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ประกาศคุณูปการ 

 ดุษฎีนิพนธ์น้ี ส าเร็จไดเ้พราะความเมตตากรุณาของ พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร. อาจารยท่ี์
ปรึกษาหลัก ผูช่้วยศาสตราจารย์.ดร.ไพศาล  สุวรรณน้อย  อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมและ ท่ีได้ให้
ค  าแนะน า ตลอดจนช้ีแนะแนวทางในการด าเนินการดุษฎีนิพนธ์น้ี จนส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี ผูว้ิจยัจึง
ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย ์ดร.วโิรจน์ สารรัตนะ อาจารยป์ระธานหลกัสูตร
ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พระครูธรรมาภิสมยั, ดร. อาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  และดร.สัมฤทธ์ิ  กางเพง็  คณะกรรมการสอบในคร้ังน้ีท่ีท่านได้
กรุณาเสียสละเวลาอนัมีค่าเพื่อก ากับดูแล  และให้ข้อแนะน าท่ีมีประโยชน์จนท าให้งานวิจยัน้ี
ประสบผลส าเร็จ 
 ผูว้ิจยัไดรั้บความอนุเคราะห์  และการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผูท้รงคุณวุฒิและ
ผูเ้ช่ียวชาญหลายท่านในขั้นตอนการวจิยัซ่ึงผูว้จิยัขอขอบพระคุณทุกท่านไวเ้ป็นอยา่งสูง   
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลหลกัในการท าวิจยัในคร้ังน้ีส าเร็จเป็นอย่างดี  ด้วยได้รับความ
ร่วมมือจากสถานศึกษา  ผูบ้ริหาร  ครูผูส้อน  และนกัเรียน  จากโรงเรียนบา้นนาดี  โรงเรียนนาหม่อ
โนนลานประชาสรรค ์ โรงเรียนบา้นอ่างศิลา  และคณะผูบ้ริหารและครูในอ าเภอหนองนาค า  ผูว้ิจยั
ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเป็นอย่างดี  จนท าให้งานวิจยัน้ีประสบ
ผลส าเร็จเป็นอยา่งดี 
 ขอขอบคุณนกัศึกษาปริญญาเอก รุ่น 1 หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ทุกท่าน ท่ี
ได้คอยให้ความช่วยเหลือ เป็นก าลังใจซ่ึงกันและกันมาโดยตลอดรวมทั้ งขอขอบคุณ ขอบใจ
เจา้หนา้ท่ีบณัฑิตวทิยาลยั และบุคลากร เจา้หนา้ท่ีวทิยาเขตอีสาน ทุกท่าน ทุกคนไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
 ขอขอบคุณ นายสรไกร-นางสัมฤทธ์ิ   วรครบุรี บิดา-มารดา พร้อมครอบครัว  วรครบุรี –
เหลืองดี พร้อมทั้ง นางเสาวลกัษณ์  วรครบุรี ภรรยา และท่ีคอยเป็นทั้งก าลงัแรงใจและก าลงัทรัพย์
ในช่วงเวลาท าวจิยัดว้ยดีเสมอมา 
 ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านท่ีคอยช่วยเหลือ เป็นก าลงัใจ และอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินการวจิยัในคร้ังน้ีเป็นอยา่งสูงยิง่ 

 

 



ข 

 

5630440512010  : สาขาวชิา : การบริหารการศึกษา; ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ค าส าคญั : โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ , การเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐาน, 

หอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 

              วฒิุชยั  วรครบุรี : โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษ
ท่ี 21 ส าหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาและทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรู้ท่ี
ยึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21 ดว้ยระเบียบวิธีวิจยัและพฒันา รูปแบบการวิจยั
เชิงทดลองเบ้ืองตน้ แบบมีการทดสอบก่อนและหลงักบักลุ่มเป้าหมาย 1 กลุ่ม ซ่ึงเป็นครูผูส้อน  
โรงเรียนบา้นนาดี  16 ราย มีนกัเรียนเก่ียวขอ้ง 240 ราย ผลการวิจยั พบว่า โปรแกรม  ซ่ึง
ประกอบดว้ยโครงการพฒันาความรู้ มีคู่มือการเรียนรู้  5 หน่วยการเรียนรู้ คือ  (1) การเรียนรู้และ
หอ้งเรียนในศตวรรษท่ี  21  (2)  ความหมายและขั้นตอนการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐาน  (3) บทบาท
ผูเ้รียนและผูส้อนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน   (4) การสร้างและพฒันาโจทยปั์ญหาการ
จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  (5) การประเมินผลการจดัการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐาน และ
โครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั มีคู่มือการเรียนรู้  1 หน่วย คือ แนวปฏิบติัโครงการน าความรู้สู่การ
ปฏิบติั เม่ือผ่านการทดลอง มีประสิทธิผลตามสมมุติฐานการวิจยัท่ีก าหนดไว ้คือ บรรยากาศการ
เรียนการสอนของกลุ่มเป้าหมาย และ พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีเก่ียวขอ้ง มีค่าสถิติหลงั
การทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีขอ้เสนอแนะ จาก
ผลการถอดบทเรียนเพื่อการน าไปใชห้รือเผยแพร่ท่ีสนใจ  ดงัน้ี  คือ บทบาทครูผูส้อนจะตอ้งมีความ
อดทน  ไม่ใจร้อนท่ีจะสรุปบทเรียนควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดแ้สดงความสามารถและศกัยภาพ
ให้เต็มท่ี    ครูผูส้อนจะตอ้งเตรียมการเป็นอย่างดีถึงขั้นตอนของการสอน  รวมทั้งเตรียมตวัในการ
แกไ้ขขอ้ผดิพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนในสถานการณ์ต่างๆไวล่้วงหนา้ 
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The objectives of this research were to develop and evaluate effectiveness of Problem-
based Learning Program for 21st Century by research methodology and develop the preliminary 
experimental research. The pre-test and post-test were performed with target group 1 composed 
of 16 teachers at Ban Nadee School and 240 related students. The result revealed that program 
consisted of Knowledge Enhancement Project had 5 divisions of learning guide, namely 1) 
learning and classroom in 21st century, 2) Problem-based learning definition as base, 3) role of 
learners and teachers in teaching and learning by using Problem-based learning, 4) creating and 
developing of learning problems by using Problem-based learning, and 5) evaluation of Problem-
based learning and applying knowledge in performing had 1 learning guideline i.e., the guidelines 
applied in the practice. After pre-test, the effectiveness was along with specified hypothesis i.e. 
learning and teaching environment of target group and learning behavior of related students had 
high level of mean value after post-test with statistical significant at 0.05. The suggestion 
revealed, after post-test, that teachers should have patience, not be impatience. Students should 
get chance to show their abilities and capabilities. Teachers should prepare themselves for 
teaching process including correction of errors, in advance, that may occur in different situation.  
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สังคมในปัจจุบนัเป็นสังคมโลกเกิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจโดยปราศจากพรมแดน
ขวางกั้นโลกเป็นเสมือนหมู่บา้นเดียวกนั (Global Village)  ดว้ยสภาพดงักล่าวท าให้เกิดการการ
แข่งขนักนัอย่างเสรีในสังคมท่ีท าให้จ  าเป็นท่ีจะตอ้งใช้ความรู้เขา้มาต่อสู้และด ารงตนให้อยู่ไดใ้น
สังคมโลกท่ามกลางการแข่งขนัท่ีสูงและเป็นอิสระท าให้สังคมไดป้รับเปล่ียนจากการแข่งขนัดา้น
วตัถุดิบ ดา้นแรงงาน ดา้นทุนและดา้นการตลาดกลบัมาเปล่ียนเป็นการแข่งขนักนัในเร่ืองของความรู้
ท่ีจะไปพฒันาและแข่งขนัในตลาดโลกไดส้ังคมในยุคน้ีเป็นยุคท่ีต่อเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงจาก
สังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมสังคมขอ้มูลข่าวสารและในปัจจุบนัคือสังคมแห่งการ
เรียนรู้หรือสังคมท่ีใชค้วามรู้เป็นฐาน (Knowledge Based Society) ในสังคมยุคน้ีต่างจ าเป็นตอ้งใช้
ทกัษะในดา้นการเรียนรู้เพื่อการด ารงชีวิตอยู่การเปล่ียนแปลงไปของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ
การเมืองและสังคมโลกทั้งในแง่ของความรวดเร็วของกระแส การเปล่ียนแปลง  และรูปแบบท่ี
แตกต่างไปจากเดิมส่งผลให้ประเทศไทยตอ้งเผชิญหน้ากบัการแข่งขนัท่ีทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน  
การมีเทคโนโลยีและนวตักรรมเป็นของตนเองจึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีจะท าให้เกิดการเจริญเติบโตและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศอนัจะน าพาประเทศไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (S D) 
(มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก, 2551) 

ในปีคศ. 1990 สหรัฐอเมริกาไดป้ระกาศให้ทศวรรษต่อไปเป็น “ทศวรรษของสมองและ
ทศวรรษของการศึกษา (the decade of brain and the decade of education)” เน่ืองมาจากผลการ
ค้นควา้วิจัยเร่ืองสมองท าให้นักการศึกษารู้ว่าสมองมนุษย์มีลักษณะเฉพาะเป็นแหล่งเก็บเป็น
แหล่งก าเนิดของพฤติกรรมเป็นอวยัวะท่ีมีความสลบัซบัซ้อนมากท่ีสุดในร่างกายมนุษยส์มองของ
คนเราสามารถรับเร่ืองราวท่ีเกิดจากการเรียนรู้ไดทุ้กอยา่ง (receive all education) และดว้ยความ
แตกต่างกนัของสมองส่งผลให้คนเรามีลกัษณะของการเรียนรู้ (learning style) ท่ีแตกต่างกนัจึงท า
ให้วิธีการเรียนรู้ของมนุษยแ์ต่ละคนมีความแตกต่างกนัไปดว้ยเช่นกนันอกจากการคน้ควา้ในเร่ือง
สมองแล้วสหรัฐอเมริกายงัได้มีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบติัการเพื่อดูแนวโน้มและวิสัยทศัน์ของ
หลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 150 คนจากหลากหลายอาชีพ
เช่นนกัธุรกิจระดบัชาติผูน้ าทางการศึกษาและตวัแทนจากรัฐบาลเคร่ืองมือวจิยัส าหรับโครงการน้ีคือ
การใชเ้ทคนิค Delphi ระยะเวลาในการวจิยั 3 ปีซ่ึงสรุปไวว้า่การเตรียมผูเ้รียนให้พร้อมท่ีจะเผชิญกบั
ความเปล่ียนแปลงในอนาคตมีความจ าเป็นท่ีจะต้องปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะการคิดแบบ
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วิจารณญาณและมีทกัษะในการตดัสินใจนกัเรียนตอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลและสามารถปรับแปลง
ขอ้มูลเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาไดโ้ดยนกัเรียนเหล่าน้ีตอ้งมีลกัษณะกลา้เส่ียงเป็นนกัส ารวจและเป็น
นักคิดท่ีรู้จักให้ความร่วมมือกับผูอ่ื้นรวมทั้ งต้องมีการบูรณาการหลักสูตรเพื่อให้เกิดกิจกรรม
แบบสหวทิยาการดว้ย (ยรรยง  สินธ์ิงาม, 2550) 

ในช่วงต้นศตวรรษท่ี 21 เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อสังคมอย่างไร้พรมแดน
สถาบนัการศึกษาจึงตอ้งปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นไปตามความตอ้งการของกระแสการ
เปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว (พลัลภพิริยะสุรวงศ์, 2543) ปัจจุบนัไดมี้การผสมผสานระหวา่งเทคโนโลยี
ใหม่ๆกบักระบวนการออกแบบการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอนและอ านวยความสะดวกในการศึกษาหาความรู้ใหก้บัผูเ้รียนทุกช่วงวยัซ่ึงสามารถช่วย
แกปั้ญหาในเร่ืองขอ้จ ากดัทางดา้นสถานท่ีและเวลาในการเรียนทั้งน้ีเพื่อให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา
และการเรียนรู้ท่ีมุ่งเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนสามารถคิดเป็นท าเป็นมีเหตุผลมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตรู้เท่าทนัโลกสอดคล้องกบัแนวทางของพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  เพื่อให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอน
ใหไ้ดม้าตรฐานก าหนดใหมี้การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ปัจจุบนัความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  อนัสืบเน่ืองมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
เช่ือมโยงขอ้มูลต่างๆ  ของทุกภูมิภาคของโลกเขา้ดว้ยกนั  กระแสการปรับเปล่ียนทางสังคมท่ีเกิดข้ึน
ในศตวรรษท่ี  21  ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทัว่ถึง  ครูจึงต้องมีความต่ืนตวัและ
เตรียมพร้อมในการจดัการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทกัษะส าหรับการออกไป
ด ารงชีวติในโลกในศตวรรษท่ี  21  ท่ีเปล่ียนไปจากศตวรรษท่ี  20 และ  19  โดยทกัษะแห่งศตวรรษ
ท่ี  21  ท่ีส าคญัท่ีสุด  คือ  ทกัษะการเรียนรู้ (Learning Skill)  ส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงการจดัการ
เรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษท่ี  21  น้ีมีความรู้ความสามารถ และทกัษะจ าเป็นซ่ึงเป็นผลจากการ
ปฏิรูปเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมดา้นต่างๆ  ท่ี
เป็นปัจจยัสนบัสนุนท่ีจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ดงักล่าวลกัษณะของหลกัสูตรในศตวรรษท่ี 21 จะเป็น
หลกัสูตรท่ีเนน้คุณลกัษณะเชิงวิพากษ ์(critical attributes) เชิงสหวิทยาการ (interdisciplinary) ยึด
ปัญหาเป็นฐาน (problem-based) และขบัเคล่ือนดว้ยการวิจยั (research-driven) เช่ือมโยงทอ้งถ่ิน
ชุมชนเขา้กบัภาค ประเทศ และโลกในบางโอกาสนักเรียนสามารถร่วมมือ (collaboration) กบั
โครงงานต่างๆได้ทัว่โลก เป็นหลักสูตรท่ีเน้นทักษะการคิดขั้นสูง พหุปัญญาเทคโนโลยีและ
มลัติมีเดีย ความรู้พื้นฐานเชิงพหุส าหรับศตวรรษท่ี 21 และการประเมินผลตามสภาพจริง รวมทั้ง
การเรียนรู้จากการให้บริการ (service) ก็เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัภาพของห้องเรียนจะขยาย
กลายเป็นชุมชนท่ีใหญ่ข้ึน (greater community) นกัเรียนมีคุณลกัษณะเป็นผูช้ี้น าตนเองได ้ (self-
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directed) มีการท างานทั้งอย่างเป็นอิสระและอย่างร่วมมือกนัคนอ่ืนหลกัสูตรและการสอนจะมี
ลกัษณะทา้ทายส าหรับนกัเรียนทุกคนและค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลหลกัสูตรจะไม่เน้น
การยึดต าราเป็นตวัขบัเคล่ือน (textbook-driven) หรือแบบแยกส่วน (fragmented) เช่นในอดีตแต่จะ
เป็นหลักสูตรแบบยึดปัญหาและการบูรณาการการสอนทักษะและเน้ือหาจะไม่เป็นจุดหมาย
ปลายทาง (as an end) เช่นท่ีเคยเป็นมาแต่นกัเรียนจะตอ้งมีการเรียนรู้ผา่นการวิจยัและการปฏิบติัใน
โครงงานการเรียนรู้จากต าราจะเป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่านั้น ความรู้ (knowledge) จะไม่หมายถึงการ
จดจ าขอ้เทจ็จริงหรือตวัเลขแต่จะเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการวิจยัและการปฏิบติัโดยเช่ือมโยงกบัความรู้
และประสบการณ์เก่าท่ีมีอยูท่กัษะและเน้ือหาท่ีไดรั้บจะเก่ียวขอ้งและมีความจ าเป็นต่อการปฏิบติัใน
โครงงาน จะไม่จบลงตรงท่ีการไดรั้บทกัษะและเน้ือหาแลว้เท่านั้นการประเมินผลจะเปล่ียนจากการ
ประเมินความจ าและความไม่เก่ียวโยงกบัความเขา้ใจต่อการน าไปปฏิบติัไดจ้ริงไปเป็นการประเมิน
ท่ีผูถู้กประเมินมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองดว้ย (self-assessment)  ทกัษะท่ีคาดหวงัส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีเรียนรู้ผ่านหลกัสูตรท่ีเป็นสหวิทยาการ บูรณาการ ยึดปัญหาเป็นฐานและอ่ืนๆ 
ดงักล่าวจะเนน้เร่ือง 1) ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม (learning and innovation skills)  2) ทกัษะ
ชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี (information, media 
and technology skills) ท่ีคาดหวงัวา่จะเกิดข้ึนไดจ้ากความร่วมมือ (collaboration) ในการท างานเป็น
ทีม การคิดเชิงวิพากษ ์(critical thinking) ในปัญหาท่ีซับซ้อน การน าเสนอดว้ยวาจาและดว้ยการ
เขียน การใชเ้ทคโนโลยีความเป็นพลเมืองดี การฝึกปฏิบติัอาชีพ การวิจยั และการปฏิบติัส่ิงต่างๆท่ี
กล่าวมาขา้งตน้(วจิารณ์  พานิช,  2555) 

ปัจจุบนัสังคมไทยมีกระแสการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วมากจนส่งผล
ให้เกิดวิกฤติการณ์หลายรูปแบบข้ึนในสังคมทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองวฒันธรรมและ
ส่ิงแวดลอ้มนอกจากนั้นยงัส่งผลใหเ้กิดกระแสเรียกร้องการปฏิรูปการศึกษาข้ึนเพื่อใหก้ารศึกษาเป็น
เคร่ืองมือในการพฒันาเศรษฐกิจสังคมวฒันธรรมและการเมืองของประเทศอย่างแทจ้ริงเป้าหมาย
ของการจดัการศึกษาจะตอ้งมุ่งสร้างสรรคส์ังคมใหมี้ลกัษณะท่ีเอ้ืออ านวยต่อการพฒันาประเทศชาติ
โดยรวมมุ่งสร้างคนหรือผู ้เ รียนซ่ึงเป็นผลผลิตโดยตรงให้มี คุณลักษณะท่ีมีศักยภาพและ
ความสามารถท่ีจะพฒันาตนเองและสังคมไปสู่ความส าเร็จไดก้ารจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญัคือวธีิการส าคญัท่ีสามารถสร้างและพฒันาผูเ้รียนให้เกิดคุณลกัษณะต่างๆท่ีตอ้งการในยุค
โลกาภิวตัน์เน่ืองจากเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีให้ความส าคญักบัผูเ้รียนส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกั
เรียนรู้ดว้ยตนเองเรียนในเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถและความตอ้งการของตนเองและได้
พฒันาศกัยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ีซ่ึงแนวคิดการจดัการศึกษาน้ีเป็นแนวคิดท่ีมีรากฐานจาก
ปรัชญาการศึกษาและทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆท่ีไดพ้ฒันามาอยา่งต่อเน่ืองยาวนานและเป็นแนวทางท่ี
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ไดรั้บการพิสูจน์วา่สามารถพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะตามตอ้งการอยา่งไดผ้ล (นฤมล ศรีสุวรรณ
, 2555) 

การศึกษาในระดบัประถมศึกษาเป็นการศึกษาภาคบงัคบัท่ีรัฐบาลให้ความส าคญัเป็น
อนัดบัแรกและตอ้งจดัให้อย่างทัว่ถึงกบัเด็กทุกคน  ตามพระราชบญัญติัการประถมศึกษาและตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยยึดหลกัการวา่ ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพฒันาตนเองไดแ้ละถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้
ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ และเตม็ตามศกัยภาพตอ้งเนน้ความส าคญัทั้งความรู้   คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษา ดงันั้นโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาจึงมีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งต่อการพฒันาก าลงัคน การพฒันาบุคลากรจึง
เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัของกระบวนการบริหารงานบุคคลท่ีจะน ามาซ่ึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ของงานในองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การ หรือหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการจดัการศึกษาให้แก่
เยาวชนของชาติ ซ่ึงเจริญเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพไดน้ั้นย่อมข้ึนอยู่กบัผูมี้หน้าท่ีใน
การใหค้วามรู้ อบรมสั่งสอน คือ ครูอาจารยท่ี์มีคุณภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานหรือ
การพฒันาครูอาจารย์ จึงเป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารโดยตรง เพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ คือตัว
นักเรียนครูมีบทบาทส าคญัในการจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคใ์นสังคมยคุใหม่ จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 52 ไดก้ าหนดให้
มีการส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการผลิต การพฒันาครู อาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมให้มีการเตรียมบุคลากรและการพฒันาบุคลากรประจ าอย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงรัฐตอ้งจดัสรรงบประมาณและจดัตั้งกองทุนพฒันาครู อาจารยแ์ละบุคลากรทางการ
ศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

การเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัคือแนวการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ให้ผูเ้รียน
สร้างความรู้ใหม่และส่ิงประดิษฐ์ใหม่โดยการใช้กระบวนการทางปัญญา (กระบวนการคิด) 
กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม) และให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์และมีส่วนร่วมในการเรียน
สามารถน าความรู้ไปประยุกตใ์ชไ้ดโ้ดยผูส้อนมีบทบาทเป็นผูอ้  านวยความสะดวกจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ให้ผูเ้รียนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัตอ้งจดัให้สอดคลอ้งกบัความ
สนใจความสามารถและความถนัดเน้นการบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆใช้หลากหลาย
วธีิการสอนหลากหลายแหล่งความรู้สามารถพฒันาปัญญาอยา่งหลากหลายคือพหุปัญญารวมทั้งเนน้
การวดัผลอยา่งหลากหลายวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัเกิดข้ึนจากพื้นฐานความเช่ือ
ท่ีวา่การจดัการศึกษามีเป้าหมายส าคญัท่ีสุดคือการจดัการใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนแต่ละ
คนไดพ้ฒันาตนเองสูงสุดตามก าลงัหรือศกัยภาพของแต่ละคนแต่เน่ืองจากผูเ้รียนแต่ละคนมีความ
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แตกต่างกนัทั้งด้านความตอ้งการความสนใจความถนัดและยงัมีทกัษะพื้นฐานอนัเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัท่ีจะใช้ในการเรียนรู้อนัไดแ้ก่ความสามารถในการฟังพูดอ่านเขียนความสามารถทางสมอง
ระดบัสติปัญญาและการแสดงผลของการเรียนรู้ออกมาในลกัษณะท่ีต่างกนัจึงควรมีการจดัการท่ี
เหมาะสมในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัตามเหตุปัจจยัของผูเ้รียนแต่ละคนและผูท่ี้มีบทบาทส าคญัใน
กลไกของการจดัการน้ีคือผูส้อนแต่จากข้อมูลอนัเป็นปัญหาวิกฤตทางการศึกษาและวิกฤตของ
ผูเ้รียนท่ีผา่นมาแสดงให้เห็นวา่ผูส้อนยงัแสดงบทบาทและท าหนา้ท่ีของตนเองไม่เหมาะสมจึงตอ้ง
ทบทวนท าความเขา้ใจซ่ึงน าไปสู่การปฏิบติัเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตทางการศึกษาและวิกฤตของ
ผูเ้รียนต่อไปการทบทวนบทบาทของผูส้อนควรเร่ิมจากการทบทวนและปรับแต่งความคิดความ
เขา้ใจเก่ียวกบัความหมายของการเรียนโดยตอ้งถือวา่แก่นแทข้องการเรียนคือการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ตอ้งเปล่ียนจากการยึดวิชาเป็นตวัตั้งมาเป็นยึดมนุษยห์รือผูเ้รียนเป็นตวัตั้งหรือท่ีเรียกวา่ผูเ้รียนเป็น
ส าคญัผูส้อนตอ้งค านึงถึงหลกัความแตกต่าง(พิมพนัธ์  เดชะคุปต,์ 2550) 

จากข้อมูลท่ีเป็นวิกฤตทางการศึกษาและวิกฤตของผูเ้รียนอีกประการหน่ึงคือการจดั
การศึกษาท่ีไม่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดน้ าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มาปฏิบติัในชีวิตจริงท าให้ไม่เกิดการเรียนรู้ท่ี
ย ัง่ยืนผูส้อนจึงตอ้งหนัมาทบทวนบทบาทและหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งแกไ้ขโดยตอ้งตระหนกัว่าคุณค่าของ
การเรียนรู้คือการไดน้ าส่ิงท่ีเรียนรู้มานั้นไปปฏิบติัให้เกิดผลดว้ยดงันั้นหลกัการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญัจึงมีสาระท่ีส าคญั 2 ประการคือการจดัการโดยค านึงถึงความแตกต่างของผูเ้รียน
และการส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้น าเอาส่ิงท่ีเรียนรู้ไปปฏิบติัในการด าเนินชีวิตเพื่อพฒันาตนเองไปสู่
ศกัยภาพสูงสุดท่ีแต่ละคนจะมีและเป็นไดก้ารจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัหรือท่ี
รู้จกัในช่ือเดิมวา่การจดัการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Student Centered หรือ Child 
Centered) เป็นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีรู้จกักนัมานานในวงการศึกษาไทยแต่ไม่ประสบ
ความส าเร็จในการปฏิบติัรวมกบัความเคยชินท่ีไดรั้บการอบรมสั่งสอนมาดว้ยรูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนโดยยึดครูเป็นศูนยก์ลาง (Teacher Centered) มาตลอดเม่ือผูส้อนเคยชินกบัการจดัการ
เรียนการสอนแบบเดิมๆท่ีเคยรู้จกัจึงท าใหไ้ม่ประสบความส าเร็จในการจดัการเรียนการสอนโดยยึด
ผูเ้รียนเป็นส าคญัเท่าท่ีควรแต่ในยุคของการปฏิรูปการศึกษาน้ีไดมี้การก าหนดเป็นกฎหมายแลว้ว่า
ผูส้อนทุกคนจะตอ้งใช้รูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคญัได้จึงเป็นความ
จ าเป็นท่ีผูส้อนทุกคนจะตอ้งให้ความสนใจกบัรายละเอียดในส่วนน้ีโดยการศึกษาท าความเขา้ใจ
และหาแนวทางมาใชใ้นการปฏิบติังานของตนให้ประสบผลส าเร็จ ดงันั้นการจดัการเรียนการสอน
จึงเป็นการจดัการบรรยากาศจดักิจกรรมจดัส่ือจดัสถานการณ์ฯลฯให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดเ้ต็ม
ตามศกัยภาพผูส้อนจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งรู้จกัผูเ้ รียนให้ครอบคลุมอย่างรอบดา้นและสามารถ
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วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อน าไปเป็นพื้นฐานการออกแบบหรือวางแผนการเรียนรู้ไดส้อดคลอ้งกบัผูเ้รียน 
(มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก, 2551) 

