBL to develop Academic of Achievements. PBL is process that use real 
situation or making situation or problem with teacher provide for stimulated students. Then students will 
find out, investigate, and solve the problem by group working. Students analyze problem after that specify 
about method and plan to solve the problem. Although PBL support students to create knowledge from the 
process of solve the problem. Student will assess data of knowledge. The important role of student is 
creating learning by themselves. And important role of teacher is do learning management for effective of 
academic of Achievements followed learning objective. That teacher do lesson plan and provide situation 
or problem to stimulated students to engage process of learning and concepts from process of solving 
problems. 
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บทนํา 

การพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มุงสงเสริมใหผูเรียนมีการใชทักษะการคิดข้ันสูง ทั้งการ

คิดแบบมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหาที่เปนประโยชนตอสังคม เปนพลเมืองที่ดีของประเทศและพลเมืองโลก (ฆนัท ธาตุ

ทอง, 2559) และเปนการเตรียมความพรอมใหผูเรียนมีทักษะที่สําคัญในการเผชิญชีวิตในโลกที่มีกระแสของการ

เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ชวยใหผูเรียนสามารถคิดเปน ทําเปน ตัดสินใจอยางถูกตอง สามารถแกปญหาไดโดยวิธีการที่

เหมาะสมในทุกสถานการณ อยูรวมกันในสังคมไดอยางปกติสุข เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม สรางสรรคพัฒนาความเจริญ

ใหกับประเทศชาติตอไปในอนาคต (สุคนธ สินธพานนท,2558) 

ดังนั้น ผูสอนควรจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมใหเกิดทักษะการคิดข้ันสูง เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนใชทักษะการคิดที่

หลากหลาย ทั้งเปนประโยชนในดานการเรียน และการดํารงชีวิตเพ่ือประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งการเรียนรูโดยการใช

ปญหาเปนฐาน (Problem – Based Learning) เปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนสรางองคความรู 

เกิดกระบวนการคิดแกปญหา ทั้งจากการกําหนดปญหา การวิเคราะหปญหาเพ่ือหาวิธีการแกไขปญหา รวมถึงการวางแผน

และดําเนินการแกปญหา กระบวนการเหลานี้ชวยใหเกิดความรู มีความรอบครอบ และประยุกตใชความรูดานวิชาการมา

ใชแกปญหาในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบันได (ประพันธศิริ สุเสารัจ, 2556) 

ซึ่งการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem – Based Learning) เปนกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียน

ไดเรียนรูแบบการกระทํา (Active Learning) โดยใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ ศึกษาคนควา รวบรวมหาขอมูลเพ่ือสรางองค

ความรู เกิดการแสวงหาความรูอยางเปนระบบ และพัฒนาศักยภาพในการคิดแกปญหาอยางมีเหตุผลตามหลักการวิชาการ

ที่ไดศึกษาหาความรูดวยตัวของผูเรียนเอง โดยผูสอนมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) หรือผูใหคําแนะนํา 

(Guide) รวมถึงการกําหนดประเด็นปญหาเพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรู และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน (เกรียง

ศักดิ์ พลอยแสง,2553) ซึ่งผูสอนมีสวนสําคัญในการเตรียมปญหาเพ่ือกระตุนความสนใจใครรูของผูเรียน เพ่ือ

ทําการคนควาหาคําตอบ ใชกระบวนการเพ่ือแกโจทยปญหา (สุคนธ สินธพานนท,2558) 

แนวคิดทฤษฎ ี

แนวคิดการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem – Based Learning : PBL) มีรากฐานมาจากแนวคิด

ของ John Dewey ซึ่งพัฒนาข้ึนเปนครั้งแรกเมื่อป ค.ศ. 1969 โดยคณะวิทยาศาสตรสุขภาพ (Faculty of Health 

Science) มหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร (McMaster University) ประเทศแคนาดา เพ่ือนํากระบวนการเรียนรูมาใชกับ

กระบวนการเตรียมตัวสอบใหกับนักศึกษาแพทยฝกหัด หลังจากนั้น ไดขยายไปสูมหาวิทยาลัยหลายแหงในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งสวนใหญนําไปใชกับนักศึกษาแพทย เนื่องจากผูเรียนสาขาการแพทยจําเปนจะตองใชทักษะการวิเคราะห

ปญหาสูง ตอมาในป ค.ศ. 1980 ไดขยายออกไปสูสาขาอื่นๆ ทั้งทางดานวิทยาศาสตร และสังคมศาสตรหลากหลาย

สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วโลกมากข้ึน ตลอดจนไดขยายไปสูโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหลาย
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แหงทั่วโลกในปจจุบัน (ประพันธศิริ สุเสารัจ, 2556) สําหรับประเทศไทย การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเริ่มใชครั้งแรกใน

หลักสูตรแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2531 และนํามาประยุกตใชในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 

พยาบาลศาสตร ซึ่งตอมาไดมีการนําการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนวิธีการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่ง ที่นํามาปรับใช

ในหลายๆ กลุมสาระการเรียนรู (สุคนธ สินธพานนท,2558) 

ความหมายของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 สําหรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ไดมีผูใหความหมายไว ดังตอไปนี ้

Gallagher (1997 อางใน สุคนธ สินธพานนท, 2558) ไดใหความหมายวา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปน

การเรียนรูที่ผูเรียนตองเรียนรูจากการเรียน ที่มีการทํางานรวมกันเปนกลุมเพ่ือคนหาวิธีการแกปญหา โดยบูรณาการ

ความรูที่ตองการใหผูเรียนแกปญหา ซึ่งลักษณะของปญหาควรเปนปญหาที่เก่ียวกับชีวิตประจําวัน และมีความสัมพันธกับ

ผูเรียน โดยมุงเนนพัฒนาผูเรียนในดานทักษะการเรียนรูมากกวาความรูที่ผูเรียนไดรับ เพ่ือพัฒนาผูเรียนสูการเปนผูที่

สามารถชี้นําตนเองได 

ทิศนา แขมมณี (2555) ไดนิยาม การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก วาเปนการจัดสภาพการณของการ

เรียนการสอนที่ใชปญหาเปนเครื่องมือในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมาย โดยผูสอนอาจนําผูเรียนไปเผชิญ

สถานการณปญหาจริง หรือผูสอนอาจจัดสภาพการณใหผูเรียนเผชิญปญหา และฝกกระบวนการวิเคราะหปญหาและ

แกปญหารวมกันเปนกลุม ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในปญหานั้นอยางชัดเจน ไดเห็นทางเลือก และวิธีการที่

หลากหลายในการแกปญหานั้น รวมทั้งชวยใหผูเรียนเกิดความใฝรู เกิดทักษะกระบวนการคิด และกระบวนการแกปญหา

ตางๆ 

วาสนา ภูมี (2555) ไดใหความหมายของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานวา เปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียน

สรางองคความรูจากปญหาหรือสถานการณที่สนใจผานกระบวนการทํางานกลุม การสืบคน การะบวนการทําความเขาใจ

และแกไขปญหาดวยเหตุผล ซึ่งตัวปญหานั้นจะมีความสัมพันธกับชีวิตจริงและเปนจุดตั้งตนของกระบวนการเรียนรู 

ครูผูสอนเปนเพียงผูคอยใหคําแนะนําและจัดสภาพแวดลอมแหงการเรียนรู 

ประพันธศิริ สุเสารัจ (2556) ไดกลาวถึง กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วาเปนกระบวนการ

เรียนรูที่เริ่มตนจากปญหาที่เกิดข้ึน โดยใชปญหาเพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิดความอยากรูและเสาะแสวงหาความรูเพ่ือคนพบ

คําตอบ หรือเพ่ือเกิดความเขาใจในรายละเอียดของปญหาดวยตนเอง และมีการประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง 

สุคนธ สินธพานนท (2558) กลาววา วิธีการสอนโดยใชปญหาเปนฐานเปนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน

เครื่องมือกระตุนผูเรียนใหมีความสนใจใครรู และตองการศึกษาคนควาขอมูลเพ่ือนําไปสูการแกปญหา ซึ่งผูสอนจัด

สภาพการณใหผูเรียนไดเผชิญปญหา และฝกกระบวนการวิเคราะหและแกปญหา เพ่ือใหผูเรียนเกิดความเขาใจปญหา

อยางชัดเจน และสามารถใชกระบวนการเพ่ือนําไปสูการแกปญหาได 
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 สรุปไดวา  การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนกระบวนการใชสถานการณจริง สถานการณที่สรางข้ึน 