การจดัการเรียนการสอนแบบดั้ งเดิมจึงไม่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเน่ืองจากมกัเป็นการเรียนการสอนแบบกลุ่มใหญ่ท่ีไม่ได้ค  านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลการน ากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักมาบูรณาการในหลักสูตร
ระดบัอุดมศึกษาร่วมกบัการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนได้แก่การเรียน
ออนไลน์ (Online Learning)โดยใช้ส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนได้ใช้ทกัษะการแกปั้ญหาผูเ้รียนตอ้งคน้หาและสร้างสรรค์ความรู้จากการแสวงหาด้วย
ตนเองหรือใช้ความร่วมมือในกลุ่มของผูเ้รียน (ณมน  จีรังสุวรรณ, 2552) รวมทั้งน าเทคโนโลยี
ส่ือสารท่ีมีอยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใช้สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนผูส้อนและบทเรียน
ไดแ้ก่การสนทนาผา่นเวบ็ (Chat Room)การแสดงความคิดเห็นในกระดานข่าว (Webboard) หรือ 
Weblog การส่งขอ้มูลผ่านไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เป็นตน้สอดคลอ้งกบังานวิจยัใน
ต่างประเทศท่ีได้ใช้กลยุทธ์ทางเทคโนโลยีท่ีสอนผ่านเว็บไซต์เพื่อการเรียนทางไกลในโรงเรียน
พยาบาลจ านวน 23 แห่งโดยน าเทคโนโลยท่ีีใชก้ารพูดคุยผา่นเวบ็ในห้องสนทนา (Chat Room) และ
น าเสนอตวัอยา่งกรณีศึกษาดว้ยการใชเ้กมส์แก่ผูเ้รียนผลการวิจยัพบวา่มีความพึงพอใจต่อการเรียน
อยูใ่นระดบัดีและผูเ้รียนทุกคน (PhilipHallinger, 2005) และฮาราซิมและคณะ (Harasym; et al. 
1980) ท่ีไดป้ระเมินผลการใชก้ระบวนการแกไ้ขปัญหาทางการแพทยโ์ดยยึดปัญหาเป็นหลกัพบว่า
วิธีการแก้ปัญหาของนักศึกษาตามขั้นตอนต่างๆสามารถท าข้อสอบการแก้ไขปัญหาจาก
แบบทดสอบอตันยัประยุกตไ์ดค้ะแนนสูงกวา่แบบทดสอบการจดัการกบัปัญหาของผูป่้วยรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นหลกัผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์จึงมีการน ามาบูรณาการรูปแบบการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกักบัเทคโนโลยอีอนไลน์สมยัใหม่ 

ในประเทศไทยการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัเม่ือประมาณ 20 ปีท่ีแลว้
และเป็นท่ีนิยมแพร่หลายในวงการศึกษามากข้ึนเม่ือมีการประกาศใช้พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติพ.ศ. 2542เน่ืองจากมีความสอดคลอ้งกบัหลกัการจดัการศึกษาแห่งชาติท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั (วลัลีสัตยาศยั, 2547) ส าหรับการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานนั้นเป็นการจดัการเรียนรู้โดย
การสร้างบริบทแวดลอ้มแห่งการเรียนรู้จากการสืบคน้และแสวงหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ี
พบเห็นทัว่ไปในชีวติประจ าวนัของผูเ้รียนโดยผูส้อนจะท าหนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียงในการสืบเสาะคิดคน้หา
ค าตอบและจดัเตรียมโอกาสให้ผูเ้รียนในการสะทอ้นคิดในส่ิงท่ีพวกเขาไดเ้รียนรู้ซ่ึงจะน าไปสู่การ
พฒันาความเขา้ใจในความคิดรวบยอดของส่ิงท่ีเรียนและทกัษะการคิดต่างๆการท่ีผูเ้รียนตอ้งหา
ความรู้อยา่งต่อเน่ืองท าให้เป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong process) ส่งผลให้ผูเ้รียนเป็น
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คนไม่ลา้หลงัทนัเหตุการณ์ทนัโลกและสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสังคมโลกในอนาคตซ่ึงเป็นไปตาม
ความมุ่งหมายของการจดัการศึกษา (มณัฑรา ธรรมบุศย,์ 2545) นอกจากความมุ่งหมายในการจดั
การศึกษาเพื่อให้ผูเ้รียนมีลกัษณะกา้วทนัความเปล่ียนแปลงของโลกแลว้พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติพ.ศ. 25452 หมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษายงัก าหนดใหมี้การประกนั
คุณภาพการศึกษาโดยให้หน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาดงักล่าวจ าเป็นตอ้งมี
ตวับ่งช้ีต่างๆเพื่อช้ีวดัระดบัการจดัการศึกษาและจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การ 

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ี
กระตุน้ใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจในสภาพปัญหาท่ีแทจ้ริง  เรียนรู้จากการเรียนและท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม
เพื่อค้นคว้าหาวิธีแก้ปัญหา  มุ่งพัฒนาทักษะการเรียนรู้มากกว่าความรู้ท่ีได้มา (Gwendie 
Camp,1996) โดยท่ีผูส้อนเป็นผูก้  าหนดสถานการณ์หรือผูเ้รียนร่วมกนัก าหนดประเด็นปัญหา  เพื่อ
น าไปสู่การวางแผนร่วมกนั  และลงมือท าเพื่อแกปั้ญหาดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม (Creswell, J. W. 
(2007) การเรียนการสอนแบบน้ีตอบสนองต่อธรรมชาติการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  ในฐานะท่ีเป็น
การเรียนรู้ตามสภาพจริง  นัน่หมายความว่า  ผูเ้รียนคิดและลงมือท ามากกว่าเรียนรู้แค่ซึมซับจาก
ห้องเรียน  ตอ้งท าความเขา้ใจปัญหา  คน้ควา้วิธีการแกปั้ญหา  พฒันานวตักรรมกบัเพื่อนร่วมงาน
(มณัฑรา  ธรรมบุศย ,์  2545) การปรับตวัเพื่อท างานร่วมกบักลุ่ม  และน าเสนอความรู้จากส่ิงท่ีพบ
ดว้ยตนเองบนพื้นฐานของพฒันาการและความสนใจ (Garrison, D.R.1997) การประเมินการเรียนรู้
ท่ียึดปัญหาเป็นฐานเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมประเมินตนเองและประเมินเพื่อนสมาชิกใน
กลุ่ม (ประพนัธ์ศิริ   สุเสารัจ,  2556)  ซ่ึงเป็นการประเมินวิธีการท่ีหลากหลาย  ประกอบดว้ย  การ
ประเมินความกา้วหน้าหรือพฒันาการของผูเ้รียน (Formative  assessment) เพื่อใช้ตรวจสอบว่า
ผูเ้รียนได้เกิดเรียนรู้อะไรและควรปรับปรุงขอ้บกพร่องใดบ้าง  และการประเมินแบบก้าวหน้า
ผลรวม  (Summative  assessment) เพื่อตรวจสอบวา่ผูเ้รียนสามารถแกปั้ญหาไดดี้เพียงใด  สามารถ
น าไปใช้ในสภาพจริงได้มากน้อยเพียงไรโดยประเมินจากแฟ้มการเรียนรู้   บันทึกการเรียนรู้ 
(Learning  portfolio) บนัทึกการเรียนรู้  (Learning  log)  อาศยักระบวนการประเมินท่ีต่อเน่ือง  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการคิดตดัสินใจและการสะทอ้นความคิด  ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญั
ควรแก่การส่งเสริมให้เกิดกบัผูเ้รียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  ประการส าคญัคือการร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วม
แกปั้ญหา  ระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน  (Helterbran, V. 2008) เป้าหมายส าคญัอีกประเด็นหน่ึงคือ  
การเรียนการสอนท่ียึดปัญหาเป็นฐานเติมเต็มคุณลกัษณะดา้นการคิดควบคู่ไปกบัพฒันาการของ
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ผูเ้รียนในดา้นอ่ืนๆดว้ย  ผูส้อนเป็นผูต้ ั้งค  าถามหรือก าหนดสถานการณ์ปัญหาให้ผูเ้รียนได้ขบคิด  
และเร้าใหเ้กิดการคิดคน้ควา้หาค าตอบผา่นทั้งการใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีอยูบ่ริเวณห้อง  กระบวนการคน้หา
ค าตอบดว้ยตวัเองรวมถึงกระบวนการกลุ่ม   

ดังนั้นผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับ
หอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาซ่ึงจะเป็นการน าเอากระบวนการเรียน
การสอนท่ียึดปัญหาเป็นฐานเพื่อช่วยแก้ปัญหาการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนผูเ้รียน
จะตอ้งแลกเปล่ียนเน้ือหาความรู้ร่วมเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ตลอดจนน าเสนอขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง  เหมาะสมกบัผูเ้รียนจะเป็นการเพิ่มศกัยภาพทางการเรียนรู้ให้
เหมาะสมและกา้วทนัต่อความเจริญกา้วหนา้ในยคุของโลกท่ีไร้พรหมแดนและยงัเป็นการเพิ่มทกัษะ
และความสามารถในการเรียนรู้โดยเร่ิมจากปัญหาและยงัก่อให้เกิดกระบวนการกลุ่มในการเรียน
สามารถน าส่ือมาผสมผสานเพื่อใช้ส าหรับการเรียนการสอนจึงเป็นแนวทางในการพฒันาพื้นฐาน
ทางดา้นการเรียนรู้และขยายสังคมแห่งการเรียนรู้ใหก้วา้งไกลยิง่ข้ึน 

 
2. ค าถามการวจัิย 

2.1โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบดว้ยโครงการและรายละเอียดของโครงการรวมทั้งคู่มือประกอบโครงการแต่ละโครงการ
อะไรบา้ง 

2.2   โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีผา่นการ
ทดลองในภาคสนามมีประสิทธิผลหรือไม่และควรปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไร 

 
3. วตัถุประสงค์การวจัิย 

3.1 เพื่อพฒันาโปรแกรมการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
ประกอบดว้ยโครงการและรายละเอียดของโครงการรวมทั้งคู่มือประกอบโครงการแต่ละโครงการ 

3.2  เพื่อประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมและเพื่อหาขอ้บกพร่องในการปรับปรุงแกไ้ข
จากผลการทดลองในภาคสนามของโปรแกรมการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียน
ศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
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4. สมมติฐานการวจัิย 
โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ใน

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการวิจยั
และพฒันาน้ีไดรั้บการพฒันาจากการศึกษาหลกัการ  แนวคิด  และทฤษฎี  รวมทั้งผลการวิจยั  มีการ
น าไปตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิและผูมี้ส่วนไดเ้สียหลายขั้นตอน  และจากผลงานวิจยัของจินตนา  
ศรีสารคาม (2554) เร่ืองการจดัการเรียนการสอนแบบโครงการงานวิจยัของส านกังานเลขาธิการ
สภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ (2555) เร่ืองการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนยุคใหม่เพื่อรองรับ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองดว้ยการบูรณาการไอซีทีในการจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงการ  
ต่างพบว่าผลผลิตท่ีพฒันาข้ึน เม่ือน าไปทดลองในภาคสนามมีผลต่อการเปล่ียนแปลงหลงัการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  ดงันั้น การวิจยัและพฒันาโปรแกรมการ
เรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงตั้งสมมติฐานเพื่อคาดคะเน
ค าตอบว่า  โปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนจะมีคุณภาพท่ีสามารถจะน าไปเผยแพร่หลงัการทดลองไดโ้ดย
พิจารณาจากผลการประเมินก่อนและหลงัการทดลอง 2 ประการ คือ การประเมินบรรยากาศการ
เรียนการสอน และการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน วา่ผลการประเมินหลงัการทดลอง
จะสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
5. ขอบเขตการวจัิย 

การศึกษาวิจยัและพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ขอบเขตของการศึกษาวจิยั ดงัน้ี 

5.1 โรงเรียนเป้าหมายของการวิจยัคร้ังน้ี  คือ  โรงเรียนบา้นนาดี  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5   

5.2  กลุ่มเป้าหมาย  คือ  ครูโรงเรียนบา้นนาดีส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต  5  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจ านวน  16  คน  ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
นกัเรียน  240  คน 

5.3  โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คือ
โปรแกรมท่ีมี  3 แนวคิดท่ีส าคญัคือ 1)โปรแกรมท่ีจะเป็นผลลัพธ์จากการวิจยัน้ีประกอบด้วย 
โครงการวจิยัและพฒันา 2 โครงการ คือ 1)โครงการพฒันาความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย  
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2  กิจกรรม ไดแ้ก่  1.1  การด าเนินงาน  ประกอบดว้ยกิจกรรม  การประชุมช้ีแจง การวางแผนปฏิบติั 
และการศึกษาสภาพการณ์เบ้ืองต้น 1.2 การพฒันาความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วย
กิจกรรม การฝึกอบรมเขม้ (intensive training)   การศึกษาดว้ยตนเอง  การศึกษาเป็นกลุ่ม  การ
สืบคน้  และ 2) โครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัประกอบดว้ย 2.1 การวางแผนโครงการน าความรู้สู่
การปฏิบติั  2.2 การปฏิบติัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐาน  และ2.3  การนิเทศติดตาม
โครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั  โดยแต่ละโครงการจะมีคู่มือประกอบ  2)รูปแบบโครงการท่ีผูว้ิจยั
เขียนจะใช้รูปแบบปกติ  (traditional) ซ่ึงมีองค์ประกอบดงัต่อไปน้ี วตัถุประสงค์ของโครงการ  
เป้าหมาย  กิจกรรม  กลุ่มเป้าหมาย  ทรัพยากร  และอ่ืนๆ  3)ขั้นตอนการพฒันาบุคลากรตาม
โครงการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5.4  คู่มือท่ีน ามาพฒันาครูในการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 
21 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบดว้ย1) การเรียนรู้และห้องเรียนในศตวรรษท่ี  21  2)  ความหมายและขั้นตอนการเรียนรู้ท่ี
ยดึปัญหาเป็นฐาน3)  บทบาทผูเ้รียนและผูส้อนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  4)  การสร้าง
และพฒันาโจทยปั์ญหาการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  5)  การประเมินผลการจดัการเรียนรู้
ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน 6)แนวทางปฏิบติัโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 

5.5  ระยะเวลาด าเนินการทดลองโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับ
หอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21  คือ  ภาคเรียนท่ี  2  (ตุลาคม – เมษายน  2559)  ประกอบดว้ย  โครงการท่ี  1  
เดือนตุลาคม  และโครงการท่ี  2  ระหวา่งเดือนตุลาคม  -  เมษายน  2559 

 
6. นิยามศัพท์เฉพาะ 

ในการวิจยัและพฒันาโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียน
ศตวรรษท่ี 21 ผูศึ้กษาไดก้ าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะไวด้งัต่อไปน้ี 

6.1 การจัดการเรียนรู้ทีย่ดึปัญหาเป็นฐาน หมายถึง  รูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีใช้
ปัญหาเป็น เคร่ืองมือในการช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย เน้นการให้ผูเ้รียนเผชิญ
สถานการณ์ปัญหา จริง หรือสภาพการณ์ให้ผูเ้รียนเผชิญปัญหา วิธีการเรียนรู้ท่ีเร่ิมตน้ด้วยการใช้
ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผูเ้รียนไปศึกษาค้นควา้ แสวงหาความรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ จากแหล่ง
วทิยาการท่ีหลากหลาย เพื่อน ามา ใชใ้นการแกปั้ญหา โดยท่ีมิไดมี้การศึกษา หรือเตรียมตวัล่วงหนา้
เก่ียวกบัปัญหาดงักล่าวมาก่อน ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอนคือ   
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ขั้นตอนที่ 1: อธิบายค าศัพท์ที่ไม่เข้าใจ (Clarifying Unfamiliar Terms)  กลุ่มผูเ้รียน
ร่วมกนัท าความเขา้ใจค าศพัทแ์ละขอ้ความท่ีปรากฏอยูใ่นโจทยปั์ญหาใหช้ดัเจน 

ขั้นตอนที่ 2: ระบุปัญหา (Problem Definition)  กลุ่มผูเ้รียนร่วมกนัระบุปัญหาหลกัท่ี
ปรากฏในโจทยปั์ญหาและตั้งค  าถามจากโจทยปั์ญหา 

ขั้นตอนที่ 3: ระดมสมอง (Brainstorm)  กลุ่มผูเ้รียนระดมสมองจากค าถามท่ีร่วมกนั
ก าหนดข้ึน โดยอาศยัความรู้เดิมของสมาชิกกลุ่มทุกคน โดยถือวา่ทุกคนมีความส าคญั ดงันั้นจะตอ้ง
รับฟังซ่ึงกนัและกนั 

ขั้นตอนที่ 4: วิเคราะห์ปัญหา (Analyzing the Problem)  กลุ่มผูเ้รียนอธิบายวิเคราะห์
ปัญหาและตั้งสมมติฐานท่ีเช่ือมโยงกนักบัปัญหาท่ีไดร้ะดมสมองกนั ช่วยกนัคิดอยา่งมีเหตุผล สรุป
เป็นความรู้และแนวคิดของกลุ่ม 

ขั้นตอนที่ 5: สร้างประเด็นการเรียนรู้ (Formulating Learning lssues)  กลุ่มผูเ้รียน
ก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ เพื่อคน้หาขอ้มูลท่ีจะอธิบายผลการวิเคราะห์ท่ีตั้งไว ้นอกจากน้ีกลุ่ม
ผูเ้รียนจะร่วมกนัสรุปว่าความรู้ส่วนใดรู้แลว้ส่วนใดท่ียงัไม่รู้หรือจ าเป็นตอ้งไปคน้ควา้เพิ่มเติมเพื่อ
อธิบายปัญหานั้น 

ขั้นตอนที ่6: ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-study)  กลุ่มผูเ้รียนคน้ควา้ หาค าอธิบาย
ตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้โดยรวบรวมขอ้มูลความรู้และสารสนเทศจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต ผูรู้้ ฯลฯ เพื่อคน้หาค าตอบให้บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว้
และเป็นการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ขั้นตอนที่ 7: รายงานต่อกลุ่ม (Reporting)  กลุ่มผูเ้รียนน ารายงานขอ้มูลหรือสารสนเทศ
ใหม่ท่ีไดจ้ากการคน้ควา้เพิ่มเติมอภิปราย วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสรุปเป็นองคค์วามรู้ และน ามา
เสนอต่อกลุ่มในแต่ละประเด็นการเรียนรู้ 

6.2  ห้องเรียนของศตวรรษที ่21 หมายถึง  แหล่งการเรียนรู้ เพื่อใชส้ าหรับการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ทางการเรียนการสอน การฝึกอบรม รวมทั้งการฝึกทกัษะ ความรู้ในดา้นต่างๆโดยมี
จุดเนน้การสร้างปฏิสัมพนัธ์ทางการเรียนร่วมกนัจากเทคโนโลยีท่ีหลากหลายทั้งส่ือในระบบภาพ
และเสียง ก่อใหเ้กิดการเรียนทั้งในระบบชั้นเรียนปกติและนอกชั้นเรียนในการเรียนแบบทางไกลท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

6.3  การจัดการศึกษาส าหรับศตวรรษที่ 21   หมายถึง  การพฒันาคนรุ่นใหม่ให้มี
คุณลกัษณะพร้อมส าหรับการด ารงชีวติและรับมือการความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเน่ือง
ดว้ยโลกท่ีไร้พรมแดน ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีการส่ือสาร และนโยบายความร่วมมือของ
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พลเมืองโลก ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งมีการคิดคน้หาแนวทางสู่กระบวนการทกัษะใหม่ในศตวรรษท่ี 
21 

 
7. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ผลจากการวิจัยและพฒันาโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับ
หอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21  ส่งผลใหเ้กิดประโยชน์ ดงัน้ี 

7.1 ประโยชน์ในเชิงวิชาการ  การวิจยัและพฒันาโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหา
เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21   ถือเป็นจุดเร่ิมต้นของงานวิจัยและพฒันาโปรแกรม
พฒันาการจดัการเรียนรู้ซ่ึงสามารถน าไปพฒันาต่อยอดหรือท าการวิจยัดว้ยระเบียบวิธีวิจยัรูปแบบ
อ่ืน  เช่น 

7.1.1 โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 
21 เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จกัการแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จกัการท างานร่วมกับผูอ่ื้นและ
สามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 

7.1.2 โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษที
21 พฒันาคุณภาพดา้นผูเ้รียนดีข้ึนทั้งดา้นพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทกัษะพิสัย  

7.1.3 โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 
21  เป็นแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีปัญหาเป็นฐาน ซ่ึงสามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ด้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

7.1.4   โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 
21 ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถปรับตวัไดดี้ข้ึนต่อการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในเร่ืองขอ้ มูลข่าวสารใน
โลกปัจจุบนั  

    7.1.5  โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี 
21 ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการใชท้รัพยากรของผูเ้รียนไดดี้ข้ึน  
     7.1.6  โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี 
21   ช่วยใหเ้กิดวทิยาการใหม่ ๆ เพิ่มพูนมากยิง่ข้ึนทั้งทางดา้นทฤษฎีและปฏิบติั 

   7.1.7 โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี 
21 ช่วยใหเ้ขา้ใจปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่าง ๆ ไดดี้ข้ึน และสามารถใชท้  านายปรากฏการณ์และ
พฤติกรรมต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพมากกวา่การคาดคะเนแบบสามญัส านึก 
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7.1.8. โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี 
21 สามารถช่วยในดา้นการก าหนดนโยบาย การวางแผนงาน การตดัสินปัญหาหรือการวนิิจฉยัสั่ง
การของผูบ้ริหารใหเ้ป็นไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

7.1.9. จะท าใหท้ราบขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ ซ่ึงน ามาใชเ้ป็นประโยชน์เพื่อการปรับปรุง
หรือพฒันาบุคคลและโรงเรียนใหเ้จริญกา้วหนา้ดียิง่ข้ึน 

7.1.10  โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 
21 จะช่วยกระตุน้บุคคลใหมี้เหตุผล รู้จกัคิด และคน้ควา้หาความรู้อยูเ่สมอ 

7.1.11 โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 
21 ช่วยใหมี้เคร่ืองมือและเทคโนโลยใีหม่ ๆ ท่ีทนัสมยัเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงอ านวยความ
สะดวกสบายใหแ้ก่มนุษยเ์ป็นอยา่งมาก 

7.2  ประโยชน์ในเชิงของการน า ไปใช้ 
7.2.1  หน่วยงานทางการศึกษาสามารถน าโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหา

เป็นฐานในศตวรรษท่ี  21  ไปเป็นแนวทางในการพฒันาบุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษา 
7.2.2  ผูเ้ขา้รับการพฒันาตามโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานใน

ศตวรรษท่ี  21  จะช่วยพฒันาความกา้วหนา้ในวิชาชีพครูเพราะครูผูท่ี้มีการพฒันาการเรียนรู้อาจจะ
ไดรั้บแต่งตั้งใหอ้ยูใ่นต าแหน่งท่ีส าคญัและเล่ือนวทิยฐานะท่ีสูงข้ึน 

7.2.3  โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐานในศตวรรษท่ี  21 จะช่วยให้ผู ้
เขา้รับการพฒันาทราบถึงระดบัความรู้  ทกัษะและความสามารถของตนเองในการจดัการเรียนรู้ท่ียึด
โครงงานเป็นฐานวา่อยูใ่นระดบัใด 
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บทที ่2 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
ในบทน้ีจะเป็นการศึกษาเอกสารเพื่อวิเคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการวิจยัและพฒันาโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียน
ศตวรรษท่ี 21: กรณีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน   ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้รียงล าดบัการน าเสนอออกเป็น 5 ตอน  โดยมีรายละเอียดของการน าเสนอใน
แต่ละตอน ดงัต่อไปน้ี 

ตอนที ่ 1  แนวคิดและขั้นตอนการวจิยัและพฒันา  (R&D)   
ตอนที ่ 2  แนวคิดการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 (Problem-

based  Learning For 21st  Century  Classroom)   
2.1  ความหมายการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐาน(Problem-based  Learning) 
2.2  ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
2.3  บทบาทผูเ้รียนและผูส้อนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
2.4  ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน 
2.5  ขอ้ดีขอ้เสียและประโยชน์ของการจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

ตอนที ่ 3  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 
3.1  การจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี  21 
3.2  ครูในศตวรรษท่ี  21   
3.3  โรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 
3.4  หอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21 

ตอนที ่ 4  บริบทปัจจุบนัของโรงเรียนบา้นนาดี 
ตอนที ่ 5  สรุปกรอบแนวคิดเพื่อการวจิยั 
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ตอนที ่ 1   แนวคิดและขั้นตอนการวจิยัและพฒันา  (R&D)   
วโิรจน์ สารรัตนะ (2558) กล่าววา่ การวิจยัและพฒันามีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันานวตักรรม มี

จุดมุ่งหมายเพื่อน าไปใช้พฒันาคนสู่การพฒันาคุณภาพของงาน ท่ีมีปรากฏการณ์หรือข้อมูลเชิง
ประจกัษ์แสดงให้เห็นวา่มีความจ าเป็น (need) เกิดข้ึน ซ่ึงอาจเป็นผลสืบเน่ืองจากการก าหนดความ
คาดหวงัใหม่ท่ีทา้ทายของหน่วยงาน หรือเกิดการเปล่ียนแปลงในกระบวนทศัน์การท างานจากเก่าสู่
ใหม่ท่ีบุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจและทกัษะในกระบวนทศัน์ใหม่  หรือเกิดจากการปฏิบติังานท่ี
ไม่บรรลุผลส าเร็จตามท่ีคาดหวงัมาอยา่งยืดเยื้อยาวนานจึงตอ้งการนวตักรรมใหม่มาใช ้หรืออาจเป็น
ผลสืบเน่ืองจากปัจจยัอ่ืนๆ แลว้แต่กรณี  ในปัจจุบนัมีหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีถือเป็นนวตักรรมใหม่
ทางการบริหารการศึกษาเกิดข้ึนมากมาย ท่ีคาดหวังว่า หากบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ 
(knowledge) แลว้กระตุน้ให้พวกเขาน าความรู้เหล่าน้ีไปสู่การปฏิบติั (action) ก็จะก่อให้เกิดพลงั 
(power) ให้การปฏิบติังานในหน้าท่ีเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน ตามแนวคิด 
“Knowledg + Action = Power”  หรือตามค ากล่าวท่ีวา่ “Make Them Know What To Do, Then 
Encourage Them Do What They Know”หรือ “Link To On-The-Job Application” และดว้ยแนวคิด
ท่ีว่าการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัของการวิจยัและพฒันา 
เพราะจะท าให้ได้ “โปรแกรมพฒันา......” ท่ีประกอบด้วยโครงการอย่างน้อย 2 โครงการ คือ  
โครงการพฒันาความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมายในการทดลอง และโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั ดงันั้น 
วิธีด าเนินการวิจยัในบทท่ี 3 จึงจะเร่ิมตน้ดว้ยการน าเอา “โปรแกรมพฒันา...ท่ีถือเป็นกรอบแนวคิด
เพื่อการวจิยั”  นั้นเป็นตวัตั้งตน้ ตามดว้ยขั้นตอนการวจิยัอ่ืนๆ ดงัภาพประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ดงัภาพ 
นั้นเป็นตวัตั้งตน้ ตามดว้ยขั้นตอนการวจิยัอ่ืนๆ ดงัภาพประกอบขา้งล่าง 
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ภาพ 1 แนวคิดและขั้นตอนการวจิยัและพฒันาตามทศันะของวโิรจน์ สารรัตนะ 

วโิรจน์ สารรัตนะ (2558) ไดใ้หค้  าอธิบายในแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 
ขั้นตอนที่ 1  การตรวจสอบกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัยและการปรับปรุงแก้ไข  อาจใช้

เกณฑ์ประกอบการพิจารณาอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น ความสอดคลอ้ง (congruency) 
ความถูกตอ้ง (accuracy) ความเป็นประโยชน์  (utility)  เป็นตน้ ประกอบดว้ย 2 กิจกรรมหลกั คือ 

1)การตรวจสอบ “โปรแกรมพฒันา..... ท่ีถือเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจยั” ท่ีพฒันาได้
จาก บทท่ี 2 อาจด าเนินการโดยวิธีการใดวิธีการหน่ึง หรือหลายวิธีผสมกนัตามศกัยภาพท่ีจะท าได ้
เช่น 1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (indepth interview) ผูท้รงคุณวุฒิ ทั้งทางวิชาการและทางการปฏิบติั  

“โปรแกรมพฒันา..... ท่ีถือเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวจิยั”  
ผลจากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 

การตรวจสอบ  “โปรแกรมพฒันา..... ท่ีถือเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวจิยั”   
ท่ีพฒันาไดจ้ากบทท่ี 2  และการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

การตรวจสอบคุณภาพคู่มือประกอบโปรแกรมและการปรับปรุงแกไ้ข   
 การตรวจสอบภาคสนามเบ้ืองตน้และการปรับปรุงแกไ้ข 
 การตรวจสอบภาคสนามคร้ังส าคญัและการปรับปรุงแกไ้ข 
 
การสร้างเคร่ืองมือเพื่อการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม ใน 2 โครงการ คือ 
 เคร่ืองมือประกอบโครงการพฒันาความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมายในการทดลอง 
 เคร่ืองมือประกอบโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 
 

การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม 
 โครงการพฒันาความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมายในการทดลอง 
 โครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 
สรุปผลการทดลอง และปรังปรุงแกไ้ขโปรแกรมในโครงการทั้งสอง 

การเขียนรายงานการวจิยั 
การเผยแพร่ผลการวิจยั 

การจดัท าคู่มือประกอบโปรแกรมใน 2 โครงการ คือ 
 คู่มือประกอบโครงการพฒันาความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมายในการทดลอง 
 คู่มือประกอบโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 
 

ขั้นตอนท่ี  
1 

ขั้นตอนท่ี  
2 

 

ขั้นตอนท่ี  
3 

 

ขั้นตอนท่ี  
4 

 

ขั้นตอนท่ี  
5 

 

ขั้นตอนท่ี  
6 
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เป็นใครและจ านวนเท่าไรข้ึนกบัเกณฑ์ท่ีจะก าหนด 2) การอภิปรายกลุ่มเป้าหมาย (focus group 
discussion) เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีจุดมุ่งหมายจะน าโปรแกรมไปเผยแพร่และใชป้ระโยชน์ 3) การวิจยั
เชิงส ารวจ (survey study) เพื่อสอบถามความเห็นจากกลุ่มตวัอยา่งของประชากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีจะน าโปรแกรมไปเผยแพร่และใชป้ระโยชน์ 

2) การปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมตามขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บ 

ขั้นตอนที ่2  การจัดท าคู่มือประกอบโปรแกรม  ในโครงการอยา่งนอ้ย 2 โครงการ คือ 
1) คู่มือประกอบโครงการพฒันาความรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมายในการทดลอง เป็นความรู้

เก่ียวกบั “นวตักรรม” ท่ีจะพฒันาข้ึน และความรู้เก่ียวกบั “งาน” ท่ีจะให้ปฏิบติั  จึงเป็นโครงการท่ีมี
กิจกรรมเก่ียวกบัการฝึกอบรม การสัมมนา  การศึกษาดูงานตน้แบบ การศึกษาดว้ยตนเอง  การศึกษา
เป็นกลุ่ม หรืออ่ืนๆ   

2) คู่มือประกอบโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัของกลุ่มเป้าหมายในการทดลอง  เป็น
คู่มือท่ีแสดงให้เห็นถึงวางแผนเพื่อการปฏิบัติไวล่้วงหน้า มีการก าหนดจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน มี
กิจกรรมด าเนินงาน มีการก าหนดระยะเวลาและขอบเขตของเวลา มีการบริหารจดัการ มีการติดตาม
และประเมินผลท่ีหลากหลายมิติ  

ขั้นตอนน้ีถือเป็นภาระงานท่ีหนกัส าหรับผูว้ิจยัตอ้งใชเ้วลา ความขยนั และความพยายาม
สูง อยา่งนอ้ยก็ประมาณ 1 ภาคเรียน แต่ก็ข้ึนกบัผลการท างานในระยะท่ีผา่นมาของผูว้ิจยัดว้ย หากใน
บทท่ี 2 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไวไ้ดดี้ ก็จะท าให้มี “ความรู้” ท่ีจะน ามาจดัท าเป็นคู่มือ
ประกอบโปรแกรมท่ีเพียงพอ ทั้งในส่วนท่ีเก่ียวกับ “นวตักรรม” และเก่ียวกบั “งาน” และขอให้
ขอ้สังเกตดว้ยวา่  “คู่มือประกอบโปรแกรม” น้ี อาจเป็นคู่มือท่ีเป็นเอกสารตามท่ีนิยมใชก้นัโดยทัว่ไป 
หรืออาจเป็นคู่มือเพื่อ e-learning  เช่น แผน่ซีดีเพื่อศึกษาจากคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ หรืออาจผสมกนั
หลากหลายลกัษณะ 

ส าหรับรูปแบบของโครงการ (project) นั้น อาจเป็นรูปแบบเหตุผลสัมพนัธ์ (logical 
framework) หรือท่ีเรียกกนัสั้นๆ ว่า Log Frame หรืออาจเป็นรูปแบบปกติ (traditional) ท่ีใช้กนั
โดยทัว่ไป มีวตัถุประสงคข์องโครงการ เป้าหมาย กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ทรัพยากร และอ่ืนๆ  

ขั้นตอนที่ 3   การตรวจสอบโปรแกรมและการปรับปรุงแก้ไข 2 ระยะ ประกอบด้วย 2 
กิจกรรมหลกั ซ่ึงไม่ตายตวั ผูว้ิจยัอาจปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม โดยยึดจุดมุ่งหมายเพื่อการ
ตรวจสอบและการปรับปรุงแกไ้ข 

1) การตรวจสอบภาคสนามเบ้ืองตน้และการปรับปรุงแกไ้ข (preliminary field checking  
and  
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revision) กบักลุ่มเป้าหมาย ผูเ้ก่ียวขอ้ง ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และอ่ืนๆ แลว้แต่ความเหมาะสมกบั
งานวิจยั จ  านวนหน่ึงประมาณ 5-10-15 ราย  อาจดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก (indepth interview) การ
อภิปรายกลุ่มเป้าหมาย (focus group discussion) หรืออ่ืนๆ แลว้แต่ความเหมาะสม  มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมท่ีอาจใช้เกณฑ์ความสอดคล้อง (congruency) ความถูกต้อง 
(accuracy) และความเป็นประโยชน์ (utility) เป็นตน้ 

2) การตรวจสอบภาคสนามคร้ังส าคญัและการปรับปรุงแกไ้ข (main field checking and  
revision)  กบักลุ่มเป้าหมาย ผูเ้ก่ียวขอ้ง ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และอ่ืนๆ แลว้แต่ความเหมาะสมกบังานวิจยั 
จ  านวนหน่ึงท่ีไม่ซ ้ ากับข้อ 1 ประมาณ 10-15-20 ราย อาจด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (indepth 
interview) การอภิปรายกลุ่มเป้าหมาย (focus group discussion) หรืออ่ืนๆ แลว้แต่ความเหมาะสม มี
จุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรม ท่ีอาจใชเ้กณฑ์พิจารณาเช่นเดียวกบัขอ้ 1 คือ  ความ
สอดคลอ้ง (congruency) ความถูกตอ้ง (accuracy) และความเป็นประโยชน์  (utility)  

ขั้นตอนที ่4 การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม  ควรมีแบบประเมิน 
6 ประเภท คือ  

1) แบบประเมินปฏิกิริยา (reaction) ของกลุ่มเป้าหมายในการทดลองหลังส้ินสุดการ
ด าเนินงานของโครงการหน่ึงๆ  เพื่อดูประสิทธิผลของโครงการและหาขอ้บกพร่องในการปรับปรุง
แกไ้ข  โดยอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ การระดมสมอง การถอดบทเรียน หรืออ่ืนๆ เพื่อให้ไดข้อ้มูล
สะทอ้นกลบั (reflection) ตามความเหมาะสม 

2) แบบประเมินความรู้ (knowledge) หลงัการด าเนินงานโครงการพฒันาความรู้ของ
กลุ่มเป้าหมายในการทดลอง  เพื่อใหท้ราบวา่มีมากเพียงพอท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติัไดห้รือไม่หลงัจาก
มีการด าเนินงานตามโครงการน้ีแลว้ อาจใช้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เป็นตวัช้ีวดัว่าผ่านหรือไม่ผ่าน  
โดย 80 แรก หมายถึงบุคคลนั้นๆ ท าแบบประเมินความรู้ผา่น 80% ส่วน 80 หลงั หมายถึงทั้งกลุ่มท า
แบบประเมินความรู้ผา่น 80% 

3) แบบประเมินการน าความรู้สู่การปฏิบติั (from knowledge to action) ของกลุ่มเป้าหมาย
ในการทดลอง ประเมินหลงัจากท่ีมีการด าเนินงานตามโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัไปแลว้ระยะ
หน่ึง โดยอาจมีการประเมินเป็นระยะๆ หรือเม่ือส้ินสุดโครงการในตอนทา้ยของการวจิยั  

4) แบบประเมินการเปล่ียนแปลง (change) อาจใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  แบบ
สังเกต  แบบบนัทึกขอ้มูล ภาพถ่าย หรืออ่ืนๆ ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงในมิติต่างๆ เช่น การ
เปล่ียนแปลงในงานท่ีปฏิบติั การเปล่ียนแปลงในบรรยากาศองคก์าร การเปล่ียนแปลงในเทคนิคหรือ
วธีิการท างาน และอ่ืน ๆ  
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5) แบบประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียน (student learning outcome) ในกรณีท่ี
โปรแกรมนั้นส่งผลถึงนกัเรียนดว้ย อาจเป็นแบบประเมินความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ ทศันคติ หรือ
อ่ืนๆ รวมทั้งความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการวิจยั แลว้แต่กรณี แต่
หากโปรแกรมนั้นไม่ส่งผลถึงนกัเรียน ก็ไม่ตอ้งมีแบบการประเมินน้ี   

6) แบบประเมินขอ้บกพร่องของนวตักรรมท่ีพฒันาข้ึน เพื่อน าผลจากการประเมินไปใช้
ในการปรับปรุงแกไ้ขนวตักรรมในช่วงทา้ยของการวิจยั อาจใช้เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย เช่น แบบ
สัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบบนัทึก แบบอภิปรายกลุ่ม เป็นตน้ 

เหตุผลท่ีสร้างเคร่ืองมือในขั้นตอนน้ี ก็เพื่อให้ไดเ้คร่ืองมือการประเมินท่ีมีความตรงเชิง
เน้ือหากบัโปรแกรมท่ีไดรั้บการตรวจสอบยนืยนัแลว้จากขั้นตอนท่ี 3 ทั้งน้ีเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนจะตอ้ง
มีกระบวนการพฒันาคุณภาพเช่นเดียวกบัการวิจยัประเภทอ่ืนดว้ยเช่นกนั เช่น การตรวจสอบความ
ตรงเชิงเน้ือหาโดยการสอบถามความเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง แลว้วิเคราะห์หาค่า 
IOC  รวมทั้งการน าไปทดลองใชเ้คร่ืองมือ (try out) เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) เป็นตน้   

ขั้นตอนที ่5  การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม (trial) มี 2 กิจกรรมหลกั คือ 
1) ด าเนินการทดลองใชโ้ปรแกรมกบักลุ่มเป้าหมายการทดลองในภาคสนาม  เป็นการวิจยั

ก่ึงทดลอง (quasi-experiment) รูปแบบใดรูปแบบหน่ึง เช่น แบบกลุ่มควบคุมไม่ได้สุ่ม แต่มีการ
ทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (nonrandomized control-group pretest-posttest design) แบบวิจยั
อนุกรมเวลา (time series design) แบบอนุกรมเวลา มีกลุ่มควบคุม (control-group time series design) 
เป็นตน้ แลว้แต่ความเหมาะสม ผูว้ิจยัก็ควรศึกษาระเบียบวิธีวิจยัของรูปแบบท่ีเลือกน ามาใช้ และมี
การด าเนินงานตามระเบียบวิธีวิจยันั้น ซ่ึงการทดลองนวตักรรมท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนในสาขาบริหาร
การศึกษา ควรเป็นการทดลองในหน่วยงานหน่วยใดหน่วยหน่ึง หากเป็นโรงเรียนก็ควรเป็น 
“โรงเรียนใดโรงเรียนหน่ึง” เพราะสามารถควบคุมตวัแปรแทรกซ้อนต่างๆ ไดดี้กวา่การทดลองกบั
กลุ่มเป้าหมายท่ีกระจายในวงกวา้ง เช่น  ครูหรือผูบ้ริหารโรงเรียนทั้งเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นตน้ การ
ทดลองโปรแกรมในภาคสนามน้ี ควรใช้ระยะเวลา 1 ภาคเรียน เพื่อให้มีเวลาเพียงพอต่อการ
ด าเนินงานในโครงการ 2 ประเภท คือ  

1.1 โครงการพัฒนาความรู้ของกลุ่มเป้าหมายในการทดลอง ในระยะเร่ิมแรก  ใน
ขั้นตอนน้ี  ผูว้ิจยัควรค านึงการใช้รูปแบบการพฒันาบุคลากรท่ีหลากหลายวิธี ไม่จ  ากดัเฉพาะเร่ือง
การฝึกอบรมหรือสัมมนาเท่านั้น เช่น การศึกษาดว้ยตนเอง การศึกษาร่วมกนัเป็นกลุ่ม การระดม
สมอง การน าเสนอและการอภิปราย การเป็นพี่เล้ียง การศึกษาดูงาน เป็นต้น และควรใช้เวลา
ประมาณ 1 ใน 4 ของเวลาใน 1 ภาคเรียน 
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1.2 โครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ สืบเน่ืองจากโครงการแรก  ในอดีตส าหรับ
ศตวรรษท่ี 20 - ดว้ยความเช่ือท่ีวา่ “Knowledge Is Power” จึงมีอิทธิพลต่อแนวคิดการพฒันาบุคลากร
ในกระบวนการวจิยัและพฒันาดว้ย โดยกระท าในส่ิงท่ีเรียกวา่ “Train And Hope” มุ่งเนน้ให้บุคลากร
มีความรู้อยา่งเดียว แลว้หวงัวา่พวกเขาจะน าความรู้นั้นไปสู่การปฏิบติั โดยท่ีผลจากการวิจยัพบวา่มี
โอกาสนอ้ยมากท่ีจะเป็นเช่นนั้น ดงันั้น การวิจยัและพฒันาในอดีตและอาจยงัมีอยูบ่า้งในปัจจุบนั จึง
มกัจบลงในระยะการพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมายในการทดลองเท่านั้น  แต่ในปัจจุบนัส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 – แนวคิดดงักล่าวไดเ้ปล่ียนไป จาก “Knowledge Is Power” เป็น “Knowledg + Action 
= Power”  หรือ “Make Them Know What To Do,  Then Encourage Them  Do What They Know” 
หรือ “Link To On-The-Job Application” ซ่ึงส่งผลต่อการก าหนดแนวคิดในการวิจยัและพฒันาให้มี
โครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัดว้ย เป็นโครงการท่ีผูว้ิจยัจะตอ้งมีการวางแผนล่วงหนา้ จดัท าคู่มือ
ประกอบล่วงหนา้ มีการก าหนดจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน มีกิจกรรมด าเนินงาน มีการบริหารจดัการ มีการ
ติดตามและประเมินผลท่ีหลากหลายมิติ มีการก าหนดระยะเวลาและขอบเขตของเวลา  โดยเวลาท่ีใช้
ควรประมาณ 3 ใน 4 ของเวลาใน 1 ภาคเรียน 

2) สรุปผลการทดลอง และปรังปรุงแกไ้ขโปรแกรม  โดยการสรุปผลนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ดูวา่โปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนนั้นมีคุณภาพส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนตามเกณฑ์ท่ีผูว้ิจยัก าหนดใน
มิติต่างๆ ตามเคร่ืองมือการประเมินท่ีสร้างข้ึนในขั้นตอนท่ี 5  หรือไม่ ?  ในกรณีการปรับปรุงแกไ้ข
นั้น เป็นการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมโดยพิจารณาขอ้มูลจากการน าไปปฏิบติัจริง การสังเกต การ
บนัทึก การสัมภาษณ์ การถอดบทเรียน และอ่ืนๆ ท่ีผูว้จิยัใชใ้นทุกระยะของการด าเนินการทดลอง  

 
ขั้นตอนที่ 6  การเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย การเขียนรายงาน

ผลการวจิยั (บทท่ี 4) ควรมีดงัน้ี  
1.ผลการตรวจสอบกรอบแนวคิดเพื่อการวจิยัและการปรับปรุงแกไ้ข   
2.ผลการจดัท าคู่มือประกอบโปรแกรม 

 คู่มือประกอบโครงการพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมายการทดลอง 
 คู่มือประกอบโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั  

3.ผลการตรวจสอบโปรแกรมและการปรับปรุงแกไ้ข  
 ผลการตรวจสอบภาคสนามเบ้ืองตน้และการปรับปรุงแกไ้ข  
 ผลการตรวจสอบภาคสนามคร้ังส าคญัและการปรับปรุงแกไ้ข  
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4.ผลการสร้างเคร่ืองมือเพื่อการทดลองในภาคสนาม  
 เคร่ืองมือส าหรับโครงการพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมายการทดลอง 
 เคร่ืองมือส าหรับโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 
 เคร่ืองมือประเมินขอ้บกพร่องของนวตักรรมท่ีพฒันาข้ึน 

5.ผลการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม (trial) เป็นการบรรยายถึงเหตุการณ์ทดลองใน
ภาคสนาม แสดงผลจากแบบประเมินต่างๆ ท่ีใช ้  

 ผลการทดลองโครงการพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมายการทดลอง 
 ผลการทดลองโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 
 ผลการประเมินขอ้บกพร่องของนวตักรรมท่ีพฒันาข้ึน 

6.ผลผลิตสุดทา้ย (final product) จากการวิจยั คือ นวตักรรมท่ีเป็น “โปรแกรมพฒันา....”  
ท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขจากผลการประเมินขอ้บกพร่องของนวตักรรมท่ีพฒันาข้ึน 

กรณีการเผยแพร่ผลงานวิจยั อาจด าเนินการไดห้ลายวิธี  เช่น การน าเสนอผลงานวิจยัใน
การสัมมนาวชิาการ การตีพิมพใ์นวารสาร การจดัพิมพคู์่มือประกอบโปรแกรมเป็นเอกสารหรือต ารา  
เป็นตน้ 

จากแนวคิดและขั้นตอนการวจิยัและพฒันาตามทศันะของวโิรจน์ สารรัตนะ ประกอบดว้ย
โครงการท่ีมีจุดมุ่งหมาย กิจกรรม ผลงานท่ีคาดหวงั และทรัพยากรท่ีใช้ โดยมีเอกสารประกอบ
โครงการ ซ่ึงเม่ือน าไปทดลองใช้ในภาคสนาม จะไดรั้บขอ้มูลสะทอ้นเพื่อการปรับปรุง สามารถ
ส่งผลต่อการพฒันา   มีการน าความรู้  สร้างความตระหนกั ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในงาน  และ
ส่งผลต่อนกัเรียนตามขอบข่ายท่ีคาดหวงั 

ในการวิจยัในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัน าแนวคิดหลกัการมาประยุกต์ใช้กบักระบวนการวิจยัและ
พฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบดว้ย โครงการ 2 โครงการ 
คือ  1)โครงการพฒันาความรู้ใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมาย  มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาความรู้  5 ดา้น  คือ 1.  การ
เรียนรู้และห้องเรียนในศตวรรษท่ี  21  2.  ความหมายและขั้นตอนการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐาน  3. 
บทบาทผูเ้รียนและผูส้อนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน   4. การสร้างและพฒันาโจทย์
ปัญหาการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  5.  การประเมินผลการจดัการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็น
ฐาน  และ 2)  โครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั  โดยแต่ละโครงการจะมีการประเมินผลการปฏิบติั
โครงการดว้ย  เช่น โครงการพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย(โครงการท่ี 1)  มีการประเมินผลดงัน้ี  
1)  ประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  2)  ประเมินความรู้ของ
กลุ่มเป้าหมายหลงัการพฒันาตามโครงการพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย  3)  ถอดบทเรียนหลงัการ
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พฒันาตามโครงการพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย  และโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั(โครงการท่ี 
2)   มีการประเมินผลดงัน้ี  1)  แบบประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั  2)  แบบถอด
บทเรียนหลงัการพฒันาตามโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 

 
ตอนที่  2  แนวคิดการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 (Problem-based  
Learning For 21st  Century  Classroom)   

2.1  ความหมายการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐาน(Problem-based  Learning) 
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) มีช่ือเรียกในภาษาไทยหลายค า เช่น  การ

สอนแบบใชปั้ญหาเป็นหลกั  การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั  การเรียนรู้โดยใชปั้ญหา  การเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  เป็นตน้  แต่ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้ค  าว่า
การจดัการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน  มีนกัการศึกษาและนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของการจดัการ
เรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐานไว ้ ดงัน้ี 

ทองสุข  ค าธนะ (2538)  วิภาภรณ์  บุญทา  (2541)  ป่ินนเรศ  กาศอุดม  (2542)  อมรทิพย ์ 
ณ  บางช้าง  (2543)  อุดม  รัตนอมัพร  (2544)  สุภาวดี  ดอนเมือง  (2544)  ยุรวฒัน์  คล้ายมงคล 
(2545)  รังสรรค์  ทองสุกนอก  (2547)  วิชนีย ์ ทศศะ  (2547)  มีความเห็นสอดคลอ้งกนัเก่ียวกบั
ความหมายของการเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นหลกัวา่  เป็นวธีิการเรียนวธีิหน่ึงท่ีใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้
ใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู้ใหม่  และใชค้วามรู้เดิมท่ีมีอยูใ่นการแกปั้ญหา  ซ่ึงเป็นสถานการณ์ท่ีผูเ้รียน
จะต้องพบในการปฏิบัติด้วยตนเอง  ในการค้นควา้หาความรู้ใหม่ด้วยตนเอง  โดยผูส้อนเป็น
ผูส้นบัสนุนและอ านวยความสะดวกในการเรียน  การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกัมีวตัถุประสงค์
เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้เน้ือหาวชิาไดต้ามท่ีตอ้งการพฒันาทกัษะในการแกปั้ญหา  ศึกษาคน้ควา้
ด้วยตนเอง  คิดเป็น  แก้ปัญหาเป็น  มีการตัดสินใจท่ีดี  ตลอดจนสามารถน าไปแก้ปัญหาใน
ชีวติประจ าวนัไดแ้ละการท างานเป็นกลุ่ม 