หรือปญหาที่ผูสอนจัดเตรียมข้ึนเพ่ือเปนเครื่องมือกระตุนใหผูเรียนสนใจ หรือคนพบปญหาเพ่ิมเติมที่ผูเรียนสนใจ อยากรู 

นําสูการสืบคนขอมูล เพ่ือคนควาหาคําตอบ โดยการผานการทํางานรวมกันเปนกลุม เพ่ือวิเคราะหถึงปญหาจนเขาใจอยาง

ชัดเจน เพ่ือนํามาหาวิธีการและแนวทางในการแกปญหา ทําใหผูเรียนสามารถสรางความรูจากกระบวนการแกปญหาและ

ประเมินคาของขอมูลความรูที่รวบรวมจากการคนควาไดดวยตนเอง 

 ลักษณะการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem – Based Learning: PBL) เปนยุทธวิธีในการจัดการเรียนรูที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงเนนการสงเสริมทักษะการคิดข้ันสูง การใชกระบวนการแกปญหา ที่ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวย

ตนเองอยางมีความหมาย ซึ่งมีลักษะการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ดังนี ้

ลักษะการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ของวัชรา เลาเรียนดี

และคณะ 

 ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

ของสุคนธ สินธพานนท  

1.เปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2.การเรียนรูเกิดข้ึนจากความรวมมือกันของผูเรียนเปนกลุม

เล็กๆ 

3.ครูคือผูคอยแนะนําสนับสนุน นักเรียนคือผูที่มองเห็น

ปญหา และแกปญหาไดดวยตนเอง 

4.ปญหา เปนปญหาที่เกิดข้ึนจริง หรือปญหาจริง ซึ่งปญหา

ชวยกําหนดกรอบแนวคิด หรือกําหนดจุดเนนและกระตุน

การเรียนรู 

5.ปญหาคือส่ิงที่จะนําไปสูการพัฒนาทักษะการแกปญหา 

6.ความรูใหมจะเกิดข้ึนโดยการเรียนรูดวยตนเอง 

 

1.เริ่มตนกระบวนการเรียนรูโดยมีสถานการณที่เปนปญหา 

และใชปญหาเพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู 

2.ปญหาที่ใชควรเปนปญหาที่เกิดข้ึนและพบเห็นไดในชีวิต

จริง หรือมีโอกาสที่จะเกิดข้ึนจริง 

3.ผูเรียนเรียนรูโดยการนําตนเอง (Self – Directed 

Learning) คนควา แสวงหาคําตอบ วางแผนการเรียนรูดวย

ตนเอง บริหารเวลา คัดเลือกวิธีการเรียนรู รวมทั้ง

ประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง 

4.ผูเรียนเรียนรูเปนกลุมยอย เพ่ือประโยชนในการคนหา

ความรู ฝกทักษะการส่ือสาร การทํางานเปนกลุม สามารถ

ทํางานและตัดสินใจรวมกัน เพ่ือสังเคราะหสรางความรู

ข้ึนมา 

5.การเรียนรูมีลักษณะบูรณาการความรู และบูรณาการ

ทักษะกระบวนการตางๆ เพ่ือใหผูเรียนไดรับความรู และ

คําตอบที่กระจางชัด 

6.ความรูที่เกิดข้ึนจากการเรียนรูจะไดมาภายหลังจากผาน
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กระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานแลวเทานั้น 

7.การประเมินผล เปนการประเมินผลจากสภาพจริง โดย

พิจารณาจากการปฏิบัติงานตามความกาวหนาของผูเรียน 

 การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem – Based Learning: PBL) นํามาใชในการจดัการเรียนการ สอนเพื่อ

พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดขั้นสงู โดยจัดการเรียนรูใหผูเรียนใชสถานการณปญหาในการสรางความรูใหมได ดวย

ตนเอง ผานการทํางานรวมกันเปนกลุม ใชกระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบ ซึ่งเปนสิ่งที่จําเปนตอการเรียนรูใน 

ศตวรรษที่ 21 และการเรียนรูตลอดชีวิต 

ลักษณะของปญหาที่ใชในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

ประพันธศิริ สุเสารัจ (2556) ไดกลาวถึง ลักษณะของปญหาที่ใชในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ที่สอดคลอง