Gallagher  (1997)  ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่  การเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นการเรียนรู้
ท่ีนกัเรียนตอ้งเรียนรู้จากการเรียน  (Learn  to  Learn)  โดยนกัเรียนจะท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม  เพื่อ
คน้หาวิธีแกปั้ญหา  โดยจะบูรณาการความรู้ท่ีตอ้งการให้นกัเรียนไดรั้บกบัการแกปั้ญหาเขา้ดว้ยกนั  
ปัญหาท่ีใชมี้ลกัษณะเก่ียวกบัชีวติประจ าวนัและมีความสัมพนัธ์กบันกัเรียน  การเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐานจะมุ่งเน้นพฒันานักเรียนในด้านทกัษะการเรียนรู้มากกว่าความรู้ท่ีนักเรียนจะได้มาและ
พฒันานกัเรียนสู่การเป็นผูท่ี้สามารถเรียนรู้โดยช้ีน าตนเองได ้

Boud  and  Feletti  (1996)  กล่าววา่  การเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน  เป็นวิธีการส าหรับ
สร้างหลกัสูตร  โดยใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้และมุ่งประเด็นท่ีกิจกรรมกรแกปั้ญหาของผูเ้รียน 
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Barell  (1998)  กล่าววา่  การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการของการส ารวจ
เพื่อจะตอบค าถามส่ิงท่ีอยากรู้อยากเห็น  ขอ้สงสัยและความไม่มัน่ใจเก่ียวกบัปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ในชีวติจริงท่ีมีความซบัซอ้น  ปัญหาท่ีใชใ้นกระบวนการเรียนรู้จะเป็นปัญหาท่ีไม่ชดัเจน  มีความยาก
หรือมีขอ้สงสัย  สามารถตอบค าถามไดห้ลายค าตอบ 

ชนญัธิดา  พรมมา (2554) ไดใ้ห้ความหมายการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานว่าเป็นการ
เรียนรู้ท่ีใช้ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตจริงเป็นจุดเร่ิมตน้ในการกระตุน้ให้ผูเ้รียนได้
ศึกษาคน้ควา้หาความรู้ ผูเ้รียนจะไดคิ้ดวิเคราะห์ปัญหาและแกปั้ญหาร่วมกนัเป็นกลุ่มและไดค้วามรู้
ในศาสตร์ท่ีตนศึกษา โดยปัญหานั้น อาจหาคาตอบไดห้ลายแนวทางสอดคลอ้งกบัชีวิตประจาวนัและ
มีความสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน 

มณัฑรา  ธรรมบุศย ์ (2545)  ไดส้รุปความหมายวา่  การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็น
รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเกิดจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรคนิ์ยม  โดยให้นกัเรียนสร้าง
ความรู้ใหม่  จากการใช้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโลกแห่งความเป็นจริง  เป็นบริบทของการเรียนรู้เพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการคิดวเิคราะห์และคิดแกปั้ญหา  รวมทั้งไดค้วามรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีตน
ศึกษา  การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการท างานท่ีตอ้งอาศยัความเขา้ใจ
แกปั้ญหาเป็นฐาน 

มนสภรณ์  วิทูรเมธา  (2545)  กล่าวว่า  การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นเทคนิคท่ีใช้
ปัญหาหรือสถานการณ์กระตุ้นให้ผูเ้รียนศึกษาค้นควา้ด้วยตวัเอง  ร่วมกับการท างานเป็นกลุ่ม  
อาจารยเ์ป็นผูช่้วยเหลือเพื่อช่วยใหผู้เ้รียนสามารถแกปั้ญหาได ้

วชัรา  เล่าเรียนดี  (2548)  ได้สรุปความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
(Problem  Based  Learning)  หรือเรียกสั้นๆ วา่  PBL  เป็นยุทธวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัแบบหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมและพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของทกัษะการ
แกปั้ญหาเป็นวิธีการเรียนรู้  ซ่ึงมีความหมายอีกวิธีหน่ึง  โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้ปัญหาเป็น
หลกัหรือจุดเร่ิมตน้  เพื่อกระตุน้  จูงใจ  เร้าความสนใจเพื่อเรียนรู้และสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  โดย
เป็นฐานส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้นั้น  ซ่ึงปัญหานั้นจะตอ้งเป็นปัญหา
เกิดข้ึนจริง  เป็นปัญหาท่ีนักเรียนมองเห็น  รับรู้ดว้ยตนเอง  เป็นปัญหาท่ีนักเรียนสนใจ  ตอ้งการ
แสวงหาค้นควา้ค าตอบและหาเหตุผลมาแก้ปัญหาหรือท าให้ปัญหานั้นชัดเจน  จนมองเห็นแนว
ทางแก้ไข  ซ่ึงจะท าให้เกิดการเรียนรู้  สามารถผสมผสานความรู้นั้ นไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 ) กล่าววา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึดปัญหา
เป็นฐาน เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเร่ิมต้นจากปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยสร้างความรู้จาก
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กระบวนการท างานกลุ่ม เพื่อแกไ้ขปัญหาหรือสถานการณ์เก่ียวกบัชีวิตประจาวนัและมีความส าคญั
ต่อผูเ้รียน ตวัปัญหาจะเป็นจุดตั้งตน้ของกระบวนการเรียนรู้และเป็นตวักระตุน้การพฒันาทกัษะการ
แกปั้ญหาดว้ยเหตุผลและการสืบคน้หาขอ้มูลเพื่อเขา้ใจกลไกของตวัปัญหารวมทั้งวิธีการแกปั้ญหา 
การเรียนรู้แบบน้ีมุ่งเน้นพฒันาผูเ้รียนในด้านทกัษะและกระบวนการเรียนรู้และพฒันาผูเ้รียนให้
สามารถเรียนรู้โดยการช้ีน าตนเองซ่ึงผูเ้รียนจะไดฝึ้กฝนการสร้างองคค์วามรู้โดยผา่นกระบวนการคิด 
ดว้ยการแกปั้ญหาอยา่งมีความหมายต่อผูเ้รียน 

ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  นับเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญมาก  จาก

การศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งสรุปขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ไดด้งัน้ี 
อมรทิพย ์ ณ  บางช้าง  (2543), สุภาวดี  ดอนเมือง  (2544),  วิชนีย ์ ทศศะ  (2547)  มี

ความเห็นสอดคล้องกนัเก่ียวกบัขั้นตอนการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกั  ดงัน้ี  1) ท าความเขา้ใจ
ศพัท์และความหมายต่างๆ  ของถอ้ยค า  แนวคิด  และมโนทศัน์ต่างๆ  ให้ชดัเจน  โดยอาศยัความรู้
พื้นฐาน  2) ระบุประเด็นปัญหาตามความคิดเห็นของนกัเรียนต่อปัญหาท่ีถูกตอ้งและสอดคลอ้งกนั  
3) วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์  โดยใช้ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและมีวิจารณญาณ  4) 
ตั้งสมมติฐานโดยก าหนดกลไก  อย่างสมเหตุสมผล  5) จดัล าดบัความส าคญัของสมมติฐาน  น ามา
พิจารณาเพื่อหาขอ้ยุติสมมติฐานท่ีปฏิเสธได ้ 6) สร้างวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์สมมติฐาน  7) หาขอ้มูลเพิ่มเติมจากแหล่งอ่ืนนอกกลุ่มจากต ารา  เอกสารต่างๆ 
ทางวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  8) รวบรวม  สังเคราะห์ข้อมูลใหม่ท่ีได้พร้อมกับ
ทดสอบสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้ น ามาเสนอต่อสมาชิกกลุ่มเพื่อความสมบูรณ์ของขอ้มูล  9) สรุป
ขอ้มูลใหม่ท่ีไดจ้ากการศึกษารวมทั้งแนวทางในการน าความรู้และหลกัการนั้นไปใชใ้นการแกปั้ญหา
ในสถานการณ์ทัว่ไปได ้

ชุติมา  ปัญญาพินิจนุกูร  (2540)  มีความเห็นวา่  ขั้นตอนการเรียนแบบใชปั้ญหา  เป็นหลกั
มี  4  ขั้นตอน  คือ  1) ใชส้ถานการณ์ในการสนทนาเพื่อกระตุน้ความคิด  2) ใชก้ลุ่มสร้างบรรยากาศ
เพื่อให้มีโอกาสรับอิทธิพลจากผูอ่ื้น  3) เกิดความขดัแยง้ทางความคิดความเข้าใจ  เพื่อจดัระบบ
ความคิดใหม่  4) มีการกระตุน้ประสบการณ์ในบทบาทนั้น  บนัทึกและประเมิน  สรุปสถานการณ์  
ศึกษาเขา้กลุ่ม  ร่วมอภิปรายในการประชุมกลุ่มและตดัสินใจเลือกเร่ืองท่ีจะอภิปราย 

อาภรณ์  แสงรัศมี  (2543)  มีความเห็นว่า  ขั้นตอนการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกัมี  4  
ขั้นตอนคือ  1) น าเสนอสถานการณ์  2) การเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย  ไดแ้ก่  ระบุปัญหา  วิเคราะห์ปัญหา 
ก าหนดประเด็นการเรียน  3) กิจกรรมการเรียนระหว่างการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ไดแ้ก่  การบรรยาย
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พิเศษ  ห้องสมุด  ต าราต่างๆ  ศึกษานอกสถานท่ี  เอกสารท่ีจดัเตรียม  4) การเรียนเป็นกลุ่มย่อย  
ไดแ้ก่  อภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้  รวบรวมความรู้  วเิคราะห์และใชค้วามรู้แกปั้ญหา  สรุปความรู้ 

ยรุวฒัน์  คลา้ยมงคง  (2545)  มีความเห็นวา่  ขั้นตอนการเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นหลกัมี  7  
ขั้นตอน  คือ  1) เตรียมปัญหา  2) สร้างความเช่ือมดยงสู่ปัญหา  3) สร้างกรอบการศึกษา  4) ศึกษา
คน้ควา้โดยกลุ่มยอ่ย  5) ตดัสินใจหาทางแกปั้ญหา  6) สร้างผลงานและ  7) ประเมินผลการเรียนรู้ 

รังสรรค ์ ทองสุกนอก  (2547)  มีความเห็นวา่  ขั้นตอนการเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นหลกัมี  
8  ขั้นตอนคือ  1) ขั้นการจัดกลุ่ม  2)  ขั้นเช่ือมโยงปัญหา  3) ขั้นการสร้างสมมติฐาน  4) ขั้น
เตรียมการ  5) ขั้นการศึกษาค้นควา้  6) ขั้นการสังเคราะห์ข้อมูลและน าไปใช้ในการตรวจสอบ
สมมติฐาน  7) ขั้นการสะทอ้นผลการเรียนรู้  8) ขั้นสรุป 

ทองจันทร์  หงส์ลดารมภ์  (2547), (อ้างถึงใน  มนสภรณ์  วิฑูรเมธา  2544)  ยงัได้
เสนอแนะขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไวด้งัน้ี  1) ท าความกระจ่างกบัถ้อยค า
แนวคิด  2) ระบุปัญหา  3) วเิคราะห์ปัญหา  4) ตั้งสมมติฐาน  5) จดัล าดบัความส าคญัของสมมติฐาน  
6) ก าหนดวตัถุประสงค์  7) การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากภายนอกกลุ่ม  8) สังเคราะห์และ
ทดสอบขอ้มูลท่ีได้คน้ควา้หาเพิ่มเติม  9) สรุปการเรียนรู้  ล าดบัขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานทั้ง  9  ขั้น  มีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี  1 ท าความกระจ่างกบัถอ้ยค าและแนวคิด  (Clarify  Term  and  Concepts)  กลุ่ม
ผูเ้รียนท าความเขา้ใจกบัปัญหาท่ีไดรั้บเลือก  แนวคิดท่ียงัไม่เขา้ใจ  โดยหาเอกสาร  ต าราอ่ืน  หรือ
ความรู้พื้นฐานของสมาชิกในกลุ่ม 

ขั้นตอนท่ี  2  ระบุตวัปัญหา  (Define  the  Problem)  โดยสมาชิกในกลุ่มจะตอ้งมีความ
เขา้ใจท่ีถูกตอ้งสอดคลอ้งกนั 

ขั้นตอนท่ี  3  และ  4  วิเคราะห์ปัญหาและตั้งสมมติฐาน  (Analyze  the  Problem  and  
Formulate  Hypothesis)  การวเิคราะห์ปัญหา  โดยการแสดงความคิดแบบระดมสมองของสมาชิกใน
กลุ่มและใชก้ระบวนการแกปั้ญหา  เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสมมติฐานท่ีสมเหตุสมผลส าหรับปัญหานั้นและ
ไดส้มมติฐานใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

ขั้นตอนท่ี  5  จดัล าดบัความส าคญัของสมมติฐาน  (Identify  the  Priority  of  Hypothesis)  
จากสมมติฐานท่ีได้มา  กลุ่มจะตอ้งจดัล าดบัความส าคญั  โดยอาศยัขอ้สนบัสนุนจากความจริงและ
ความรู้จากสมาชิกในกลุ่ม 

ขั้นตอนท่ี  6  สร้างวตัถุประสงค์การเรียนรู้  (Formulate  Learning  Objectives)  ผูเ้รียน
ก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้  แสวงหาขอ้มูลเพิ่มเติมสมมติฐานท่ีคดัเลือกไว ้
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ขั้นตอนท่ี  7  รวบรวมขอ้มูลนอกกลุ่ม  (Collect  Additional  Information  Outside  the  
Group)  จากวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ สมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม  มีหนา้ท่ีแสวงหาขอ้มูลเพิ่มเติมจาก
ภายนอกกลุ่ม  ซ่ึงหาจากแหล่งขอ้มูลทั้งเอกสารทางวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญด้านต่างๆ  อาจแยก
ท างานเป็นรายบุคคลหรือไปเป็นกลุ่ม  แลว้กลบัมาพบกนัในกลุ่มอีกคร้ัง 

ขั้นตอนท่ี  8  สังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดเ้รียนใหม่  (Synthesize and Test the Newly Acquired  
Information)  กระบวนการเรียนรู้แบบ  Problem  Based  Learning  จะสมบูรณ์ได ้ โดยการวิเคราะห์
ขอ้มูลท่ีแสวงหามาได ้ เพื่อพิสูจน์สมมติฐานท่ีวางไว ้ โดยสมาชิกของกลุ่มแต่ละคนจะน าความรู้ท่ี
ตนแสวงหามาไดเ้สนอต่อสมาชิกอ่ืนๆ  ในกลุ่ม  เพื่อพิจารณาวา่ขอ้มูลท่ีไดม้าพอเพียงต่อการพิสูจน์
สมมติฐานหรือไม่  ดงันั้นกลุ่มอาจจะพบวา่มีขอ้มูลบางส่วนไม่สมบูรณ์  จ  าเป็ฯตอ้งหาขอ้มูลเพิ่มเติม
อีกได ้

ขั้นตอนท่ี  9  สรุปขอ้มูลใหม่เป็นหวัขอ้การศึกษา (Identify Generalization and  Principles  
Derives  from  Studying  this Problem)  กระบวนการจะส้ินสุดเม่ือกลุ่มสามารถหาขอ้มูลครบถว้ย
ต่อการพิสูจน์ขอ้สมมติฐานทั้งหมดและสามารถสรุปไดถึ้งหลกัการต่างๆ  ท่ีไดจ้ากการศึกษาปัญหาน้ี
รวมทั้งเห็นแนวทางในการน าความรู้หลกัการนั้นไปใชใ้นการแกปั้ญหาในสถานการณ์ทัว่ไป    

ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐาน
ของ (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) 

ขั้นท่ี 1 ก าหนดปัญหาเป็นขั้นท่ีผูส้อนจดัสถานการณ์ต่างๆ กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความ
สนใจ และมองเห็นปัญหา สามารถก าหนดส่ิงท่ีเป็นปัญหาท่ีผูเ้รียนอยากรู้อยากเรียนไดแ้ละเกิดความ
สนใจท่ีจะคน้หาค าตอบ  

ขั้นท่ี 2  ท าความเขา้ใจกบัปัญหา ผูเ้รียนจะตอ้งท าความเขา้ใจปัญหาท่ีตอ้งการเรียนรู้ ซ่ึง
ผูเ้รียนจะตอ้งสามารถอธิบายส่ิงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาได ้ 

ขั้นท่ี 3  ด าเนินการศึกษาคน้ควา้ ผูเ้รียนก าหนดส่ิงท่ีตอ้งเรียน ด าเนินการศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเองดว้ยวธีิการหลากหลาย  

ขั้นท่ี 4  สังเคราะห์ความรู้ เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนนาความรู้ท่ีไดค้น้ควา้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนั อภิปรายผลและสังเคราะห์ความรู้ท่ีไดม้าวา่มีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด  

ขั้นท่ี 5  สรุปและประเมินค่าของคาตอบ ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง 
และประเมินผลงานวา่ขอ้มูลท่ีศึกษาคน้ควา้มีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบ
แนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอยา่งอิสระ ทุกกลุ่มช่วยกนัสรุปองคค์วามรู้ในภาพรวมของปัญหาอีก
คร้ัง  
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ขั้นท่ี 6  น าเสนอและประเมินผลงาน ผูเ้รียนนาขอ้มูลท่ีไดม้าจดัระบบองคค์วามรู้และนา
เสนอเป็นผลงานในรูปแบบท่ีหลากหลาย ผูเ้รียนทุกกลุ่มรวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งร่วมกนัประเมินผลงาน 

กล่าวโดยสรุปจากผลการศึกษาหลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน  ของนกัวชิาการไทยและต่างประเทศเช่น Barrows  (2006) Boud  and  Feletti  (1996)  
Barell  (1998), Gallagher  (1997), วิภาภรณ์  บุญทา  (2541),  ป่ินนเรศ  กาศอุดม  (2542),  อมรทิพย ์ 
ณ  บางช้าง  (2543),  อุดม  รัตนอมัพร  (2544),  สุภาวดี  ดอนเมือง  (2544),  ยุรวฒัน์  คลา้ยมงคล 
(2545),  รังสรรค์  ทองสุกนอก  (2547),  วิชนีย ์ ทศศะ (2547), วิจารณ์ พาณิช (2555),  และ
ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550)   สามารถน าเอาหลกัการและวิธีการต่างๆ โดยผูว้ิจยัได้
ก าหนดรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนตามทศันะของนกัวชิาการหลายท่านไวด้งัน้ี 

การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  หมายถึงรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีใช้
ปัญหาเป็น เคร่ืองมือในการช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย เน้นการให้ผูเ้รียนเผชิญ
สถานการณ์ปัญหา จริง หรือสภาพการณ์ให้ผูเ้รียนเผชิญปัญหา วิธีการเรียนรู้ท่ีเร่ิมตน้ด้วยการใช้
ปัญหาเป็นตวักระตุน้ใหผู้เ้รียนไปศึกษาคน้ควา้ แสวงหาความรู้ ดว้ยวธีิการต่าง ๆ จากแหล่งวิทยาการ
ท่ีหลากหลาย เพื่อน ามา ใช้ในการแกปั้ญหา โดยท่ีมิไดมี้การศึกษา หรือเตรียมตวัล่วงหน้าเก่ียวกบั
ปัญหาดงักล่าวมาก่อน ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอนคือผลจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์  มี 7 ขั้นตอน
ส าคญั  ดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1: อธิบายค าศัพท์ที่ไม่เข้าใจ (Clarifying Unfamiliar Terms)  กลุ่มผูเ้รียน
ร่วมกนัท าความเขา้ใจค าศพัทแ์ละขอ้ความท่ีปรากฏอยูใ่นโจทยปั์ญหาใหช้ดัเจน 

ขั้นตอนที่ 2: ระบุปัญหา (Problem Definition)  กลุ่มผูเ้รียนร่วมกนัระบุปัญหาหลกัท่ี
ปรากฏในโจทยปั์ญหาและตั้งค  าถามจากโจทยปั์ญหา 

ขั้นตอนที่ 3: ระดมสมอง (Brainstorm)  กลุ่มผูเ้รียนระดมสมองจากค าถามท่ีร่วมกนั
ก าหนดข้ึน โดยอาศยัความรู้เดิมของสมาชิกกลุ่มทุกคน โดยถือวา่ทุกคนมีความส าคญั ดงันั้นจะตอ้ง
รับฟังซ่ึงกนัและกนั 

ขั้นตอนที่ 4: วิเคราะห์ปัญหา (Analyzing the Problem)  กลุ่มผูเ้รียนอธิบายวิเคราะห์
ปัญหาและตั้งสมมติฐานท่ีเช่ือมโยงกนักบัปัญหาท่ีไดร้ะดมสมองกนั ช่วยกนัคิดอยา่งมีเหตุผล สรุป
เป็นความรู้และแนวคิดของกลุ่ม 

ขั้นตอนที่ 5: สร้างประเด็นการเรียนรู้ (Formulating Learning lssues)  กลุ่มผูเ้รียน
ก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ เพื่อคน้หาขอ้มูลท่ีจะอธิบายผลการวิเคราะห์ท่ีตั้งไว ้นอกจากน้ีกลุ่ม
ผูเ้รียนจะร่วมกนัสรุปว่าความรู้ส่วนใดรู้แลว้ส่วนใดท่ียงัไม่รู้หรือจ าเป็นตอ้งไปคน้ควา้เพิ่มเติมเพื่อ
อธิบายปัญหานั้น 
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ขั้นตอนที่ 6: ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-study)  กลุ่มผูเ้รียนคน้ควา้ หาค าอธิบาย
ตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้โดยรวบรวมขอ้มูลความรู้และสารสนเทศจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต ผูรู้้ ฯลฯ เพื่อคน้หาค าตอบให้บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว้
และเป็นการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ขั้นตอนที่ 7: รายงานต่อกลุ่ม (Reporting)  กลุ่มผูเ้รียนน ารายงานขอ้มูลหรือสารสนเทศ
ใหม่ท่ีไดจ้ากการคน้ควา้เพิ่มเติมอภิปราย วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้ และน ามา
เสนอต่อกลุ่มในแต่ละประเด็นการเรียนรู้ 

2.3  บทบาทผูเ้รียนและผูส้อนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
บทบาทผู้สอน 
ในการจดัการเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนั้นครูผูส้อนจะตอ้งท าความเขา้ใจให้ชดัเจน  

ในบทบาทผูส้อน  ส าหบัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานครูควรมีบทบาทดงัต่อไปน้ี 
วชัรา  เล่าเรียนดี  (2548)  ให้ข้อแนะน าในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(Problem  Based  Learning ; PBL)  ดงัต่อไปน้ี 
1.  ใหเ้ด็กไดรู้้จกัคุน้เคยและมีประสบการณ์เก่ียวกบัวิธีแกปั้ญหาแบบวิทยาศาสตร์  5  ขั้น 

ไดแ้ก่  ปัญหาและนิยมปัญหา  การตั้งสมมติฐาน  การรวบรวมขอ้มูล  การวิเคราะห์และสรุป เสนอ
ผล 

2.  เลือกสถานการณ์ท่ีจะน าไปสู่ปัญหาท่ีน่าสนใจและหลากหลาย  และสอดคล้องกบั
สาระการเรียนรู้ 

3.  เตรียมใบความรู้และใบกิจกรรมส าหรับนกัเรียน 
4.  เตรียมพร้อมดา้นส่ือ  สาระความรู้เพิ่มเติมส าหรับนกัเรียน 
5.  ระบุกิจกรรมการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งชดัเจนในแผนการสอน 
6.  ก าหนดวธีิการประเมินท่ีหลากหลาย  เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
สุปรียา  วงษ์ตระหง่าน  (2546)  กล่าวว่าครูอาจเป็นเพียงแหล่งความรู้ท่ีเปิดโอกาสให้

ผูเ้รียนสอบถามท าความเขา้ใจ  จากส่ิงท่ีไดศึ้กษามาแลว้  หรือครูอาจควบคุมกลุ่มยอ่ย (Tutor)  ท่ีคอย
กระตุน้เร้าผูเ้รียนให้คิดหาค าตอบ  และคุมการอภิปรายให้อยู่ในประเด็น  ครูตอ้งมีความสามารถใน
การส่ือสาร  ความล้มเหลวของการเรียนรู้แบบน้ีคือครูมกัจะไม่อดทนในการรอคอยค าตอบจาก
ผูเ้รียน  และมกัจะใหค้  าตอบออกไปเลย 

สุมนา  อศัวปยกุตก์ุล  (2538)  กล่าววา่บาทบาทครูในการจดัการเรียนรู้มีดงัน้ี 
 1.  ควบคุมการเรียนการสอนในกลุ่มยอ่ย 
 2.  ก ากบัการเรียนของกลุ่มยอ่ยจากบทเรียน 
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 3.  กระตุน้ดว้ยค าถาม  ช้ีน าแนวทางในการเรียน 
 4.  ทบทวนสรุปงานกลุ่ม 
 5.  ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั  และประเมินผล 
 6.  แนะน าแหล่งคน้ควา้ 
 7.  สร้างสถานการณ์เพื่อสะทอ้นแนวคิด 
 8.  เลือกขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งต่อเน่ือง 
 9.  ใชภ้าษาท่ีดีในการเขียนค าถามเพื่อกระตุน้ความคิดของผูเ้รียน 
 10.  เลือก  สร้างและด าเนินการประเมินผลการเรียน 
Barrows  (2006)  เสนอวา่ครูควรมีบทบาทในการจดัการเรียนรู้ดงัน้ี 
 1.  เป็นผูอ้  านวยความสะดวก 
 2.  เป็นผูใ้หค้  าปรึกษา  แนะน าการท างานกลุ่มยอ่ยของนกัเรียน 
 3.  ช่วยแนะน ากระบวนการเรียนรู้ 
 4.  เม่ือนกัเรียนมีความช านาญมากข้ึน  ครูจะลดบทบาทลง 
สรุปได้ว่า  บทบาทของผูส้อนในการจดัการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานมีดงัต่อไปน้ี  1) 