กับ สุคนธ สินธพานนท (2558) ซึ่งสรุปดังนี ้

1.ใชปญหาที่สอดคลองกับสถานการณจริงเปนตัวกระตุนการแกปญหาและเปนจุดเริ่มตนในการแสวงหาความรู 

เปนเรื่องจริงเก่ียวของกับชีวิตประจําวันที่เกิดข้ึนในชีวิตจริงและเกิดจากประสบการณของผูเรียน หรือผูเรียนอาจมีโอกาส

เผชิญกับปญหานั้น  

2.เปนปญหาที่พบบอย มีความสําคัญ มีขอมูลประกอบเพียงพอสําหรับการคนควา 

3.เปนปญหาที่ยังไมมีคําตอบชัดเจน เปนปญหาที่มีความซับซอน สรางคําถาม หรือเกิดความสงสัยในใจของ

ผูเรียน 

4.ปญหาที่เปนประเด็นขัดแยง ขอถกเถียงในสังคมที่ยังไมมีขอยุติ   

5.เปนปญหาที่อยูในความสนใจ อยากรู แตยังไมรู 

6.เปนปญหาที่สรางความเสียหาย เกิดโทษและเปนส่ิงที่ไมพึงปรารถนาในสังคม 

7.ปญหาที่มีการยอมรับวาจริง ถูกตอง แตผูเรียนไมเชื่อจริง ไมสอดคลองกับความคิดของผูเรียน 

8.ปญหาที่อาจมีคําตอบหรือแนวทางในการแสวงหาคําตอบไดหลายทาง ครอบคลุมการเรียนรูที่กวางขวาง

หลากหลายเนื้อหา 

9.เปนปญหาที่มีความยากงายเหมาะสมกับพ้ืนฐานของผูเรียน 
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10.ปญหาที่ไมสามารถหาคําตอบไดทันที ตองการการสํารวจ คนควาและการรวบรวมขอมูลหรือทดลองดูกอน 

ไมสามารถที่จะคาดเดาหรือทํานายไดงายๆวาตองใชความรูอะไร ตองทําการศึกษากอน 

11.เปนปญหาสงเสริมความรูดานเนื้อหาทักษะ สอดคลองกับหลักสูตร 

ข้ันตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 โดยมีข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน มีกระบวนการในดําเนินการ ดังนี ้(สํานักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา,2550) 

1.กําหนดปญหา ซึ่งผูสอนทําการเตรียมสถานการณ หรือประเด็นปญหา เพ่ือกระตุนผูเรียนใหเกิดความสนใจ

เพ่ือหาคําตอบ และอาจเกิดขอปญหาประเด็นอื่นเพ่ิมเติมข้ึนได 

2.ทําความเขาใจปญหา ผูเรียนตองศึกษาทําความเขาใจ มีการอธิบายส่ิงที่เก่ียวของกับปญหา 

3.ดําเนินการศึกษาคนควา โดยผูเรียนกําหนดขอบเขตการศึกษาคนควา ดวยตนเอง ใชวิธีการที่หลากหลาย 

4.สังเคราะหความรู นําความรูที่ไดจากการสืบคน มาเรียนรูแลกเปล่ียนรวมกัน อภิปรายผลและสังเคราะห

ความรูที่ไดมาวามีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด 

5.สรุปและประเมินคาของคําตอบ ซึ่งผูเรียนแตละกลุมสรุปผลงานของกลุมตนเอง และประเมินผลงานวาขอมูลที่

ไดจากการศึกษาคนความีความเหมาะสมหรือไม เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุมตนเองอยางอิสระ ทุก

กลุมชวยกันสรุปองคความรูในภาพรวมของปญหาอีกครั้ง 

6.นําเสนอและประเมินผลงาน นําความรูที่ไดมาจัดระบบองคความรู และนําเสนอผลงานในรูปแบบที่

หลากหลาย ผูเรียนทุกกลุมรวมทั้งผูที่เก่ียวของกับปญหารวมกันประเมินผลงาน 

Duch (1995 อางใน วัชรา เลาเรียนดี และคณะ, 2560) กลาวถึง กระบวนการเรียนรูดวยปญหาเปนฐาน ดังนี ้

1.นักเรียนไดรับการเสนอปญหา  

2.จัดนักเรียนเขากลุม 4 – 5 คน ระดมความคิด จากความรูเดิมที่เก่ียวของกับปญหา และพยายามนิยามปญหา

ใหชัดเจน 

3.นักเรียนชวยกันเสนอปญหา เก่ียวกับประเด็นที่สนใจอยากรู 

4.จัดลําดับความสําคัญของปญหา ตัดสิน วางแผนหาวิธีการและแหลงคนควาขอมูล 

5.นักเรียนรวมประชุมกันใหมเพ่ือบูรณาการความรูใหม รวมกันสรุปความคิดรวบยอด 
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Stepien and Gallagher (1993 อางใน วัชรา เลาเรียนดี และคณะ, 2560) กลาวถึง ข้ันตอนการจัดการเรียนรู

ดวยปญหาเปนฐาน ดังนี ้

1.เขาสูปญหาและนิยามปญหา (Encountering and Defining the Problem) 

 2.หาขอมูลและรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของ (Data Collection) 

3.สังเคราะหขอมูลและปฏิบัติ (Synthesis and Performance) 

Savoil and Hugles (1994 อางใน วัชรา เลาเรียนดี และคณะ, 2560) กลาวถึง ข้ันตอนการจัดการเรียนรูดวย

ปญหาเปนฐาน ดังนี ้

1.เสนอปญหาที่เหมาะสมใหผูเรียน 

2.เชื่อมโยงปญหากับบริบทของผูเรียนเพ่ือใหโอกาสในการปฏิบัติจริง 

3.มอบหมายความรับผิดชอบใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณของตนเอง ใหวางแผนแกปญหา 

4.กระตุนความรวมมือ โดยการจัดกลุมใหรวมกันเรียนรู และปฏิบัติงาน 

5.กําหนดเปาหมาย ใหผูเรียนแสดง หรือนําเสนอผลการเรียนรูของตนเอง โดยการแสดงผลงาน ชิ้นงาน หรือการ

ปฏิบัติใหด ู

ตารางเปรียบเทียบข้ันตอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

สํานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา 

Duch Stepien and Gallagher Savoil and Hugles 

1.กําหนดปญหา ซึ่งผูสอน

ทําการเตรียมสถานการณ 

หรือประเด็นปญหา เพ่ือ

กระตุนผูเรียนใหเกิดความ

สนใจเพ่ือหาคําตอบ  

2.ทําความเขาใจปญหา 

อธิบายส่ิงที่เก่ียวของกับ

ปญหา 

3.ดําเนินการศึกษาคนควา 

1.นักเรียนไดรับการเสนอ

ปญหา  

2.จัดนักเรียนเขากลุม 4 – 5 

คน ระดมความคิด จาก

ความรูเดิมที่เก่ียวของกับ

ปญหา และพยายามนิยาม

ปญหาใหชัดเจน 

3.นักเรียนชวยกันเสนอ

ปญหา เก่ียวกับประเด็นที่

1.เขาสูปญหาและนิยาม

ปญหา (Encountering 

and Defining the 

Problem) 

2.หาขอมูลและรวบรวม

ขอมูลที่เก่ียวของ (Data 

Collection) 

3.สังเคราะหขอมูลและ

ปฏิบัติ (Synthesis and 

1.เสนอปญหาที่เหมาะสมให

ผูเรียน 

2.เชื่อมโยงปญหากับบริบท

ของผูเรียนเพ่ือใหโอกาสใน

การปฏิบัติจริง 

3.มอบหมายความ

รับผิดชอบใหผูเรียนเรียนรู

จากประสบการณของ

ตนเอง ใหวางแผนแกปญหา 
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กําหนดขอบเขตการศึกษา 

ใชวิธีการที่หลากหลาย 

4.สังเคราะหความรู นํา

ความรูที่ไดจากการสืบคน 

มาเรียนรูแลกเปล่ียนรวมกัน 

อภิปรายผล 

5.สรุปและประเมินคาของ

คําตอบ ซึ่งผูเรียนแตละกลุม

สรุปผลงานของกลุมตนเอง 

และประเมินผลงานวา

ขอมูลที่ไดจากการศึกษา

คนความีความเหมาะสม 

เพียงใด  

6.นําเสนอและประเมินผล

งาน นําความรูที่ไดมา

จัดระบบองคความรู และ

นําเสนอผลงาน ผูเรียนทุก

กลุมประเมินผลงาน 

สนใจอยากรู 

4.จัดลําดับความสําคัญของ

ปญหา ตัดสิน วางแผนหา

วิธีการและแหลงคนควา

ขอมูล 

5.นักเรียนรวมประชุมกัน

ใหมเพ่ือบูรณาการความรู

ใหม รวมกันสรุปความคิด

รวบยอด 

 