เป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการจดัเตรียมส่ิงต่างๆ  ท่ีจ  าเป็น  2) ให้ค  าปรึกษาแนะน ามากกว่าการ
ช้ีน า  คอยกระตุน้ให้นกัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง  3) ใชค้  าถามกระตุน้ให้นกัเรียนคิดวิธีการหาค าตอบ
มากกวา่การถามเพื่อตอ้งการค าตอบ  4) ยอมรับและท าความเขา้ใจกระบวนการคิดของนกัเรียน  เพื่อ
หาวธีิการกระตุน้ใหมี้การพฒันา  5) เตรียมการประเมินท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัการจดัการเรียนรู้ 

บทบาทผู้เรียน 
การท าความเขา้ใจบทบาทของผูเ้รียนให้มีความชัดเจนจะช่วยให้ครูสามารถก ากบั  ให้

ค  าปรึกษาแนะน า  ระหวา่งการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ดงัต่อไปน้ี 
สุปรียา  วงษต์ระหง่าน  (2546) กล่าววา่นกัเรียนจะมีบทบาทส าคญัในกระบวนการเรียนรู้

จะมีโอกาสได้ฝึกการแก้ปัญหาต่างๆ  ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ท่ีนักเรียนจะตอ้งก าหนดทุกอย่าง  ตั้งแต่
วตัถุประสงค ์ วธีิการเรียนรู้  เป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยตนเองตลอดชีวิต  นกัเรียน
จะมีบทบาทในการเรียนรู้พอสรุปไดด้งัน้ี 

 1.  การรับรู้และตีความหมายขอ้มูลท่ีไดรั้บ 
 2.  สร้างขอ้สมมติฐานจากขอ้มูลท่ีมี 
 3.  ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายในการคน้หาขอ้มูล 
 4.  ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
 5.  น าความรู้ท่ีไดรั้บมาสร้างขอ้สรุป 



 
30 

 

Barrows  (2006)  เสนอวา่นกัเรียนควรมีบทบาทในการเรียนรู้ดงัน้ี 
 1.  เรียนรู้เป็นกลุ่มยอ่ย 
 2.  ท างานร่วมกนัในการแกปั้ญหา 
 3.  เรียนรู้การท างานร่วมกนั  หรือทกัษะการเรียนรู้เป็นทีม 
ดงันั้นผูเ้รียนจึงตอ้งมีบทบาทในการตั้งค  าถาม  และใชก้ระบวนการกลุ่มในการด าเนินการ

สืบคน้หาค าตอบ  วเิคราะห์และอภิปรายขอ้มูลท่ีหาขอ้สรุปท่ีเหมาะสม 
2.4  ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน 
การเรียนรู้ท่ียดึเป็นฐาน  อาจมีช่ือเรียกแตกต่างกนัออกไปบา้งตามท่ีระบุในต าราแต่ละเล่ม  

เช่น  การเรียนรู้ท่ีใช้ปัญหาเป็นฐาน  การใชปั้ญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ การเรียนรู้ท่ียึดปัญหา เป็น
ตน้ แต่ค าท่ีใชด้งักล่าวมีฐานมาจากค าวา่ Problem-Based Learning  เอกสารต าราหลายเล่มจะใชค้  ายอ่
วา่  PBL ซ่ึงจะไปสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน Project-Based Learning  ซ่ึง
โดยแทจ้ริงแลว้  Project-Based Learning  กบั Problem-Based  Learning นั้นมีกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัและมีวตัถุประสงค์ในการน าไปใช้ท่ีแตกต่างกนั  ดงันั้น ในหัวขอ้น้ีผูว้ิจยัจึง
พยายามท่ีจะอธิบายความหมายท่ีแทจ้ริงของ  Project-Based Learning  ว่ามีความแตกต่างจาก  
Problem Based Learning  อยา่งไร  โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 

1.  พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์ และพเยาว ์ยนิดีสุข  (2551)  ไดอ้ธิบายความส าคญัของการเรียนรู้ท่ี
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning (PBL)  และการเรียนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
(Project  based learning)  ไวด้งัน้ี 

1)  การเรียนรู้ท่ีใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning (PBL) “การเรียนท่ีใช้
ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยใช้สถานการณ์
ปัญหาเป็นตวักระตุน้ใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู้เพื่อน ามาแกปั้ญหานั้น”  

2) การเรียนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project  based learning)  การเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐานจะมีความแตกต่างกับโครงงาน (project) โดยทัว่ไปตรงท่ีการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐานจะน าหลักการท่ีส าคญัของโครงงานมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างการเรียนรู้และ
คุณลกัษณะของผูเ้รียนโดยจะเน้นเพิ่มเติมในเร่ืองของกระบวนการเรียนรู้และคุณลกัษณะท่ีชดัเจน
มากข้ึนอีกทั้งยงัเอาหลกัการดงักล่าวไปประยุกต์ใช้กบัการเรียนการสอนในรายวิชาปกติโดยมีค่า
เท่ากบัรูปแบบการเรียนรู้วิธีหน่ึงการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานจะมองว่าโครงงานเป็นเพียง
เคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ (learning tools) ส่วน โครงงานเป็นการศึกษาเพื่อคน้พบ
ขอ้มูลความรู้ใหม่ ส่ิงประดิษฐใ์หม่ ๆ รวมทั้งวธีิการใหม่ดว้ยตวัของนกัเรียนเอง โดยใชก้ระบวนทาง
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผูส้อนจะท าหน้าท่ีเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษา ผูเ้รียนและครูไม่เคยรู้หรือมี
ประสบการณ์มาก่อน  

2.  ศูนยก์ลางความรู้แห่งชาติ (2553)  ไดอ้ธิบายความส าคญัของการเรียนรู้ท่ีใชปั้ญหาเป็น
ฐาน (Problem-Based Learning (PBL)  และการเรียนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project  based 
learning)  ไวด้งัน้ี 

สภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู้ท่ีจะตอ้งเจอในศตวรรษท่ี 21 ปัจจุบนัมีอยู ่2 รูปแบบ
ท่ีมีการน ามาใชอ้ยา่งเป็นรูปธรรมและประสบผลส าเร็จแลว้คือ 1) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem Based Learning, PBL) และ 2) การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project Based 
Learning, PBL) โดยการเรียนรู้รูปแบบทั้งสองแบบน้ี นกัเรียนในศตวรรษท่ี  21 จ าเป็นตอ้งท าความ
เขา้ใจและเตรียมพร้อมส าหรับการเรียนรู้ โดยทั้งน้ีแต่ละรูปแบบ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.  การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning, PBL) การสอนแบบ
การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานนั้น ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์ของผูเ้รียนโดยตรงตอ้งมาก่อน โดย
ปัญหาจะเป็นตวักระตุน้หรือน าทางให้ผูเ้รียนตอ้งไปแสวงหาความรู้ ความเขา้ใจดว้ยตนเอง ส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง เพื่อใหเ้กิดทกัษะในการคิดวเิคราะห์และแกปั้ญหา ก่อให้เกิดปัญญา 
โดยมีครูเป็นผูเ้พียงช้ีแนะและแนะน าเท่านั้น เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีสร้างความรู้ท่ีเกิดจากความ
เขา้ใจของตนเอง และเป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากข้ึนกว่าเดิมมาก ก่อให้เกิด
การเรียนรู้อยา่งย ัง่ยนื โดยขั้นตอนหลกัๆของการสอนในลกัษณะแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน อาจเป็นดงัน้ี 

1.  แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย กลุ่มละ 3-5 คน 
2.  น าเสนอปัญหา หรือ กรณีตวัอยา่ง โดยให้มีความสัมพนัธ์กบัผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวงัของบทเรียน และเหมาะกบัสภาพนกัเรียน 
3.  ผูเ้รียนซกัถาม ท าความเขา้ใจ แยกแยะประเด็นปัญหา ก าหนดขอบเขตของ

การเรียนรู้โดยมีครูเป็นเพียงผูช้ี้แนะ และใหค้  าปรึกษา 
4.  นกัเรียนร่วมกนัตั้งสมมติฐานการเรียนรู้จากประเด็นปัญหา 
5.  นกัเรียนร่วมก าหนดวตัถุประสงค ์เพื่อพิสูจน์สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
6.  แยกกนัคน้ควา้ขอ้มูลตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
7.  รวมกลุ่มกนัอีกคร้ัง เพื่อร่วมกนัอภิปราย ความรู้ท่ีไดจ้ากการคน้ควา้เพื่อสรุป

ขอ้มูลและพิสูจน์สมมติฐานท่ีวางไว ้แลว้น ามาสรุปเป็นองคค์วามรู้ท่ีได ้
8.  น าเสนอผลงานของกลุ่ม ในรูปแบบต่างๆ 

การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานถือวา่เป็นรูปแบบท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ี
ดีท่ีสุดวิธีหน่ึง อีกทั้งสอดคลอ้งกบัแนวการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
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2542  ท่ีใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในการคิดวิเคราะห์  คิดแกปั้ญหา  และคิดอยา่งสร้างสรรค ์ผูเ้รียนมีส่วน
ร่วมในการเรียน และลงมือปฏิบติัมากข้ึน  นอกจากน้ียงัมีโอกาสออกไปแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง
จากแหล่งทรัพยากรเรียนรู้อ่ืนๆ  

2. การเรียนรู้โดยใชโ้ครงการเป็นฐาน (Project Based Learning, PBL) เป็นการ
เรียนรู้โดยการน าเอาโครงงานมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน จริงๆ แลว้ถือไดว้า่ไม่ใช่ส่ิงใหม่ใน
การจดัการศึกษาปัจจุบนัเพียงแต่มีการใชเ้พียงไม่ก่ีประเทศแต่ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ 
อย่างไรก็ตามในทศวรรษท่ีผ่านมาได้มีการน ามาใช้ โดยได้ค่อยๆ พฒันาจนได้รับการยอมรับเป็น
กลวิธีการสอนอย่างเป็นทางการ  การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานได้เข้ามามีส่วนส าคญัใน
ห้องเรียน  เม่ือมีงานวิจยัมาสนบัสนุนส่ิงท่ีครูไดเ้ช่ือมัน่มายาวนานก่อนหนา้น้ีวา่นกัเรียนจะเกิดการ
เรียนรู้ไดดี้ยิ่งข้ึนเม่ือมีโอกาสไดค้น้ควา้ในส่ิงท่ีซบัซ้อน  ทา้ทายหรือในบางคร้ังเป็นประเด็นปัญหา
ยุ่งยากท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริงไดก้ารเรียนรู้ด้วยโครงงานจะเป็นไปตามความสนใจของนกัเรียน  การ
ออกแบบโครงงานท่ีดีจะกระตุน้ให้เกิดการคน้ควา้อย่างกระตือรือร้นและใช้ทกัษะการคิดขั้นสูง 
(Thomas, 1998)   

ความแตกต่างระหวา่ง “การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน” และ “การเรียนรู้โดยใช้
โครงการเป็นฐาน” สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 “การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน” จะเร่ิมตน้ท่ีปัญหา ปลายทางการเรียนรู้อยูท่ี่ได้
แกปั้ญหาไดแ้ละไม่จ  าเป็นตอ้งไดผ้ลิตผลการเรียนรู้เป็นโครงงานก็ได ้แต่ถา้หากเป็น “การเรียนรู้โดย
ใชโ้ครงงานเป็นฐาน”  นอกจากผูเ้รียนมีปลายทางท่ีการแกไ้ขปัญหาเสร็จส้ินแลว้ จะไดผ้ลลพัธ์การ
เรียนรู้อีกดว้ย คือ “ตวัโครงงาน” เพราะฉะนั้น ความแตกต่างจึงอยูท่ี่จุดเร่ิมตน้กบัปลายทางการเรียนรู้ 
การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานจะเน้นให้ผู ้เรียนตอ้งสร้าง หรือท าอะไรให้ออกมาเป็นรูปธรรม 
จบัตอ้งได ้(productive) และอาจกล่าวไดว้่าการเรียนรู้เราอาจท าอะไรเพื่อมุ่งแกปั้ญหาท่ีเป็นอยู่เป็น
หลกั น่ีเป็น “การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน”  แต่ถา้เราเรียนรู้ท่ีจะท างานอะไรข้ึนมาสักอยา่ง ซ่ึง
งานช้ินนั้นมนัอาจเป็นปัญหาอยู ่หรืออาจไม่ใช่ปัญหาก็ได ้อนัน้ีน่าจะใช ้“การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน
เป็นฐาน” (สมาคมหลกัสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย, 2553) 

3.  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี (2555)  กล่าววา่  การจดัการเรียนรู้
ดว้ยโครงการ  (Project-Based Learning)  มีความแตกต่างกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยปัญหา (Problem-
Based  Learning)  และมีวตัถุประสงคท่ี์น าไปใชแ้ตกต่างกนัดงัน้ี   

1)  การเรียนรู้ท่ีใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning (PBL)“การเรียนท่ี
ใชปั้ญหาเป็นฐาน หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยใชส้ถานการณ์
ปัญหาเป็นตวักระตุน้ให้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้เพื่อนามาแกปั้ญหานั้น” (มนฑิรา ธรรมบุตร, 2545  
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อา้งถึงใน  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, 2555) การเรียนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน
จะมีความแตกต่างกบัโครงงาน (project) โดยทัว่ไปตรงท่ีการเรียนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็นฐานจะน า
หลกัการท่ีส าคญัของโครงงานมาประยุกตใ์ชเ้พื่อสร้างการเรียนรู้และคุณลกัษณะของผูเ้รียนโดยจะ
เน้นเพิ่มเติมในเร่ืองของกระบวนการเรียนรู้และคุณลกัษณะท่ีชัดเจนมากข้ึนอีกทั้งยงัเอาหลกัการ
ดงักล่าวไปประยกุตใ์ชก้บัการเรียนการสอนในรายวชิาปกติโดยมีค่าเท่ากบัรูปแบบการเรียนรู้วิธีหน่ึง
การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานจะมองว่าโครงงานเป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ (learning tools) ส่วน โครงงานเป็นการศึกษาเพื่อคน้พบขอ้มูลความรู้ใหม่ ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ 
รวมทั้งวิธีการใหม่ดว้ยตวัของนกัเรียนเอง โดยใชก้ระบวนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผูส้อน
จะทาหนา้ท่ีเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษา ผูเ้รียนและครูไม่เคยรู้หรือมีประสบการณ์มาก่อน (unknown by all) 
การท าโครงงานปรากฏดงัผงัมโนทศัน์ของโครงงาน ต่อไปน้ี (พิมพนัธ์  เดชะคุปต,์ พเยาว ์ ยินดีสุข, 
2547 อา้งถึงใน  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, 2555)  จะให้ความส าคญักบัผลงานท่ี
เกิดจากการจดัการเรียนรู้เป็นส าคญั 

 

 

ภาพท่ี   2  ผงัมโนทศัน์ของกระบวนการเรียนรู้แบบใชโ้ครงงาน 

ภาพท่ี  2  แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบท่ีส าคญัของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  ท่ี
มุ่งเนน้ให้เกิดการสร้างความรู้ใหม่ ส่ิงประดิษฐ์ใหม่และ วิธีการใหม่ ซ่ึงให้ความส าคญัท่ีผลของ
ส่ิงประดิษฐ์หรือช้ีวิธีการท่ีใช้เป็นขั้นตอนด าเนินการท าโครงงานเพื่อหาค าตอบของส่ิงท่ีตอ้งการ
คน้หา  ประกอบดว้ยข้ึนตอนต่อไปน้ี  โดยมีครูอาจารยแ์ละผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษาวิธีการท่ีใช้
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เป็นช้ินงานการจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงงานสามารถแสดงล าดบัขั้นตอนแบบกวา้ง ๆ  พร้อมทั้งแนว
ทางการจดัการเรียนรู้ดงัตาราง  1 

 
ตารางท่ี  1  ทกัษะการคิดยอ่ยๆ  ในแต่ละขั้นตอนของการท าโครงงาน 

ขั้นตอน ทกัษะ 
1.ระบุปัญหา สังเกต  สรุปอา้งอิง  แยกแยะ  เปรียบเทียบ วเิคราะห์

ส่ือสารและก าหนดปัญหาเพื่อหาค าตอบ 
2. ออกแบบการรวบรวมขอ้มูล ตั้งสมมุติฐาน คิดเชิงเหตุผล การพิสูจน์สมมติฐาน การ

ระบุตวัแปร การนิยามเชิงปฏิบติัการ การวางแผนเพื่อ
วธีิการเก็บขอ้มูล การสร้างเคร่ืองมือ และวางแผน
วเิคราะห์ขอ้มูล 

3. ปฏิบติัการรวบรวมขอ้มูล 
 

การสังเกต การสัมภาษณ์ การสอบถาม การวดั การใช้
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ การใชต้วัเลข การบนัทึกผล 

4. วเิคราะห์ผลและส่ือความหมายขอ้มูล การสังเกต การแยกแยะ การจดักลุ่ม การจ าแนกประเภท 
การเรียงลาดบั การจดัระบบ การใชต้วัเลขรวมทั้งการส่ือ
ความหมายขอ้มูลแบบต่าง ๆ เช่น ตารางกราฟ ภาพ เป็น
ตน้ 

5. สรุปผล การแปลผลขอ้มูล  การอุปนยั  การนิรนยั  การน าเสนอ
การสรุปจากขอ้มูล 

 
2) ความแตกต่างระหวา่ง Project-Based Learning กบั Problem-Based Learning 
การเรียนรู้ใชปั้ญหาเป็นฐาน หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นตวักระตุน้ให้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้เพื่อน ามาแกปั้ญหานั้น” (มนฑิรา  
ธรรมบุตร,2545 อา้งถึงใน  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2555) ดงันั้นจึงมีความ
แตกต่างกบัการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ซ่ึงใช้ช้ินงานหรือส่ิงประดิษฐ์เป็นตวักระตุน้การ
เรียนรู้ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจมากข้ึน  ตารางท่ี  5   อธิบายความแตกต่างระหวา่งการเรียนรู้ใชปั้ญหา
เป็นฐานกบัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน  ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่   2   ความแตกต่างระหวา่งการเรียนรู้ใชปั้ญหาเป็นฐานกบัการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 

 
รายการ 

ความเหมือนและความแตกต่าง 
Problem-Based  

Learning 
Project-Based 

Learning 
กระบวนการ เป็นวธีิการทางวทิยาศาสตร์ 

เนน้ สืบคน้หา 
เป็นวธีิการทางวทิยาศาสตร์ 
เนน้ กระบวนการวิจยั 

แนวคิดของวธีิสอน 
 
 

เนน้การสร้างความรู้ดว้ยตวั 
ผูเ้รียนเอง เป็นการเรียนรู้เนน้ 
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

เนน้การสร้างความรู้ดว้ยตวั 
ผูเ้รียนเอง เป็นการเรียนรู้เนน้ 
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียนรู้ ปัญหาหรือกรณีศึกษา ช้ินงาน/ส่ิงประดิษฐ์ 
บทบาทครู ผูอ้  านวยความสะดวก  ท่ีปรึกษา 
บทบาทผูเ้รียน สืบ คน้ หาและสร้างความรู้ใหม่ ผูแ้กปั้ญหาและสร้างความรู้ 

ใหม่และผลผลิตช้ินงานใหม่ 
ความรู้ท่ีคน้พบ - ปัญหาใหม่ 

- วธีิการแกปั้ญหาใหม่ 
- ความรู้ใหม่ท่ีผูเ้รียนไม่เคยรู้มา 
ก่อนส่วนครูเคยรู้มาแลว้ 
(unknown by some) 

- ความรู้ใหม่ 
- วธีิการใหม่ 
- ผลผลิต/ช้ินงานใหม่ 
ทั้งผูเ้รียนและครูไม่เคยรู้มา 
ก่อน (unknown by all) 

 
4. ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2555)  กล่าววา่  การจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงการ  

(Project-Based Learning)  มีความคล้ายคลึงกับการจัดการเรียนรู้ด้วยปัญหา (Problem-Based  
Learning)  แต่มีตวัตั้งเป็นจุดต่างท่ีส าคญั  คือ  การจดัการเรียนรู้ด้วยโครงการใช้ช้ินงานเป็นตวัตั้ง  
และการจดัการเรียนรู้ดว้ยปัญหาใชปั้ญหาเป็นตวัตั้ง  ดงัแสดงในตารางท่ี  6  เปรียบเทียบการเรียนรู้
ดว้ยโครงการและการเรียนรู้ดว้ยปัญหา 
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ตารางที ่ 3  เปรียบเทียบการเรียนรู้ดว้ยโครงการและการเรียนรู้ดว้ยปัญหา 
ลกัษณะเฉพาะของการเรียนรู้
ด้วยปัญหา 

ลกัษณะเฉพาะของการเรียนรู้
ด้วยโครงการ 

ลกัษณะทีค่ล้ายคลงึกัน 

1. เร่ิมตน้ดว้ยปัญหาส าหรับให้
ผูเ้รียนแกห้รือใหผู้เ้รียนเรียนรู้
เก่ียวกบัส่ิงนั้น 

1. เร่ิมตน้ดว้ยผลิตผลหรือ
ช้ินงานท่ีอยูใ่นใจ 

1. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในสภาพ
จริงและท างานเหมือนในชีวิต
จริง 

2.ปัญหาอาจอยูใ่นรูปแบบของ
เร่ืองราวหรือเป็นกรณีศึกษา 

2. การผลิตช้ินงานท าให้เกิด
ปัญหาต่าง ๆ  ท่ีตอ้งแกปั้ญหา 

2. โครงการแบบเปิดหรือ
ปัญหามีวธีิการและวธีิแกปั้ญหา
มากกวา่ 1 วธีิ 

3.ปัญหาสะทอ้นถึงชีวติจริงท่ี
ซบัซอ้น 

3. ใชโ้มเดลและสะทอ้น
กิจกรรมการผลิตเหมือนท่ีเกิด
จริงในชีวิต 

3.โครงการและปัญหามุ่งจ าลอง
สถานการณ์ท่ีเป็นจริง 

4.ใชโ้มเดล Inquiry 4. ผูเ้รียนใชห้รือน าเสนอ
ช้ินงานท่ีผูเ้รียนสร้างข้ึน 

4.ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางครูเป็นผู ้
คอยช่วยเหลือ 

5.ผูเ้รียนน าเสนอขอ้สรุปของ
กระบวนการแกปั้ญหา และ
ผลผลิตไม่จ  าเป็นตอ้งมีการ
สร้างช้ินงาน 

5.ความรู้เน้ือหาและทกัษะไดม้า
ในระหวา่งกระบวนการผลิตซ่ึง
นบัเป็นหวัใจของความส าเร็จ 

5. ผูเ้รียนท างานร่วมกนัเป็น
กลุ่มในช่วงระยะเวลาหน่ึง 

6.ปัญหาท่ีก าหนดเป็นแรง
ขบัเคล่ือน 

6. ช้ินงานเป็นแรงขบัเคล่ือน 6. ผูเ้รียนไดรั้บการส่งเสริมใช้
ขอ้มูลจากหลายแหล่ง 

  7. เนน้การประเมินตามสภาพ
จริงและประเมินการปฏิบติั 

  8.โดยหลกัการทั้งสองวธีิให้
เวลาผูเ้รียนเพียงพอในการ
ไตร่ตรอง  และใหมี้การ
ประเมินตนเอง 

 
จากตารางท่ี  3  เปรียบเทียบการเรียนรู้ดว้ยโครงการ(Project-Based Learning)   และการ

เรียนรู้ดว้ยปัญหา(Problem-Based  Learning)  มีความคลา้ยคลึง  และความแตกต่างในหลายประเด็น  
ดงัน้ี 
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ความคลา้ยคลึง : การเรียนรู้ดว้ยโครงการและปัญหา  ต่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการท างานท่ีเป็นสภาพจริง  โครงการท่ีให้ผูเ้รียนท าหรือปัญหาท่ีผูเ้รียน
จะตอ้งแก ้ จะมีวิธีการและค าตอบมากกวา่หน่ึงค าตอบ  เพื่อจ ารองสถานการณ์ท่ีเป็นจริง  วิธีการทั้ง
สองเป็นวิธีท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง  ครูมีบทบาทเป็นผูค้อยดูแลให้ค  าแนะน าและช่วยเหลือ  
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการท างานเป็นกลุ่มในช่วงของระยะเวลาหน่ึง  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดค้น้หาแหล่ง
สารสนเทศจากหลายแหล่งเนน้การประเมินตามสภาพจริง  และความสามารถในการปฏิบติั 

ความแตกต่าง : ในทางปฏิบติั  เส้นแบ่งการเรียนรู้ดว้ยโครงการและการเรียนรู้ดว้ยปัญหา
มกัจะไม่ชดัเจน  ในบางกรณีก็มีการใช้วิธีการทั้งสองไปดว้ยกนั  ซ่ึงวิธีการทั้งสองก็มีบทบาทเสริม
กนั  โดยพื้นฐานแลว้การเรียนรู้ทั้งสองวิธีมีทิศทางเดียวกนั  คือต่างเนน้ความเป็นจริง  และใชว้ิธีการ
เรียนรู้ของนกั  Constructivist   เหมือนกนั  ความแตกต่างระหวา่งสองวิธีจึงมีเพียงเล็กนอ้ยกล่าวได ้ 
2  ประการ  คือ 

ประการแรก  คือ  การเรียนรู้ดว้ยโครงการ  มีช้ินงานขบัเคล่ือนการวางแผน  การ
ผลิต  และการประเมิน  เน้นช้ินงานเป็นศูนยก์ลางของโครงการ  วิธีน้ีช้ินงานมีความซับซ้อนและมี
อิทธิพลต่อกระบวนการผลิต  เช่น  การสร้างแอนนิเมชัน่ซ่ึงตอ้งอาศยัการวางแผน  และท างานอยา่ง
รอบคอบ  ส่วนการเรียนรู้ดว้ยปัญหา  กระบวนการเรียนรู้หลกัจะเนน้ท่ีการสืบสอบและศึกษาทดลอง
มากกวา่ช้ินงาน  หากมีช้ินงานก็จะเป็นช้ินงานท่ีไม่ซบัซอ้น  เช่น  การรายงานผลการศึกษาของกลุ่ม 

ประการท่ีสอง  การเรียนรู้ดว้ยโครงการ  เป็นวิธีท่ียอมรับกนัอยา่งเป็นนยั ๆ วา่  จะ
มีปัญหาต่าง ๆ เกิดข้ึนในระหว่างการสร้างช้ินงานนั้นเสร็จ  วิธีน้ีจึงใช้ปัญหาเป็นศูนยก์ลางการจดั
ระเบียบของเน้ือหา  ส่วนการเรียนรู้ดว้ยปัญหา  เร่ิมจากการก าหนดตวัปัญหา  และตอ้งการขอ้สรุป
หรือค าตอบท่ีตอบสนองโดยตรง  ท าให้สถานการณ์ของปัญหาเป็นศูนยก์ลางการจดัระเบียบของ
เน้ือหาเช่นเดียวกนั 

จากการใหค้วามหมายการจดัการเรียนรู้แบบใชโ้ครงการเป็นฐานกบัการจดัการเรียนรู้โดย
ใชปั้ญหาเป็นฐานขา้งตน้ของ  พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์ (2548),  และพเยาว ์ยินดีสุข  (2551), ศูนยก์ลาง
ความรู้แห่งชาติ (2553),  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี (2555)   และส านกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2555)  สรุปไดว้่า  การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานและโครงงาน
เป็นฐานมีความเหมือนกนัและมีความแตกต่างกนัในบางประเด็นดงัน้ี  

ความเหมือนกนัของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานและโครงการเป็นฐาน  
1. เป็นวธีิสอนท่ีผูเ้รียนเป็นส าคญั  
2. ครูท าหนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกหรือเป็นคลา้ยโคช้  
3. มีการท างานเป็นกลุ่มในช่วงระยะเวลาหน่ึง  
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4. ใชแ้หล่งขอ้มูลจากหลายๆแหล่ง 
5. เนน้เน้ือหาตามสภาพจริงและประเมินพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน 

ขอ้แตกต่างของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานและโครงการเป็นฐาน  
1. การจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงการเป็นฐานมีความเหมาะสมสอดคลอ้งโดยตรงกบัการ

สอนในบริบทโรงเรียน ส่วนการใชปั้ญหาเป็นฐานตอ้งมีการน ามาปรับใช ้ 
2. การจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงการเป็นฐานเร่ิมตน้จากการมีวตัถุประสงคท่ี์มุ่งท่ีผลลพัธ์

สุดทา้ยหรือช้ินงานและในการสร้างผลงานนั้นตอ้งใชค้วามรู้เฉพาะอย่างและทกัษะท่ีมาสนบัสนุน 
ส่วนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเร่ิมต้นด้วยปัญหามาก่อน ปัญหามกัมาในรูปของ
สถานการณ์ (scenario) หรือกรณีศึกษา (case study) ปัญหาเป็นปัญหาท่ีคลุมเครือและมีขอบข่าย
เน้ือหาซับซ้อนกว่าการใช้โครงงานเป็นฐานรูปแบบท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
และโครงงานเป็นฐาน  

แต่การจดัการเรียนการสอนก็ยงัมีความสับสนเพราะทั้งการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐานและโครงงานเป็นฐานเน้นท่ีสภาพจริงและยึดแนวคิดของคอนสตรัคติวิสต์เหมือนกนั ข้อ
แตกต่างท่ีชดัเจนจึงอยูท่ี่ผลลพัธ์สุดทา้ย คือ  

1. เป้าหมายของของโครงการคือมุ่งท่ีผลลพัธ์สุดทา้ยเช่นผลลพัธ์ของการท าโครงการอาจ
ไดเ้ป็นคอมพิวเตอร์แอนิเมชนัซ่ึงอาศยัการวางแผนผลิตให้ไดช้ิ้นงานออกมา ในขณะท่ีผลงานของ
การใชปั้ญหาเป็นฐานคือการสืบเสาะ (inquiry) และการคน้ควา้ (research)  

2. ในการท าโครงการอาจตอ้งมีการตอบปัญหาบางอยา่งแต่ไม่ไดเ้นน้ท่ีกระบวนการของ
การตอบปัญหาเนน้ท่ีผลผลิตหรือช้ินงาน ในขณะท่ีการใชปั้ญหาเป็นฐานเนน้ท่ีการระบุตวัปัญหาให้
ชดัเจนและตอ้งน าสู่การลงขอ้สรุปเพื่อตอบปัญหานั้นให้ได ้การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
โครงการเป็นฐานและการสืบเสาะ  

ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี  การจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based 
Learning) และการใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) เป็นรูปแบบการสอนท่ีช่วยพฒันา
ทกัษะส าหรับศตวรรษท่ี 21 ให้กบันกัเรียน แมว้า่ทั้งสองรูปแบบการสอนมีขอ้แตกต่างกนักล่าวคือ
การจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงการเป็นฐานเน้นท่ีผลผลิตหรือช้ินงาน ส่วนการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานเนน้ท่ีการตอบปัญหา อย่างไรก็ดีทั้งสองรูปแบบการสอนเป็นการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญัเหมือนกนัเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดฝึ้กการวางแผนและลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง ผลลพัธ์คือ
นกัเรียนเกิดทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 ดงันั้นครูจึงควรท าความเขา้ใจรูปแบบการสอนทั้ง
สองรูปแบบและน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนต่อไป 

2.5  ขอ้ดีขอ้เสียและประโยชน์ของการจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
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นกัวชิาการหลายท่านสรุปขอ้ดีและขอ้เสียไวด้งัน้ี 
มนสภรณ์  วทูิรเมธา  (2544)  กล่าวถึงขอ้ดีและขอ้เสียของการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน

คือ 
ขอ้ดี  ประกอบดว้ย 
1.  ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้การแกปั้ญหาโดยตรง  ท าให้พฒันาทกัษะการแกปั้ญหา  สามารถถ่าย

โยงไปสู่การแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้น  ในวชิาชีพและชีวติประจ าวนัได ้
2.  พฒันาทกัษะการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
3.  พฒันาทกัษะในการเรียนรู้  การติดต่อส่ือสารและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
4.  พฒันาทกัษะในการคิดวเิคราะห์และการสังเคราะห์ 
5.  ช่วยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ส่ิงใหม่  ซ่ึงในหลกัสูตรไม่ไดเ้ปิดโอกาสให ้
6.  ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความรู้อยา่งมีโครงสร้างง่ายต่อการระลึกไดแ้ละการน ามาใช ้
ขอ้เสีย  ไดแ้ก่ 
1.  อาจารยจ์ะตอ้งเปล่ียนแปลงรูปแบบการสอนใหม่  เปล่ียนบทบาทเป็นผูอ้  านวยการ

สอน  จ าเป็นตอ้งมีการอบรมก่อนท่ีจะวางแผนและจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบใชปั้ญหาเป็น
หลกั 

2.  อาจารย์ต้องมีความช านาญในการเตรียมและเลือกส่ือการเรียนทั้ งท่ีเป็นเอกสาร
โสตทศันูปกรณ์ต่างๆ  จึงท าใหก้ารเรียนการสอนบรรลุวตัถุประสงค ์

3.  มีการเปล่ียนแปลส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ  เช่น  ห้องเรียนตอ้งมีห้องประชุมกลุ่ม
ยอ่ย  ห้องสมุด  อุปกรณ์ช่วยสอน  ดงันั้นสถาบนัการศึกษาตอ้งเตรียมในส่ิงเหล่าน้ี  ถา้สถาบนัขาด
ปัจจยัในการพฒันาคร้ังน้ี  การจดัการเรียนการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นหลกั  คงประสบผลส าเร็จได้
ยาก 

นภา  หลิมรัตน์  (2550)  ไดก้ล่าวถึงขอ้ดีและขอ้เสียของการจดัการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานไวว้า่ 

ขอ้ดี  ประกอบดว้ย 
1.  สนบัสนุนใหมี้การเรียนรู้อยา่งลุ่มลึก  (Deep  Approach)  ซ่ึงส่งผลให้ผูเ้รียนเรียนอยา่ง

เขา้ใจและสามารถจดจ าไดน้านเกิดเป็นการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง 
2.  สนบัสนุนให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ซ่ึงเป็นคุณสมบติัจ าเป็นท่ีทุกคนควรมี  เพราะ

สามารถพฒันาไปเป็นผูท่ี้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (Life Long Learner)  ส่งผลให้สามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีความสุขและมีประสิทธิภาพ 
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3.  เน่ืองจากโจทยปั์ญหาท่ีใชใ้นการเรียนรู้  เป็นโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัคนไขท่ีเจ็บป่วยดว้ย
โรคท่ีพบบ่อยและมีความส าคญัทางสาธารณสุข  ส่งผลให้ผูเ้รียนเห็นความส าคญัของส่ิงท่ีเรียนกบั
การปฏิบติังานในอนาคต  ท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการเรียนรู้สามารถจดจ าไดดี้ข้ึน 

4.  ทั้งครูและผูเ้รียนสนุกกบัการเรียน  ในส่วนผูเ้รียนรู้สึกสนุกกบัการเรียนเพราะได้มี
บทบาทในการเรียนรู้เอง  (Play  Active  Part)  เช่นการอภิปรายถกเถียงในระหวา่งการท ากลุ่มยอ่ย  
ฝ่ายครูเห็นพฒันาการทางดา้นความคิดและทกัษะต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนในตวัผูเ้รียน  นอกจากน้ีครูยงัไดมี้
โอกาสเรียนรู้ขา้มสาขาท่ีตนช านาญ  โดยเรียนรู้ไปกบัผูเ้รียน  สามารถเห็นความเช่ือมโยงของศาสตร์
ต่างๆ  ไดช้ดัเจนข้ึน  ท าใหเ้กิดความคิดกวา้งไกล 

5.  ส่งเสริมสนบัสนุนการท างานเป็นทีม  ซ่ึงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกวา่การ
ท างานเด่ียว 

6.  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีโอกาสฝึกทกัษะการส่ือสาร  การแก้ปัญหา  การคิดอย่างมี
วจิารณญาณ  การหาขอ้สรุปเม่ือมีความขดัแยง้  เป็นตน้ 

ขอ้จ ากดั  ไดแ้ก่ 
1.  ผูเ้รียนอาจไม่มัน่ใจในความรู้ท่ีตน้คน้ควา้มา  เพราะไม่สามารถก าหนดวตัถุประสงค์

ไดอ้ยา่งชดัเจนท าใหเ้กิดความไม่มัน่ใจและเกิดความเครียดตามมา  หากความเครียดมากเกินไปอาจมี
ผลกระทบในทางลบเก่ียวกบัการเรียนได ้

2.  ตอ้งใช้เวลาเพิ่มข้ึน  ทั้งฝ่ายผูเ้รียนและผูส้อน  ฝ่ายผูเ้รียน  เน่ืองจากตอ้งคน้ควา้และ
ศึกษาดว้ยตนเองจึงตอ้งการเวลามากข้ึนเม่ือเทียบกบัการเรียนโดยการฟังบรรยาย  ฝ่ายผูส้อนจะตอ้ง
ใชเ้วลาค่อนขา้งมากในช่วงเตรียมการ  ช่วงท าหนา้ท่ีเป็น  Tutor  ในกลุ่มยอ่ย  เป็นตน้ 

3.  การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานน้ีอาจไม่เหมาะสมกบัผูเ้รียนท่ีไม่ชอบการ
อภิปรายถกเถียง  ชอบฟังมากกวา่ 

4.  ในกรณีท่ีจ านวนผูเ้รียนมาก  ตอ้งการการลงทุนมาก  ทั้งวสัดุ  เวลา  และยากในการ
บริหารจดัการแต่สามารถเป็นไปได ้

มณัฑรา  ธรรมษุศย ์ (2549)  ไดก้ล่าวถึงอุปสรรคของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานว่า  ถึงแม้กรจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะมีขอ้ดีมากมาย  แต่ผูส้อนบางคนไม่นิยม
น าไปใช ้ เน่ืองจากผูส้อนส่วนใหญ่ยงัไม่เปล่ียนแปลงตนเองจากผูเ้ช่ียวชาญการบรรยายไปสู่การเป็น
ผูอ้  านวยความสะดวก  ไม่คุม้ค่าเร่ืองเวลา  เน่ืองจากตอ้งใชเ้วลามาก  และไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจาก
ผูมี้อ  านาจในการจดัการศึกษา  เช่น  ผูบ้ริหารท่ีไม่เขา้ใจหรือไม่มีความรู้เร่ืองการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน  อาจมองวา่ครูไม่สอนหนงัสือ  ปล่อยให้นกัเรียนคน้ควา้กนัเอง  ซ่ึงอาจท าให้ผูส้อน
เกิดความท้อแท้และหมดก าลังใจท่ีจะใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
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นอกจากนั้นผลการวิจยัพบว่า  ผูเ้รียนจ านวนมากพอใจท่ีจะเรียนรู้อย่างผิวเผินมากกว่าท่ีจะเรียนรู้
แบบเจาะลึก  บางคนเกิดความวิตกกังวล  บางคนรู้สึกขุ่นเคืองใจ  ไม่พอใจเม่ือรู้ว่าผูส้อนจะใช้
กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานในการสอน 

จะเห็นไดว้า่การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  ผูเ้รียนจะตอ้งผา่นกลไก  3  ประการ 
คือ  การใชปั้ญหาเป็นหลกัในการแสวงหาความรู้  การเรียนรู้โดยตนเอง  และการเรียนรู้เป็นกลุ่มยอ่ย  
ครูจะท าหนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวก  การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานมีขอ้ดีมากมาย  แต่
ก็มีขอ้จ ากดัอยู่ทั้งผูท่ี้จะน าการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไปใช้ในการจดัการเรียนรู้  ควร
ตอ้งฝึกใหเ้ขา้ใจเสียก่อนท่ีจะน าไปใช ้

ประโยชน์ 
จากขอ้คน้พบจากการวิจยัและการตีพิมพเ์ผยแพร่พบวา่  การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

(Problem  Based  Learning ;  PBL)  มีประโยชน์ดงัน้ี 
วฒันา  รัตนาพรหม  (2548)  เสนอว่าประโยชน์ของ  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(Problem  Based  Learning ;  PBL)  ดงัน้ี 
1.  เป็นการเตรียมผูเ้รียนให้เผชิญกบัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในชีวิตจริง  ถ้าผูเ้รียนเห็นความ

เช่ือมโยงระหวา่งส่ิงท่ีเรียนกบัชีวติจริงจะท าใหมี้ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากยิง่ข้ึน 
2.  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีบทบาทส าคญัในการเรียนรู้  มากกว่าการเน้นบทบาทของครูเป็น

ส าคญั  การเรียนรู้โดยมีผูเ้รียนเป็นผูริ้เร่ิม  ด าเนินการเรียนรู้  และประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
3.  เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการตดัสินใจของผูเ้รียนเองว่าจะเรียนรู้อะไร  และเรียนรู้

อยา่งไร  ผูเ้รียนมีบทบาทส าคญัในการวางแผนการเรียนรู้ 
4.  เป็นการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ  มีการบูรณาการทั้งวิธีการเรียนรู้  แหล่งขอ้มูลท่ี

หลากหลายและมีคุณภาพ 
5.  ส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เนน้การท างานร่วมกนัเป็นทีม 
สุมนา  อศัวปยุกต์กุล (2538)  กล่าวว่าประโยชน์ของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(Problem  Based  Learning ;  PBL)  มีประโยชน์ต่อนกัเรียนมีดงัน้ี 
1.  เรียนรู้กระบวนการแสวงหาความรู้และการแกปั้ญหา 
2.  เรียนรู้การตอบสนองต่อปรากฏการณ์ใหม่อยา่งเป็นระบบ 
3.  เรียนรู้วธีิการศึกษาดว้ยตนเอง 
4.  ฝึกฝนความเช่ือมัน่ในวชิาท่ีเรียนและการท างานเป็นทีม 
5.  เรียนรู้การประเมินตนเอง  เพื่อนและระบบงาน 
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สรุปได้ว่าการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีประโยชน์ในการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวทฤษฎีสรรค์นิยม (Constructivism)  เป็นการส่งเสริมให้นกัเรียน  เรียนรู้กระบวนการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  เรียนรู้และพฒันาการท างานร่วมกนั  พฒันาด้านการใช้เหตุผล  พฒันาความ
เช่ือมัน่ในตนเองและความรับผดิชอบ 

ตอนที ่ 3  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกับการเรียนรู้ในศตวรรษที ่ 21  
3.1  การจัดการศึกษาในศตวรรษที ่ 21 
มีนกัการศึกษาและนกัวชิาการไดก้ล่าวถึงการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี  21  ไวด้งัน้ี 
วิโรจน์  สารรัตนะ(2556)  กล่าวว่า  การจดัการศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 จะมีความ

ยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ทา้ทาย และซับซ้อน เป็นการศึกษาท่ีจะท าให้โลกเกิดการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วอยา่งเต็มไปดว้ยส่ิงทา้ทาย และปัญหา รวมทั้งโอกาสและส่ิงท่ีเป็นไปไดใ้หม่ๆ ท่ีน่าต่ืนเตน้ 
โรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 จะเป็นโรงเรียนท่ีมีหลกัสูตรแบบยึดโครงงานเป็นฐาน (project -based 
curriculum) เป็นหลกัสูตรท่ีให้นกัเรียนเก่ียวขอ้งกบัปัญหาในโลกท่ีเป็นจริง เป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นมนุษย ์และค าถามเก่ียวกบัอนาคตเชิงวฒันธรรม สังคม และสากล  ภาพของโรงเรียนจะ
เปล่ียนจากการเป็นส่ิงก่อสร้างเป็นภาพของการเป็นศูนยร์วมประสาท (nerve centers) ท่ีไม่จ  ากดัอยู่
แต่ในห้องเรียน แต่จะเช่ือมโยงครู นักเรียนและชุมชน เขา้สู่ขุมคลงัแห่งความรู้ทัว่โลก ครูเองจะ
เปล่ียนจากการเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ไปเป็นผูส้นับสนุนช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถเปล่ียน
สารสนเทศเป็นความรู้ และน าความรู้เป็นเคร่ืองมือสู่การปฏิบติัและให้เป็นประโยชน์ เป็นการเรียนรู้
เพื่อสร้างความรู้ และตอ้งมีการสร้างวฒันธรรมการสืบคน้ (create a culture of inquiry) 

ชนิตา รักษพ์ลเมือง (2557 )  กล่าววา่  การศึกษาในศตวรรษท่ี 21  เป็นการปฏิวติัรูปโฉม
ใหม่ทางการเรียนรู้ของมนุษยไ์ปอย่างมากมาย เกิดเป็นแนวคิด ค่านิยมและการปฏิบติัในแบบแผน
ใหม่ท่ีอุบติัข้ึนจากการเปล่ียนแปลงและพฒันาการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารหรือ 
ICT ( Information  and  Communication Technology ) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส่ือดิจิตอลประเภทต่างๆท่ี
มีอิทธิพลค่อนขา้งสูงต่อการปรับเปล่ียนดงักล่าว  

วจิารณ์ พานิช (2555)  กล่าววา่ การศึกษาท่ีถูกตอ้งสาหรับศตวรรษใหม่ ตอ้งเรียนให้บรรลุ
ทกัษะ คือท าไดต้อ้งเรียนเลย  จากรู้วิชาไปสู่ทกัษะในการใชว้ิชาเพื่อการด ารงชีวิตในโลกแห่งความ
เป็นจริง  การเรียนจึงตอ้งเนน้เรียนโดยการลงมือท า  หรือการฝึกฝนนัน่เอง  และคนเราตอ้งฝึกฝน
ทกัษะต่างๆ  ท่ีจ  าเป็นตลอดชีวติ 

Jung (2014 ) กล่าววา่ อิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเปล่ียนแปลง
ไปอยา่งรวดเร็วและท่ีเห็นไดเ้ด่นชดัเก่ียวกบัการปรับใชแ้ละการพฒันาดา้นส่ือดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ 
ท่ีไดเ้พิ่มปริมาณความตอ้งการในการน าไปใช้ประโยชน์ท่ีเพิ่มมากข้ึน เพื่อสนองต่อการเรียนรู้ทั้ง
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แบบท่ีปฏิบติัอยู่เดิม และการปรับใช้กบัการพฒันารูปแบบใหม่โดยเฉพาะอยา่งการจดัการเรียนรู้
ตลอดชีพ ( Lifelong Education )ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งการน าไปใช้ในสังคมแห่งฐานทางปัญญาและ
สารสนเทศท่ีมีอยูม่ากมายมหาศาลในปัจจุบนั 

Jones , Jo and Martin ( 2013 ) กล่าววา่  การเกิดข้ึนของเทคโนโลยียูบิควิตสั ( Ubiquitous 
Technology ) ได้ก่อให้เกิดศกัยภาพทางการเรียนรู้ท่ีมีความเหมาะสมต่อการปรับใช้ของผูเ้รียน 
ก่อให้เกิดพฒันาการทางการเรียนรู้ของเด็ก เพิ่มประสบการณ์ทางการเรียนในการน าไปปรับใช้ใน
สังคมยุคปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก ซ่ึงโรงเรียนตอ้งมีการปรับปรุงพฒันากระบวนทศัน์ทางการเรียนให้
เกิดเป็นสภาพการณ์ทางการเรียนแบบยูบิควิตสั ( Ubiquitous Agents :UAs )ให้ได ้เพื่อสนองต่อการ
เรียนรู้ท่ีสามารถเกิดข้ึนไดท้ัว่ไปทุกหนทุกแห่ง ไม่จ  ากดัทั้งดา้นเวลาและด้านสถานท่ี ( Anytime 
Anywhere ) การเรียนรู้มิไดจ้  ากดัเฉพาะในหอ้งเรียนหรือในโรงเรียนเท่านั้น 

สรุปได้ว่า  การจัดการศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 เป็นการพฒันาคนรุ่นใหม่ให้มี
คุณลกัษณะพร้อมส าหรับการด ารงชีวิตและรับมือการความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเน่ือง
ดว้ยโลกท่ีไร้พรมแดน ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีการส่ือสาร และนโยบายความร่วมมือของ
พลเมืองโลก ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งมีการคิดคน้หาแนวทางสู่กระบวนการทกัษะใหม่ในศตวรรษท่ี 
21 

3.2  ครูในศตวรรษที ่ 21   
หนา้ท่ีของครูศตวรรษท่ี  21  ควรเป็นครูท่ีจะตอ้งปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัโลกของผูเ้รียน  

ใหมี้ความเป็นดิจิตอลใหม้ากข้ึน  ดงัทศันะท่ีผูว้จิยัจะน ามากล่าวต่อไปน้ี 
1.  Andrew Churches (2009) ไดเ้สนอแผนภาพเพื่ออธิบายลกัษณะครูท่ีจะประสบ

ความส าเร็จในศตวรรษท่ี 21  ควรมีลกัษณะ 8 ประการดงัภาพท่ี 6 
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ภาพที ่ 3  ลกัษณะครูในศตวรรษท่ี 21 

 
จากภาพท่ี  3  อธิบายลกัษณะครูในศตวรรษท่ี 21 ไดด้งัน้ี  

1. มีการปรับเปล่ียน (Adapting)  
ครูตอ้งสามารถปรับเปล่ียนกลวิธีการสอนท่ีตนเคยมีประสบการณ์และตอ้งสามารถน า

ซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์มาใชส้นบัสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัวยัและความสามารถของผูเ้รียน  
2. เป็นผูมี้วสิัยทศัน์ (Being Visionary)  
ครูต้องไม่จ  ากัดอยู่เฉพาะในเน้ือหาวิชาท่ีสอนควรมีจินตนาการและมองเห็น

ศกัยภาพของเคร่ืองมือต่างๆท่ีหลัง่ไหลเขา้มา เช่นเวบ็เทคโนโลยีแลว้น าส่ิงเหล่าน้ีเขา้มาใชส้นตอบ
ความตอ้งการของตนและเป็นผูมี้วสิัยทศัน์ ศึกษาความคิดของผูอ่ื้นแลว้รู้จกัน ามาปรับใชก้บัการเรียน
การสอน 

3. ใหค้วามร่วมมือ (Collaborating)  
ครูควรให้ความร่วมมือโดยการแบ่งปัน (Sharing) การเผยแพร่ (Contributing) การ

ปรับตวั (Adapting) และคิดหาวธีิใหม่ๆ (Inventing)  
4. กลา้เส่ียง (Taking Risk)  
ครูอาจตอ้งเส่ียงถา้บางคร้ังไม่รู้เท่ากบันกัเรียนในบางเร่ือง และมีวิสัยทศัน์ มองหา

เทคโนโลยีท่ีจะน ามาใช้สนบัสนุนการเรียนการสอนได้ วิเคราะห์เป้าหมายและเป็นเพียงผูอ้  านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน กลา้เส่ียงท่ีจะให้ผูเ้รียนเรียนรู้จากกนัและกนัและกลา้ไวใ้จ
นกัเรียน  

5. เรียนรู้ (Learning)  
ครูตอ้งเป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิต รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆอยา่งต่อเน่ือง  
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6. การส่ือสาร (Communicating)  
ครูตอ้งมีความสามารถในการส่ือสาร ให้ความร่วมมือและสามารถแสดงบทบาท

ของผูอ้  านวยความสะดวกการเรียนรู้ ผูค้อยกระตุน้ ควบคุม ตรวจสอบและจดัการ  
7. เป็นตน้แบบพฤติกรรม (Modeling Behavior)  
ครูตอ้งสอนค่านิยมและเป็นตน้แบบหรือตวัอยา่งพฤติกรรมท่ีอยากให้นกัเรียนเป็น 