Performance) 

 

4.กระตุนความรวมมือ โดย

การจัดกลุมใหรวมกันเรียนรู 

และปฏิบัติงาน 

5.กําหนดเปาหมาย ให

ผูเรียนแสดง หรือนําเสนอ

ผลการเรียนรูของตนเอง 

โดยการแสดงผลงาน 

ชิ้นงาน หรือการ 

 

โดยสรุปไดวา ข้ันตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนกระบวนการที่ชวยใหเกิดการเรียนรู โดยเริ่มตั้งแต

ผูสอนเตรียมสถานการณ หรือ ปญหาเพ่ือกระตุนผูเรียนใหอยากรู คนหาคําตอบ จากนั้น ผูเรียนดําเนินการดวย

กระบวนการแกปญหา โดยการทํางานรวมกันเปนกลุม เพ่ือวิเคราะหทําความเขาใจปญหา กําหนดวิธีการ หาแนวทางใน

การสืบเสาะหาความรู จากแหลงขอมูลตางๆ สังเคราะหความรูที่ไดรวบรวม มานําเสนอ แลกเปล่ียนขอมูลในกลุมเพ่ือหา

ขอสรุปและประเมินคาความรูที่ไดสามารถนํามาใชไดมากนอยเพียงใด ซึ่งกระบวนการในการแกปญหา กอใหเกิดการ

เรียนรูไดดวยตัวของผูเรียนเอง ผูสอนมีบทบาทเปนเพียงผูอํานวยความสะดวก ชวยแนะนําในกระบวนการเรียนรูใหบรรลุ

ตาม วัตถุประสงคที่กําหนดในการสรางความคิดรวบยอดแตละครั้ง 

 

 



9 
 

การประเมินผลการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 การประเมินผลการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนการประเมินซึ่งผูเรียนประเมินตนเอง และประเมินสมาชิกใน

กลุม การประเมินประกอบดวย (ประพันธศิริ สุเสารัจ, 2556) 

 1.การประเมินความกาวหนา หรือพัฒนาการของผูเรียน (Formative Assessment) 

 2.การประเมินผลรวม (Summative Assessment) ประเมินผลงานของผูเรียนสามารถนํามาใชในการตอบ

ปญหาไดดีเพียงใด เครื่องมือประเมินประกอบดวย 

  1.1ประเมินจากแฟมการเรียนรูของผูเรียน (The Learning Portfolio) 

  1.2ประเมินจากบันทึกการเรียนรู บันทึกกิจกรรมที่ผูเรียนไดปฏิบัติ (Learning Log) 

 วัชรา เลาเรียนดี และคณะ (2560) เสนอแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ดังนี ้

 1.ใหเสนอรายงานการดําเนินการแกปญหา ทั้งที่เปนงานเดี่ยวและงานกลุม 

 2.ตรวจการเขียนบันทึกการเรียนรูของตนเอง ของนักเรียนแตละคน 

 3.ใชแบบประเมินใหเพ่ือนประเมินกันและกัน ซึ่งตองกําหนดเกณฑการประเมินใหชัดเจน 

 4.ใชแบบสังเกตประเมินผลระหวางเรียนรู  

 5.ทดสอบดวยการวิเคราะหปญหา คิดหาแนวทางแกไขปญหา และดําเนินการแกไขปญหา เปนรายบุคคล โดย

กําหนดปญหาใหปฏิบัติตามข้ันตอน 

 6.สัมภาษณเปนรายบุคคล 

 7.ใชขอสอบแบบกําหนดสถานการณ หรือประเด็นปญหา 

แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ในการเรียนรายวิชา พัฒนาการเด็กปฐมวัย สามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิด

การเรียนรูไดมากเพียงใด สามารถใชการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนเครื่องชี้วัด ชวยประเมินผลการเรียนรูของ

นักศึกษา 

ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

นักวิขาการหลายทานไดใหความหมาย ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไวดังนี ้
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Good (1973 อางใน เกรียงศักดิ์ พลอยแสง, 2553) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ (Achievement) คือ 

ความสําเร็จ (Accomplishment) คือ ความคลองแคลว สําหรับความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic 

Achievement) หมายถึง ความรูหรือทักษะอันเกิดจากการเรียนรูในวิชาตางๆ ที่ไดเรียนมาแลว ซึ่งไดจากผลการทดสอบ

ของครูผูสอน  

อุไร คํามณีจันทร (2552) ใหความหมายของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วา ความรูความสามารถของผูเรียนซึ่ง

สามารถวัดไดจากพฤติกรรมที่เกิดข้ึนกับผูเรียนหลังการจัดการเรียนรู 

เกรียงศักดิ์ พลอยแสง (2553) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความคลองแคลว ความชํานาญ ใน

การใชทักษะ หรือการประยุกตใชความรูตางๆ คุณลักษณะและความสามารถของการเรียนรูที่เกิดจากการฝกฝน อบรม 

หรือเกิดจากการสอนและสามารถตรวจวัดได ซึ่งเปนเครื่องชี้วัดประสิทธิภาพและคุณภาพของการจัดการศึกษา 

สรุป ความหมายของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู ทักษะ ความสามารถ ความชํานาญ ความ

คลองแคลว ในการประยุกตใชความรูที่เกิดจาการเรียนการสอน หรือการฝกปฏิบัติที่สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู

ไดดวยการทดสอบ และเปนการบงชี้ถึงประสิทธิภาพและคุณภาพของการจัดการเรียนรู 

ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 Klausmier (อางใน เกรียงศักดิ์ พลอยแสง, 2553) กลาวถึงปจจัยที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี ้

1.คุณลักษณะของผูเรียน ความพรอมทั้งดาน สมอง สติปญญา รางกาย และความสามารถทางดานทักษะตางๆ 

รวมถึงคุณลักษณะทางจิตใจ ความสนใจ แรงจูงใจ เจตคติ ความเขาใจในสถานการณ อายุ เพศ 

2.ลักษณะของผูสอน ไดแก ความรูในวิชาที่สอน การพัฒนาความรูทักษะทางรางกาย คุณลักษณะทางจิตใจ 

สุขภาพ ความเขาใจเก่ียวกับตนเอง ความเขาใจในสถานการณ อายุ เพศ 

3.พฤติกรรมระหวางผูสอนและผูเรียน ปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน ความเปนมิตร ความเอาใจใส การ

เตรียมการรวมถึงอุปกรณการสอนที่พรอม ครูเลือกวิธีเรียนที่เหมาะสม ทําใหผูเรียนมีกําลังใจ ชวยใหการสอนมี

ประสิทธิภาพ 

4.คุณลักษณะของกลุมผูเรียน โครงสรางของกลุม ความสัมพันธ เจตคติ ความสามัคคี การเปนผูนํา ผูตามที่ดีของ

กลุม 

5.คุณลักษณะของพฤติกรรมเฉพาะตัว ความสนใจเรียน 

6.แรงผลักดันภายนอก ครอบครัว สภาพสังคม  
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การวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

อุไร คํามณีจันทร (2552) กลาวถึง การวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการกําหนดวัตถุประสงคใหเกิด

ข้ึนกับผูเรียน ตามทฤษฎีของ Bloom ไว 6 ข้ัน ดังนี ้

1.ความรูความจํา 

2.ความเขาใจ 

3.การนําไปใช 

4.การวิเคราะห 

5.การสังเคราะห 

6.การประเมินคา 

ดังนั้น การนําวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเพื่อสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของผูเรียน ดวยกระบวนการแกปญหา ที่ใชสถานการณ และประเด็นปญหาในการกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจใฝ 

รู อยากคนควาหาคําตอบ ซึ่งจะเปนประโยชนแกผูเรียนในการนําขอมูล ความรูที่ตนเองไดทําการสืบคน รวบรวม นํามา รว

มกันอภิปรายเพือ่ประเมินคา และหาขอสรุป สังเคราะหขึ้นเปนองคความรู ใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกฝนทักษะการคิดขั้น สูง 

ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานเปนกลุม รวมถึงทักษะการสื่อสาร เพื่อนํามาเปนพื้นฐานในการเรียนรู และ

ดําเนินชีวิตตอไปในอนาคต 

อาจารยกุลธิดา มีสมบูรณ 

อาจารยโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 

Email: Kulthida330@gmail.com 
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