พฤติกรรมท่ีตอ้งการใหเ้กิดกบันกัเรียน เช่น ความอดทน การตระหนกัเก่ียวกบัโลกาภิวตัน์ เป็นตน้  
8. เป็นผูน้ า(Leading)  
ครูตอ้งเป็นผูน้ าแมว้า่การเป็นผูน้ าจะประสบความส าเร็จหรือไม่ก็ตาม 

Lisa  (Lisa, 2010  อา้งถึงใน  วิโรจน์  สารรัตนะ,  2556)  กล่าวถึงสัญญาณการเป็นครูใน
ศตวรรษท่ี  21  ดงัน้ี 

1. ท่านให้นักเรียนใช้ขอ้มูลจากหลายแหล่งในโครงการวิจยัของพวกเขา...มีการอา้งอิง 
blogs, podcasts และบทสัมภาษณ์ท่ีไดจ้ากการ Skype 

2. นกัเรียนของท่านท าโครงงานแบบร่วมมือ...กบันกัเรียนในออสเตรเลีย 
3. ท่านปรับขอ้มูลล่าสุดเพื่อสะทอ้นผลการประเมินนกัเรียนถึงผูป้กครองเป็นรายสัปดาห์

...โดยblog ของท่าน 
4.  นกัเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน...โดยtweeting ค าถามและมีขอ้เสนอแนะ 
5.  ท่านขอให้นักเรียนท าการศึกษาและท ารายงานท่ีสร้างสรรค์ในหัวขอ้ท่ีเป็นประเด็น

โตแ้ยง้...และท่านใหเ้กรดจากการส่งงานเป็นวดีิโอ 
6.  ท่านไดต้ระเตรียมงานการสอนดว้ยวิธีแปลกใหม่...เช่นดว้ย podcasts (postcasts เป็น

รูปแบบของกระบวนการท่ีสามารถบนัทึกเสียงต่าง ๆ ข้ึนไปเก็บไวบ้นเวบ) 
7.  ท่านขอให้นกัเรียนแสดงประวติัหรือบุคลิกลกัษณะของบุคคล...แลว้นกัเรียนไดท้ า

แฟ้มขอ้มูลบนส่ือออนไลน์ลอ้บุคลิกของบุคคลอ่ืน 
8.  นกัเรียนของท่านสร้างสรรค์แนวการเรียน...โดยท างานร่วมกบัคนอ่ืนใน Group wiki 

(wiki เป็นลกัษณะของการสร้างเวบ็ไซดแ์บบมีส่วนร่วม) 
9.  ท่านแลกเปล่ียนแผนการสอนกบัเพื่อนครู...ทุกมุมโลก 
10.  แม้มีงบประมาณส าหรับห้องเรียนจ ากัด...แต่ท่านถือเป็นเร่ืองไม่ส าคัญ  เพราะ

สามารถมีแหล่งขอ้มูลฟรีอีกมากมายทางเวบไซด ์
11.  ท่านตระหนักถึงความส าคญัของการพฒันาวิชาชีพ...และท่านได้อ่าน blog, join 

online communities, tweet  เพื่อพฒันาตนเอง 
12.  ท่านน านกัเรียนเท่ียวชมเมืองจีน...ท่านไม่เคยทอดทิ้งห้องเรียน 
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13  นกัเรียนของท่านแลกเปล่ียนประสบการณ์ช่วงวนัหยดุภาคฤดูร้อน  โดยน าภาพถ่ายลง
ในฐานขอ้มูลออนไลน์ 

14.  ท่านเขา้เยีย่มชมพิพิธภณัฑลู์ฟร์กบันกัเรียน..และไม่ไดจ่้าค่าเล็กนอ้ย 
15.  ท่านสอนนกัเรียนไม่ใหเ้ป็นอนัธพาล...และไม่เป็นอนัธพาลในโลกไซเบอร์ 
16.  ท่านใหน้กัเรียนน าเอาโทรศพัทมื์อถือเขา้ห้องเรียนดว้ย..เพราะวา่ท่านวางแผนท่ีจะใช้

ในหอ้งเรียนดว้ย 
17.  ท่านใหน้กัเรียนสรุปบทเรียน...และส่งถึงท่านโดย  “text message”   
18.  ท่านน าเสนองานริเร่ิมของนกัเรียน...สู่โลก 
19.  ท่านด่ืมกาแฟในตอนเชา้...พร้อมกบัตรวจสอบ  RSS feed  ของท่าน(เป็นการรวบรวม

แหล่งขอ้มูลจากหลายแหล่งมาไวใ้นท่ีเดียวกนั เม่ือใช ้RSS จะมีการส่งสรุปเน้ือหามาให้ตดัสินใจวา่
ตอ้งการอ่านบทความใด  โดยคลิกท่ีการเช่ือมโยง) 

20.  ท่านก าลงัอ่านส่ิงนั้นอยู ่
21.  ท่านtweet และเขียนบนัทึก  แลว้กด like หรือส่งอีเมลลถึ์งคนอ่ืน   
ไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2558) รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั  มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์ กล่าว

วา่ ครูไทยยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งเปล่ียนบทบาทจากผูถ่้ายทอดความรู้เป็นผูอ้  านวยความรู้ ซ่ึง
ในปัจจุบนัเร่ิมมีการพูดถึงทกัษะของเด็กในศตวรรษท่ี 21 แต่ยงัไม่มีคู่มือประกอบแนวทางการพฒันา
ทกัษะครูให้พร้อมต่อการเรียนการสอนใน ยุคสมยัใหม่ ครูไทยจ านวนมากจึงเหมือนถูกปล่อยอยู่
อยา่งโดดเด่ียวท่ามกลางความเปล่ียนแปลง ของสังคมโลก ทั้งน้ีแนวทางในการพฒันาทกัษะครูไทย
ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ยทกัษะ 7 ดา้น ไดแ้ก่ 1.ทกัษะ ในการตั้งค  าถาม เพื่อช่วยให้ศิษยก์  าหนด
รู้เป้าหมายและคิดได้ดว้ยตนเอง 2.ทกัษะท่ีสอนให้เด็กหาความรู้ไดด้้วยตวัเองและดว้ยการลงมือ
ปฏิบติั 3.ทกัษะในการคดัเลือกความรู้ ตามสภาพแวดลอ้มจริง 4.ทกัษะในการสร้างความรู้ ใชเ้กณฑ์
การทดสอบและตรวจสอบความถูกตอ้งอยา่งไร เพื่อท าให้ศิษยเ์กิดความเขา้ใจอยา่งชดัแจง้ 5.ทกัษะ
ใหศิ้ษยคิ์ดเป็น หรือตกผลึกทางความคิด 6.ทกัษะในการประยุกตใ์ช ้และ 7.ทกัษะในการประเมินผล 
ซ่ึงครูยคุใหม่จ  าเป็นตอ้งมีทกัษะทั้ง 7 ดา้นในการเป็นผูอ้  านวยความรู้ให้เด็ก แทนท่ีจะเป็นผูถ่้ายทอด
ความรู้เหมือนก่อน 
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3.3  โรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 
โรงเรียนยคุใหม่ตอ้งไม่ใช่เฉพาะสถานท่ีเรียน  แต่จะเป็นประตูสู่โลกแห่งการเรียนรู้  ถึง

จะมีลกัษณะของการเป็นโรงเรียนในศตวรรษท่ี  21   ดงั  Pham (2002)  อา้งถึงใน  วโิรจน์  สารรัตนะ
,  2556  กล่าวไวด้งัน้ี  

Pham  (2002) กล่าวถึงโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 วา่เป็นผลพวงจากความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลย ีท่ีท าใหร้ะบบสารสนเทศมีความเป็นสากล  และมีความซบัซอ้นมากข้ึน  โดยเฉพาะส่ือ
สังคมออนไลน์  (Social  media)  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดมือถือ  และเทคโนโลยส่ืีอสารเพื่อนถึง
เพื่อน (peer-to-peer  technology)  ซ่ึงท าใหรู้ปแบบการศึกษาในศตวรรษท่ี  21  มีลกัษณะดงัน้ี 

1. เป็นสหวทิยาการ (interdisciplinary)  มีการบูรณาการระหวา่งสาขาวชิา  ท าให้
ผูเ้รียนมีความตระหนกัถึงความหลากหลายทางวฒันธรรม  ซ่ึงจะช่วยใหส้ามารถเขา้ใจและส่ือสารใน
มิติต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นส่วนตวั  สังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  หรือในระดบัทอ้งถ่ิน   ระดบัชาติ  
และระดบัโลก 

2.  ส่ือสังคมออนไลน์  (social  media)  จะเป็นเคร่ืองมือส าคญัทางการศึกษาช่วยให้
ครูและนกัเรียนสามารถติดต่อส่ือสารกนัไดต้ลอดเวลา  เสริมการติดต่อส่ือสารจากรูปแบบดั้งเดิม ครู
และผูบ้ริหารโรงเรียนก็สามารถใชใ้นการติดต่อส่ือสารกนัเก่ียวกบัยทุธศาสตร์การสอนหรือการ
จดัท าหลกัสูตร  นอกจากนั้นยงัจะเป็นเคร่ืองมือในการประชาสัมพนัธ์โรงเรียนอีกดว้ย 

3.  โครงสร้างและจุดเนน้ของห้องเรียน  (structure  and  focus of classroom)  จะ
เป็นห้องเรียนท่ีจดัให้เหมาะสมกบัแนวคิดใหม่ทางการศึกษาท่ีเปล่ียนจากหลกัสูตรท่ีเนน้ต าราเรียน  
เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้ประสบการณ์จากการท าวจิยั  เนน้สภาพแวดลอ้มการเรียนในเชิงรุก  มากกวา่การ
เป็นผูถ่้ายทอดหรือแจกจ่ายสารสนเทศเท่านั้น  เน้นวฒันธรรมการสืบคน้และความรู้มากกว่าการ
จดจ าในสารสนเทศ 

4.  การเรียนรู้แบบร่วมมือ (collaborative learning) เป็นรูปแบบท่ีจะช่วยให้นกัเรียน
เตรียมตวัเพื่อการท างานเป็นทีมต่อไปในอนาคตเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยอาศยัส่ือสังคม
ออนไลน ์

สมชาย เทพแสง (2544)  ปัจจยัต่างๆรวมทั้งองคป์ระกอบของโรงเรียนในอนาคตสามารถ
สรุปใหเ้ห็นในภาพรวมไดด้งัน้ี 

1. สถานท่ีตั้ง ผูป้กครองจะพาบุตรหลานเขา้โรงเรียนใกลบ้า้นมากยิง่ข้ึนเพื่อสะดวกในการ 
ติดต่อส่ือสารการสอดส่องดูแล ผูป้กครองจะมีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนทั้งในชั้นเรียนและ

มีโอกาสรับประทานอาหารร่วมกนั โรงเรียนจะมีกระจายไปอยา่งทัว่ถึง โดยจะตั้งอยู่ใกลชุ้มชน
มากกวา่นอกเมือง มีส่ิงอ านวยความสะดวกในการใหก้ารสนบัสนุนอยา่งครบครัน 
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2. ลกัษณะการเรียนการสอน ทั้งครูและนกัเรียนต่างมีบทบาทเป็นทั้งผูเ้รียนและผูส้อน ครู
จะตอ้งพฒันาหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยูเ่สมอ เพราะจะมีการประเมินการสอนของครูโดยผู ้เรียน
ในชั้นเรียนซ่ึงจะตอ้งเช่ือมโยงดว้ยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ใชอิ้นเทอร์เน็ตในการคน้ควา้หาความรู้ การ
เรียนจะมีลกัษณะสร้างสรรค์ สนุกสนาน ไม่ใช่วิธีการลงโทษ และทุกคนมุ่งแสวงหาความรู้ต่อเน่ือง 
มีความรักในการเรียนรู้น าสู่โลกแห่งการเรียนรู้และแกไ้ขปัญหาอยา่งจริงจงั 

3. นกัเรียน นกัเรียนสามารถท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงใหม่ๆ สามารถท าให้นกัเรียนเขา้สังคมได้
และสร้างสิทธิของตนเองท่ีแยกออกมาจากครอบครัว  นักเรียนแต่ละระดบัจะได้รับการสอนท่ี
แตกต่างกนั จะไดรั้บความรู้ท่ีเป็นสากล ตลอดจนมีแหล่งการเรียนรู้และแหล่งนนัทนาการท่ีเสริม
หลกัสูตรการเรียนรู้เพิ่มมากข้ึน 

4. หลกัสูตร หลกัสูตรในอนาคตจะมีลกัษณะทั้งท่ีเพิ่มข้ึนและลดลงในบางส่วน โดยเนน้
เน้ือหาให้น้อยลงแต่จะมีการประยุกต์ใช้ให้มากข้ึน การเรียนในห้องเรียนจะน้อยลง การไป
ปฏิบติังานในชุมชนจะมีมากข้ึน การก าหนดวตัถุประสงคใ์นระดบัรัฐจะน้อยลง และโรงเรียนจะมี
บทบาทในการก าหนดวตัถุประสงคม์ากข้ึนการพิจารณาคดัเลือกครูและนกัเรียนจะให้โอกาสส าหรับ
โรงเรียนมากยิ่งข้ึน ทกัษะ ความเขา้ใจ และความคิดจะส าคญัมากกวา่เน้ือหาท่ีระบุไว ้ความสามารถ
ในการท างานจะมีมากข้ึน การตดัสินใจจะอาศยัขอ้มูลเป็นพื้นฐานและมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
ตลอดจนมีการประเมินผลและการเปรียบเทียบไดอ้ยา่งชดัเจน 

กิดานนัท ์ มลิทอง ( 2548 ) กล่าวถึงโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 ว่า จะตอ้งมีการสร้าง
โรงเรียน/สถานศึกษารูปแบบใหม่ข้ึนมาเพื่อให้สามารถรองรับการเรียนการสอนแนวใหม่ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาจ าเป็นตอ้งใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่เป็น
เคร่ืองมือในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาและชุมชนเพื่อการเรียนรู้  ทั้งน้ีโดยมีการพิจารณาใน
สภาพการณ์ของโรงเรียนยคุใหม่ในประเด็นต่อไปน้ี 

1. สถานศึกษาในอนาคตควรมีลกัษณะเปิดกวา้งและมีความยดืหยุน่ได ้
2. ตอ้งเป็นอิสระจากขอ้จ ากดัในดา้นสภาพทางภูมิศาสตร์ 
3. ตอ้งสามารถรองรับและสนบัสนุนการเรียนรู้ในทุกรูปแบบได ้
4. ตอ้งเป็นเครือข่ายส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวติ ( Lifelong Learning ) 
5. ค านึงถึงการปรับเปล่ียนบทบาทใหม่ทั้งของผูส้อนและผูเ้รียน 
6. ตอ้งมีการพฒันาดา้นการบริหารและการจดัการแนวใหม่ในสถานศึกษา 
7. ใชส่ื้อ ICT เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนัในแนวใหม่ รวมถึงความร่วมมือและการ

แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคร์ะดบัสูง 
8. มีการสร้างชุมชนออนไลนเ์พื่อการศึกษา ( Online Community ) 
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10. สร้างความเช่ือมัน่ทางการศึกษาให้เป็นท่ีประจกัษ์แก่องค์กรต่างๆเพื่อรับการ
สนบัสนุนทุกรูปแบบ 

11. มีการใชส้ถาบนั หน่วยงาน และสถานท่ีต่างๆเป็นแหล่งการเรียนรู้ 
12. ตอ้งมีการ "ให้" แก่ชุมชนเพื่อผลในทางป้อนกลบัสภาพการณ์ต่างๆเหล่าน้ีเป็น

ตวัก าหนดถึงความเป็นไปไดใ้นการสร้างสถานศึกษาในอนาคตดว้ยการใชส่ื้อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
( ICT ) เป็นฐานวา่ควรเป็นลกัษณะใดเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเรียนการสอนให้ด าเนินไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือแมแ้ต่การเปล่ียนแปลงสถานท่ีเรียนหรือห้องเรียนท่ีมีอยู่แลว้
เพื่อใหส้ามารถรองรับการสอนดว้ยเคร่ืองมือเทคโนโลยแีห่งอนาคตไดอ้ยา่งเหมาะสม 

โดยสรุปโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 ควรมีการปรับปรุงหลกัสูตรและการสอนให้สอดคลอ้ง
กบัสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  โดยการจดัเน้ือหาวิชาท่ีควรให้นกัเรียนทุกคนไดเ้รียน
วิชาหลกัท่ีมีการบูรณาการแนวคิดส าคญัของศตวรรษท่ี  21   มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ การส่ือ
ความหมาย การท างานร่วมกนัและการคิดสร้างสรรค ์ ท่ีสอดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มีการด ารงชีวติและการท างานคือทกัษะชีวติและอาชีพ  

3.4  ห้องเรียนศตวรรษที ่ 21 
บทบาทการศึกษาในยคุความรู้ท า ให้การจดัหลกัสูตรและการสอนตอ้งปรับให้สอดคลอ้ง  

ท าใหน้กัการศึกษาตอ้งพิจารณาถึงการจดัห้องเรียนของศตวรรษท่ี 21  วา่มีขอ้แตกต่างของห้องเรียน
ในศตวรรษท่ี  20   และ 21  อยา่งไร  บทบาทครูและนกัเรียนหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี 20 และ 21  ควร
มีลกัษณะอยา่งไร  และการจดัสภาพแวดลอ้มโดยมีประเด็นส าคญัดงัน้ี 

1. ข้อแตกต่างของห้องเรียนในศตวรรษที ่20 และ 21 
     ในภาพรวมของหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี 20  มีความแตกต่างจากหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี 

21  ดงัตารางท่ี  4 
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ตารางท่ี   4  เปรียบเทียบห้องเรียนในศตวรรษท่ี 20 และ 21 
ห้องเรียนในศตวรรษที่  20 ห้องเรียนในศตวรรษที่  21 

1. ยดึเวลาเรียนเป็นหลกั  1. ยดึผลลพัธ์เป็นหลกั (outcome based) 
2. เนน้ท่ีการท่องจ า เน้ือหาต่างๆ  

 
2. เนน้ท่ีผูเ้รียนรู้อะไรและแสดงความสามารถ
ใดบา้ง 

3.บทเรียนเนน้ระดบัการคิดขั้นต ่าของบลูมคือ
ดา้นความรู้ความจ าความเขา้ใจและการน าไปใช ้

3.บทเรียนเนน้ระดบัการคิดขั้นสูงของบลูมคือ
การสังเคราะห์ วิเคราะห์และประเมินค่า 

4.ใชห้นงัสือต าราเป็นหลกั  4.ใชก้ารวจิยัเป็นหลกั 
5.การเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นลกัษณะรับการ
ถ่ายทอดจากครู(Passive Learning) 

5.ผูเ้รียนเป็นผูล้งมือปฏิบติั (Active Learning) 

6.ผูเ้รียนถูกจ ากดัให้เรียนในหอ้งส่ีเหล่ียม  
 

6.ผูเ้รียนเรียนรู้แบบร่วมมือกนักบัผูอ่ื้นทั้งใน
ชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 

7.ครูเป็นศูนยก์ลาง ผูถ่้ายทอดเน้ือหา  
 

7.ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางมีครูคอยอ านวยความ
สะดวก 

8. ผูเ้รียนมีอิสระนอ้ยมาก  8. ผูเ้รียนมีอิสระอยา่งมาก 
9. มีปัญหาดา้นวนิยั ผูเ้รียนขาดแรงจูงใจ  

 
9. ไม่มีปัญหาดา้นวนิยั ผูเ้รียนและครูต่าง
เคารพสิทธ์ิซ่ึงกนัและกนั 

10.หลกัสูตรแยกเป็นส่วนๆ  10.หลกัสูตรบูรณาการขา้มสาระวชิา 
11.ประเมินโดยใชเ้กรดเฉล่ีย  11.เกรดข้ึนอยูว่า่นกัเรียนไดเ้รียนรู้อะไร 
12.มีการคาดหวงัผลการเรียนท่ีเป็นระดบัต ่า 12.มีการคาดหวงัผลการเรียนท่ีเป็นระดบัสูง 
13.ครูเป็นผูต้ดัสินผลประเมินเพียงผูเ้ดียว  

 
13.มีผูป้ระเมินหลายฝ่ายทั้งตนเองและเพื่อน
และประเมินสภาพจริง 
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ตารางท่ี   4  เปรียบเทียบห้องเรียนในศตวรรษท่ี 20 และ 21(ต่อ) 
 

ห้องเรียนในศตวรรษที่  20 ห้องเรียนในศตวรรษที่  21 
14. หลกัสูตรและเน้ือหาท่ีสอนไม่ 
สอดคลอ้งและมีความหมายต่อผูเ้รียน 

 

14.หลกัสูตรและเน้ือหาท่ีสอนสอดคลอ้งกบั
ความสนใจ ประสบการณ์และความสามารถ
ของผูเ้รียนและเป็นโลกความเป็นจริง 

15.หนงัสือแบบเรียนเป็นเคร่ืองมือส าคญัของ
การเรียนรู้ 

15.มีการใชโ้ครงงาน วธีิการและส่ือท่ี
หลากหลายในการเรียนรู้และการประเมิน 

16.ไม่มีการค านึงถึงความแตกต่างของผูเ้รียน 16.หลกัสูตรและการสอนค านึงถึงความ
แตกต่างของผูเ้รียน 

17.เนน้ท่ี 3 R ไดแ้ก่การ อ่าน (Reading),การ
เขียน(writing)และ เลขคณิต(Arithmetic) 

17.เนน้ท่ีความสามารถหลากหลายเพื่อให้
สามารถท า งานในโลกยคุใหม่ได ้

18.สังคมเป็นรูปแบบโรงงาน (Factory Model) 
เป็นยคุอุตสาหกรรม 

18.สังคมเป็นรูปแบบโลกาภิวตัน์ (Global  
Model)เป็นสังคมท่ีมีความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยสูีง 

19.การประเมินผลใชข้อ้สอบมาตรฐาน  
 

19.การประเมินผลไม่จ  ากดัเฉพาะขอ้สอบ
มาตรฐาน 

 
2.  บทบาทครูและนักเรียนห้องเรียนในศตวรรษที ่20 และ 21 
เม่ือกา้วเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 ห้องเรียนจะแตกต่างอยา่งมากจากห้องเรียนของศตวรรษท่ี 20 

ในห้องเรียนของ- ศตวรรษท่ี 21 ครูท า หน้าท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้และจดัสภาพ
หอ้งเรียนใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับงานอาชีพในอนาคต  ใชห้ลกัสูตรท่ีนกัเรียนได้
ท า โครงงานร่วมกนัท า ให้พฒันาทกัษะการคิดขั้นสูง มีทกัษะการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและ
สามารถใชเ้ทคโนโลยขีองศตวรรษท่ี 21 ได ้

ห้องเรียนของศตวรรษท่ี 21 เป็นห้องเรียนท่ีนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง ครูไม่ใช่ผูบ้รรยายแต่
นกัเรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติัโดยมีครูคอยช้ีแนะช่วยเหลือเม่ือตอ้งการในการท า โครงงาน 
นกัเรียนเรียนจากวิธีการสืบเสาะหาความรู้ (inquiry) และมีการเรียนรู้ร่วมกบัคนอ่ืนๆ การเรียนรู้
ไม่ไดมุ้่งท่ีการจดจ า เน้ือหาแต่เป็นการใหน้กัเรียนฝึกใชข้อ้มูล น าความรู้ท่ีมีมาสร้างโครงงาน จุดเนน้
ของการเรียนคือฝึกให้เป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิต ครูประเมินผลการเรียนรู้จากความสามารถในการท า 
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โครงงาน การน า เสนอและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้นกัเรียนเป็นคนมีคุณภาพเชิงผลิตภาพ 
(productive) 

ครูไม่ใช่ผูรั้บผิดชอบการเรียนรู้ของนกัเรียนโดยล า พงัแต่ยงัมีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งคนอ่ืนๆ
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร กรรมการโรงเรียน พ่อแม่และตวันกัเรียนเองท่ีตอ้งรับผิดชอบร่วมกนั บทบาทใหม่
ของครูในศตวรรษท่ี 21 คือผูอ้  านวยความสะดวก ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อสร้างสภาพแวดลอ้ม
การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัการใหน้กัเรียนไดส้ร้างความรู้เอง ให้นกัเรียนไดท้  ากิจกรรมท่ีมีความหมาย
สอดคลอ้งกบัชีวติจริง ครูมีหนา้ท่ีสนบัสนุนใหผู้เ้รียนไดท้  า งานร่วมกนัแทนการแข่งขนักนัเพื่อสร้าง
ทีมและมีการส่ือสารกนัระหวา่งครู นกัเรียน พอ่แม่และผูบ้ริหาร 

 
ตารางท่ี 5 หอ้งเรียนของศตวรรษท่ี 21 แตกต่างจากห้องเรียนของศตวรรษท่ี 20  

บทบาทครูและนักเรียนห้องเรียนของ
ศตวรรษที2่0 

บทบาทครูและนักเรียนห้องเรียนของศตวรรษที ่21 

1. ครูเป็นศูนย์กลาง 
ครูใชเ้วลาในการใหค้วามรู้จากการสอน
โดยตรง 

1. นักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
ครูท า หนา้ท่ีเป็นผูค้อยอ า นวยความสะดวก คอย
ช้ีแนะผูเ้รียนใหท้ า โครงงานตามสภาพจริง 

2. สอนเพ่ือให้ครบเน้ือหาในหลกัสูตร 
ครูสอนเน้ือหาจากเร่ืองหน่ึงไปอีกเร่ือง 
หน่ึงจนครบทุกเน้ือหาโดยไม่ค  านึงวา่ 
นกัเรียนจะเกิดการเรียนรู้หรือไม่ 

2. เน้นให้นักเรียนเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ 
ครูใหน้กัเรียนท า โครงงานท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การเรียนรู้ นกัเรียนแสดงความสามารถในการ
ปฏิบติัโครงงานและมีครูคอยช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 

3. เน้นการท่องจ า เน้ือหา 
ครูใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการอธิบายให ้
ความรู้และประเมินผลดว้ยการทดสอบ 
หลงัเรียน 

3. ฝึกนักเรียนให้ใช้ข้อมูลมาพฒันา 
โครงงานครูให้นกัเรียนไดแ้สวงหาและใชข้อ้มูลใน
การท า โครงงานดว้ยตนเอง 

4. ครูเป็นผู้บรรยาย 
ครูใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการใหค้วามรู้ดว้ย
การบรรยาย 

4.ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก 
ครูจดัให้นกัเรียนท า โครงงานซ่ึงนกัเรียนไดศึ้กษา
คน้ควา้ดว้ยตนเอง ครูท า 
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ตารางท่ี 5 หอ้งเรียนของศตวรรษท่ี 21 แตกต่างจากห้องเรียนของศตวรรษท่ี 20 (ต่อ) 
บทบาทครูและนักเรียนห้องเรียนของ
ศตวรรษที2่0 

บทบาทครูและนักเรียนห้องเรียนของศตวรรษที ่21 

 หนา้ท่ีเป็นเพียงโคช้ ผูช้ี้แนะและใหก้ารสนบัสนุน ครู
จึงเป็นเหมือนผูจ้ดัการโครงงาน 

5. จัดกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มเดียวสอน
เหมือนกันทั้งห้อง 
นกัเรียนเรียนเน้ือหาเหมือนกนัทั้งชั้น 

 

5. จัดกลุ่มผู้เรียนยืดหยุ่นตามความถนัดของแต่ละคน 
ครูจดันกัเรียนเป็นกลุ่มตามความสนใจ มีการสอนใน
หลายลกัษณะเช่นรายบุคคล เป็นคู่และเป็นกลุ่มยอ่ย 

6. ใช้ยุทธวธีิสอนแบบเดียว 6. ใช้ยุทธวธีิสอนหลายๆแบบ 

7. ประเมินเน้นทีค่วามรู้ความจ า 
ครูใชข้อ้สอบเป็นเคร่ืองมือในการประเมิน 
นกัเรียนเนน้การจดจ า เน้ือหาท่ีใชค้วามคิด
ขั้นต ่า 

7. ประเมินเน้นทีก่ารคิดข้ันสูง 
ครูใหน้กัเรียนท า โครงงานท่ีตอ้งอาศยัการคิดขั้นสูง 

8. สอนเป็นวชิาเดี่ยวๆไม่สัมพนัธ์กบัวชิา
อ่ืนๆ 
ครูสอนล าพงัในวชิาท่ีสอนไม่เก่ียวขอ้งกบั
วชิาอ่ืนๆ 

8. สอนสัมพนัธ์กบัวชิาอ่ืนๆ 
ครูใหน้กัเรียนท าโครงงานท่ีบูรณาการกบัวชิาอ่ืน 

9. นักเรียนเรียนตามล าพงั 
นกัเรียนถูกกระตุน้ใหท้  า งานตามล าพงั 

9. นักเรียนเรียนรู้ร่วมกนั 
ครูใหน้กัเรียนท างานร่วมกนัโดยท าโครงงาน 

10. ประเมินผลผู้เรียนด้วยการทดสอบ 
นกัเรียนถูกประเมินดว้ยแบบทดสอบ 

 

10. ประเมินผลนักเรียนจากความสามารถทีเ่กดิขึน้ 
ครูประเมินนกัเรียนจากผลงานการท าโครงงานของ
นกัเรียน 

11. ใช้ต าราเป็นหลกั 
ครูสอนเน้ือหาตามหนงัสือ ซ่ึงใชเ้ป็น
แหล่งขอ้มูลส าคญั 

11. ใช้แหล่งความรู้ที่หลากหลาย 
ครูใชห้นงัสือเป็นเพียงแหล่งขอ้มูลหน่ึง ใชค้วบคู่กบั
แหล่งอ่ืนๆเช่นอินเตอร์เน็ต วารสาร 

12. ใช้เทคโนโลยเีป็นเพยีงเพ่ือให้ดูทนัสมัย 
ครูเป็นผูใ้หข้อ้มูล ความรู้และใช้
เทคโนโลยช่ีวยในการน า เสนอขอ้มูล 

12. เทคโนโลย ีใช้เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการเรียนรู้ 
ครูใหน้กัเรียนใชเ้ทคโนโลยใีนการสืบคน้ขอ้มูล 
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ตารางท่ี 5  หอ้งเรียนของศตวรรษท่ี 21 แตกต่างจากห้องเรียนของศตวรรษท่ี 20 (ต่อ) 

 
บทบาทครูและนักเรียนห้องเรียนของ
ศตวรรษที2่0 

บทบาทครูและนักเรียนห้องเรียนของศตวรรษที่ 21 

 เพื่อท า โครงงานและสร้างช้ินงาน 

13. ครูสอนสอดคล้องกบัแบบการเรียนเดียว
ของผู้เรียน 
ครูใชว้ธีิสอนแบบเดียวตลอดเวลาท่ีสอนใน
ชั้นเรียน ส่วนใหญ่บรรยายและเขียนบน
กระดาน 

 

13. ครูสอนโดยยดึความแตกต่างของแบบการเรียน
ของนักเรียน 
ครูใชเ้คร่ืองมือท่ีหลากหลายในการน าเสนอขอ้มูล
ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมกบักลุ่มนกัเรียน นกัเรียน
เองมีโอกาสใชเ้คร่ืองมือต่างๆในการน า เสนอ
ผลงาน 

14. เน้นให้นักเรียนเรียนเน้ือหา 
เนน้ท่ีการสอนเน้ือหาใหค้รบตามหลกัสูตร 

 

14. เน้นให้นักเรียนน า ตนเองในการเรียน 
เนน้ท่ีการท า โครงงานท่ีนกัเรียนเป็นผูห้าค าตอบ
ดว้ยการลงมือปฏิบติัและสืบคน้ขอ้มูลเอง 

15. เรียนเน้ือหาและทกัษะย่อยๆ 
เน้ือหาและทกัษะท่ีเรียนไม่สอดคลอ้งกบัท่ีมี
อยูใ่นสภาพจริง 

 

15. เรียนโดยใช้ข้อมูลทีห่ลากหลาย 
ครูใหน้กัเรียนเรียนรู้จากการท า โครงงานตามสภาพ
จริงซ่ึงช่วยฝึกทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับอนาคต 

16. นักเรียนมีหน้าที่เรียน 
นกัเรียนท ากิจกรรมเพื่อการเรียนรู้อยา่งเดียว
เช่นจดโนต้ ฟังครูอธิบาย 

 

16. นักเรียนเป็นเสมือนคนที่อยู่ในงานอาชีพจริง 
ครูมอบหมายงานใหน้กัเรียนเช่นท า โครงงานและ
การใหน้กัเรียนท ากิจกรรมเยี่ยงนกัวทิยาศาสตร์ นกั
คณิตศาสตร์ นกัเขียนซ่ึงนกัเรียนเรียนตามสภาพจริง 

 
17. ครูท างานล าพงั 
หอ้งเรียนปิดไม่มีบุคคลภายนอกมาเก่ียวขอ้ง 

 

17. ครูท างานร่วมกบัคนอ่ืนๆ 
ครูท างานร่วมกบัคนอ่ืนๆในการพฒันานกัเรียนให้
เกิดการเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 5  หอ้งเรียนของศตวรรษท่ี 21 แตกต่างจากห้องเรียนของศตวรรษท่ี 20 (ต่อ) 

 
บทบาทครูและนักเรียนห้องเรียนของ

ศตวรรษที2่0 
บทบาทครูและนักเรียนห้องเรียนของศตวรรษที ่21 

นกัเรียนเบ่ือโรงเรียนเพราะไม่มีส่วนร่วม
มากนกั 

 

21 มาพฒันาใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมโดยใชก้ารสอนท่ี
มีประสิทธิภาพ 

19. เน้นการสอนเน้ือหา 
ครูเนน้การสอนเน้ือหาแต่อยา่งเดียว 

 

19. เน้นการเตรียมผู้เรียนสู่อาชีพ 
ครูเตรียมนกัเรียนเพื่อศตวรรษท่ี 21 ใหเ้รียนรู้สภาพ
จริงและฝึกทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 

20. ครูมีหน้าทีรั่บผดิชอบคนเดียว 
ครูมีความรับผดิชอบต่อการเรียนเพียงผูเ้ดียว 

 

20. ครูมีหน้าทีรั่บผดิชอบร่วมกบัคนอ่ืนๆ 
ครูมีการส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เช่นผูบ้ริหาร 
คณะกรรมการโรงเรียน พอ่แม่นกัเรียนและขอความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายในการพฒันานกัเรียน 

21. ครูได้รับการพฒันาเม่ือถูกส่ัง 
ครูเป็นผูท้  าตามค า สั่งและไดรั้บการพฒันา
วชิาชีพอยา่งขาดประสิทธิภาพ 

 

21. ครูเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ครูเป็นผูว้างแผนการพฒันาวิชาชีพตนเองโดยมี
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เนน้การใชค้  าถามหลายๆ
ประเภท 

22. ครูเน้นทีค่ าตอบถูกต้องของนักเรียน 
ครูใชค้  าถามระดบัต ่า ซ่ึงตอ้งการค าตอบ
ชนิดใชค้วามจ า เนน้ค าตอบท่ีถูกตอ้ง 

22. เน้นทีค่ าตอบหลายๆแบบของนักเรียน 
ครูใชค้  าถามระดบัสูงท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนคิดในหลาย
แง่มุม 

23. ครูเป็นผู้สะท้อนความคิดเห็นให้กบั
ผู้เรียน 
ครูวเิคราะห์ผลคะแนนสอบเพื่อรายงาน
ความกา้วหนา้ของนกัเรียน 

23. ผู้เรียนสะท้อนความคิดเห็นให้กบัครู 
ครูกบันกัเรียนวเิคราะห์ผลการเรียนร่วมกนัเพื่อ
ทราบจุดแขง็จุดอ่อนและครูน าผลสอบมาปรับปรุง
การเรียนการสอน 
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3.  การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน  
การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียน แบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะดว้ยกนัคือ  สภาพแวดลอ้มทางดา้น
กายภาพ   สภาพแวดลอ้มทางดา้นจิตภาพ และสภาพแวดลอ้มทางดา้นสังคม  

3.1  สภาพแวดลอ้มทางดา้นกายภาพเป็นสภาพแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ไดแ้ก่ 
อาคารสถานท่ี โตะ๊ เกา้อ้ี ส่ือ อุปกรณ์การสอนต่างๆ รวมทั้งส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูต่ามธรรมชาติไดแ้ก่ ตน้ไม ้
พืช ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ เป็นตน้ สภาพแวดลอ้มทางการเรียนดา้นกายภาพ จะส่งผลต่อการเรียน
การสอน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน แบ่งออกเป็นสภาพแวดลอ้มในห้องเรียนและ
สภาพแวดลอ้มภายนอกหอ้งเรียน  

3.2  สภาพแวดลอ้มภายในห้องเรียน ประกอบดว้ยห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียน
ต่างๆ แสงสวา่ง สี เสียง อุณหภูมิ เหล่าน้ีเป็นตน้  

1. ห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียน ไดแ้ก่ ห้อง พื้นห้อง ผนงั ประตู หนา้ต่าง ขนาด
และพื้นท่ีวา่งภายในห้องเรียน โต๊ะ เกา้อ้ี กระดานด า อุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียน เช่น แจกนัดอกไม ้
ภาพวาด เป็นตน้  

2.  แสงสวา่ง ไดแ้ก่แสงธรรมชาติจากดวงอาทิตย ์และแสงประดิษฐ ์ซ่ึงเป็นแสงจาก
หลอดไฟประดิษฐ ์ 

3.  เสียง ไดแ้ก่ เสียงบรรยายของผูส้อน เสียงการสนทนาระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน
หรือผูเ้รียนกบัผูเ้รียน เสียงจากเคร่ืองขยายเสียง เหล่าน้ีจะตอ้งมีระดบัความดงัท่ีพอเหมาะ  

4. อุณหภูมิ ไดแ้ก่ ระดบัความช้ืนของอากาศ  การถ่ายเทของอากาศ  การระบาย
อากาศโดยธรรมชาติและการ ระบายอากาศจากอุปกรณ์อ านวยความสะดวก  ได้แก่พดัลม 
เคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้  

3.3  สภาพแวดลอ้มภายนอกห้องเรียน ไดแ้ก่ แหล่งความรู้ต่างๆ เช่น แหล่งวิทย
บริการ ห้องปฏิบติัการ ห้องทดลอง โรงฝึกงาน ห้องสมุด ศูนยว์ฒันธรรม ต่างๆ ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี
จะมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกบั การเรียน และการศึกษาคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากใน
หอ้งเรียน  

3.4 สภาพแวดล้อมทางด้านจิตภาพ ได้แก่ สภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อ 
ความรู้สึกจิตใจ  เจตคติของนกัเรียน  ท่ีมีต่อการเรียนการสอน   

3.5 สภาพแวดลอ้มทางดา้นสังคม ไดแ้ก่สภาพแวดลอ้มท่ีเกิดจากปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่ง   บุคคล เช่น ความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียนดว้ยกนั นกัเรียนกบัครูผูส้อน รวมถึง
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของโรงเรียน องคป์ระกอบของ สภาพแวดลอ้มทางการเรียนดา้น
สังคม เช่น  
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                     3.5.1  การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน  จากงานวจิยัพบวา่บรรยากาศในชั้นเรียน 
มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบั ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
                                3.5.2  การสร้างแรงจูงใจ หากนกัเรียนเกิดแรงจูงใจท่ีจะเรียน จะท าใหผ้ลการ
เรียนดีข้ึน แรงจูงใจจะมีทั้งภายนอกและ ภายใน ส าหรับแรงจูงใจภายนอกนั้นผูส้อนสามารถกระตุน้
เพื่อใหน้กัเรียนสามารถ แสดงพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง ตามท่ีตอ้งการได ้ 
                   3.5.3  ความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน  ความส าเร็จดา้นวชิาการและ
พฤติกรรมของนกัเรียนมีผลมาจากความสัมพนัธ์ ท่ีมีระหวา่งครูและนกัเรียน กล่าวคือ คุณภาพของ
ความสัมพนัธ์และการใหค้วามสนบัสนุนร่วมมือกนัส่วนบุคคล  ในชั้นเรียนมีผลต่อระดบัความ
ตอ้งการของนกัเรียนแต่ละคน เน่ืองมาจนสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ และความ สัมพนัธ์
ระหวา่งครูกบันกัเรียน และมีผลโดยตรงต่อความส าเร็จในการท ากิจกรรมดา้นการเรียน  (ไพฑูรย ์ศรี
ฟ้า, 2556) 

สรุปห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 คือ  แหล่งการเรียนรู้ เพื่อใช้ส าหรับการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ทางการเรียนการสอน การฝึกอบรม รวมทั้งการฝึกทกัษะ ความรู้ในดา้นต่างๆโดยมี
จุดเน้นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ทางการเรียนร่วมกนัจากเทคโนโลยีท่ีหลากหลายทั้งส่ือในระบบภาพ
และเสียง ก่อใหเ้กิดการเรียนทั้งในระบบชั้นเรียนปกติและนอกชั้นเรียนในการเรียนแบบทางไกลท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

การจัดการศึกษาส าหรับศตวรรษที่ 21   หมายถึง  การพฒันาคนรุ่นใหม่ให้มีคุณลกัษณะ
พร้อมส าหรับการด ารงชีวติและรับมือการความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเน่ืองดว้ยโลกท่ีไร้
พรมแดน ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีการส่ือสาร และนโยบายความร่วมมือของพลเมืองโลก ซ่ึง
เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งมีการคิดคน้หาแนวทางสู่กระบวนการทกัษะใหม่ในศตวรรษท่ี 21 

ในการวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัวิธีการปรับเปล่ียนแนวคิดเพื่อ
สร้างนวตักรรมทางการศึกษาภายใตก้รอบแนวคิดท่ีเรียกวา่ 21st Century ซ่ึงเป็นแนวคิดในการ
พฒันาคนรุ่นใหม่ให้มีคุณลกัษณะพร้อมสาหรับการด ารงชีวิตและรับมือการความเปล่ียนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตเน่ืองดว้ยโลกท่ีไร้พรมแดน ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีการส่ือสาร และนโยบาย
ความร่วมมือของพลเมืองโลก ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งมีการคิดคน้หาแนวทางสู่กระบวนการทกัษะ
ใหม่ในศตวรรษท่ี 21  จากผลการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อพฒันาความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมาย
ในการทดลอง ใช้ในการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาด้วยตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม การ
มอบหมายงานให้ท า หรืออ่ืนๆ ไดก้ าหนดเน้ือหาในการพฒันาความรู้  ดงัต่อไปน้ี  1)   การเรียนรู้
และห้องเรียนในศตวรรษท่ี  21  2) ความหมายและขั้นตอนการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐาน  3)   
บทบาทผูเ้รียนและผูส้อนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน   4)  การสร้างและพฒันาโจทย์
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ปัญหาการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  5)  การประเมินผลการจดัการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็น
ฐาน 

 
ตอนที ่ 4  บริบทปัจจุบันของโรงเรียนบ้านนาดี 

ผูศึ้กษาขอน าเสนอบริบทของโรงเรียนบา้นนาดี  สภาพปัจจุบนั  บริบทดา้นการบริหาร

และการจดัการสถานศึกษา  ดงัน้ี 

โรงเรียนบา้นนาดี เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 (สพป.ขก.5) ตั้งอยูห่มู่ท่ี  16  ต  าบลกุดธาตุ   อ าเภอหนองนาค า  จงัหวดัขอนแก่น  ใน
เขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลกุดธาตุ มีระยะห่างจากตวัจงัหวดัขอนแก่น  84  กิโลเมตร ห่าง
จาก สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็นระยะทาง 65 กิโลเมตร ตั้งอยูห่่างจากทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 
2133 ภูเวียง – ศรีบุญเรือง ระยะทาง 700  เมตร มีเขตบริการการศึกษารับผิดชอบ หมู่ท่ี 9 , 13 , 16 
ต าบลกุดธาตุ จดัการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวยั – ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นนาดี ก่อตั้ง
ข้ึนเม่ือวนัท่ี  24  พฤษภาคม พ.ศ.   2483   มีครู  2  คน นายกนก   หลา้ค า  เป็นครูใหญ่  เปิดท าการ
สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 โดยอาศยัศาลาวดั  พ.ศ.  2484  ไดส้ร้าง
อาคารเรียนชัว่คราวบนพื้นท่ี  25  ไร่    พ.ศ.  2493  อาคารเรียนทรุดโทรมมาก  ไดย้า้ยท่ีเรียนไปท่ีวดั   
พ.ศ.  2498  ไดรั้บงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ  ป.  1 ซ. ขนาด  3  ห้องเรียน  พ.ศ.   2502  ได้
ต่อเติมอาคารเรียนโดยทุนสมทบจากคณะผูป้กครองนกัเรียน  จ  านวน   45,000   บาท 

ปัจจุบัน โรงเรียนไดเ้ปิดท าการสอนตั้งแต่ระดบัก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา และ 
มธัยมศึกษาตอนตน้  มี ว่าท่ี ร้อยตรี  วิญญู  สุธรรมฤทธ์ิ  เป็นผูอ้  านวยการโรงเรียน    มีนักเรียน 
ทั้งส้ิน จ านวน  319  คน  ครูและบุคลากร  จ านวน  19  คน  ลูกจา้งประจ า  ต าแหน่งพนกังานบริการ  
จ านวน  1  คน 

โรงเรียนบา้นนาดีจดัท าแผนพฒันาระยะด าเนินงาน  4  ปีของโรงเรียนซ่ึงเป็นแผนระยะ
ยาว  และมีการจดัท าแผนรายปี  อีกทั้งยงัส่งเสริมใหบุ้คลากรไดจ้ดัท าแผนจดัการเรียนรู้ของแต่ละคน
ครบทุกคน  และไดมี้การทบทวนแผนการด าเนินงานและแผนปฏิบติัการอยา่งต่อเน่ืองทุกปีเพื่อให้
สอดคลอ้งกบันโยบายและทิศทางประกนัคุณภาพของโรงเรียนบา้นนาดี โดยการจดัประชุมช้ีแจง
นโยบาย  และเป้าหมายการด าเนินงาน  ร่วมกนัเพื่อก าหนดกิจกรรมหรือโครงการภายใตต้วับ่งช้ี  
และเกณฑ์มาตรฐานการประเมินครอบคลุมทุกระบบ  และสามารถตอบตัวบ่งช้ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  อีกทั้งยงัน าผลจากขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในและคณะกรรมการสถานศึกษามาจดัท าแผนพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองทุกปี 
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มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา/ครูแกนน า/ครูประจ าช้ัน เพื่อสร้างความเขา้ใจ
ใหเ้ห็นความส าคญัของการพฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นโรงเรียนดีศรีต าบล  หาแนวทางและร่วมกนัพฒันา
ตลอดจนมอบหมายผูรั้บผิดชอบในการด าเนินงานตามแผน  พฒันาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย  เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ผูเ้รียนผูส้อนต่างมีบทบาทร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน  โดยมี
มาตรการส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินการเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างานดงัน้ี 

 -  ส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดรั้บการพฒันาความรู้และทกัษะดา้น การบูรณาการใช้
เทคโนโลยีกบัการจดัการเรียนการสอน  โดยการเขา้รับการอบรมเนน้การพฒันาบุคลากรให้ใช ้ICT 
เพื่อพฒันาการเรียนรู้  และจดัหาส่ือและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

 -  จัดกระบวนการแลกเปล่ียนประเด็นปัญหาอุปสรรคต่อการด าเนินงานเพื่อให้
ผูรั้บผดิชอบสามารถปฏิบติังานไดบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

 -  น ากระบวนการจดัการความรู้มาบูรณาการกบักระบวนการท างาน  โดยใชร้ะบบพี่เล้ียง
คอยใหค้  าปรึกษา  และใชเ้ทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน 

ด้านการพฒันาโรงเรียน  โรงเรียนบา้นนาดีเป็นโรงเรียนตน้แบบสถานศึกษาพอเพียงในปี 
พ.ศ. 2555 มีการพฒันาด้านการจดัสภาพแวดลอ้มบริเวณโรงเรียนให้สงบสะอาดสวยงามร่มร่ืน
ปลอดอบายมุขโดยท่ีโรงเรียนตระหนกัถึงความส าคญัของบรรยากาศของโรงเรียนว่าโรงเรียนท่ีมี
บรรยากาศดีมีความสะอาดร่มร่ืนสวยงามสงบปลอดภยัปลอดอบายมุขจะเอ้ือต่อการจดัการเรียนการ
สอนการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมและการพฒันาดา้นต่างๆของนกัเรียนเป็นอยา่งยิ่ง มีการปรับปรุง
หอ้งเรียนหอ้งปฏิบติัการต่างๆใหพ้ร้อมใชง้านพร้อมสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ใชแ้หล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   มีห้องเรียนอจัฉริยะในการบูรณาการเรียนการสอนท่ีเหมาะแก่การจดัการเรียน
การสอนส าหรับทุกวยั  มีส่ือเทคโนโลยีทนัสมยัในการเรียนรู้  ห้องประชุมโรงอาหารเพียงพอ  
สนบัสนุนอย่างเต็มท่ี มีการปรับปรุงสนามกีฬาให้มีสภาพพร้อมใช้อีกทั้งยงัให้บริการแก่ชุมชนใน
ดา้นสถานท่ีเพื่อใช้จดักิจกรรมกีฬางานนอกจากน้ีโรงเรียนยงัไดอ้าศยัสภาพแวดลอ้มบริเวณอาคาร
สถานท่ีเป็นอุบายในการพฒันาจิตใจของบุคลากรทุกฝ่ายดว้ยการแบ่งพื้นท่ีรับผิดชอบดูแลเพื่อฝึก
ความรับผิดชอบการเสียสละการให้ความร่วมมือต่อกนัดงันั้นทุกเช้าครูและนักเรียนจะร่วมกนัท า
ความสะอาดประดบัตกแต่งดูแลพื้นท่ีรับผดิชอบของตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

การจดัสถานท่ี มุมกิจกรรมหรือมุมประสบการณ์ท่ีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การออม 
และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในห้องเรียน และจดัจุดเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน สามารถใชป้ระโยชน์ร่วมกนัไดอ้ยา่งสูงสุด   โรงเรียนบา้นนาดี ไดจ้ดัให้มีมุมประสบการณ์ 
ห้องปฏิบติักิจกรรมต่างๆ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มากมาย ทั้งในและนอกโรงเรียน เช่น มีซุ้มบูชา
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พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน มีหอ้งจริยธรรม มีป้ายนิเทศมุมความรู้ต่างๆ ตามตน้ไมมี้สุภาษิตสอนใจ 
รวมทั้งในหอ้งน ้ายงัมีบทร้อยกรองสอนใจ เป็นตน้   

ด้านการจัดการเรียนรู้ (PROCESS)  โรงเรียนบา้นนาดีมีหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีการจดัการ
เรียนการสอนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  โรงเรียนบา้นนาดี จดัการเรียนรู้ท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจ
ในสภาพปัญหาท่ีแทจ้ริง  เรียนรู้จากการเรียนและการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มเพื่อคน้ควา้หาวธีิ
แกปั้ญหา  มุ่งพฒันาทกัษะการเรียนรู้มากกวา่ความรู้ท่ีไดม้า  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้กปั้ญหาดว้ย
วธีิการคิดท่ีหลากหลาย  ผูส้อนมีความเช่ือวา่ผูเ้รียนทุกคนสามารถพฒันาได ้ แต่เร็วชา้แตกต่างกนั
ตามความพร้อมและพฒันาการ  มีการใชส่ื้อเทคโนโลยปีระกอบการเรียนการสอนในทุกชั้นและทุก
รายวชิา  ครูผูส้อนมีทกัษะการใช ้ICT  เป็นแหล่งเรียนรู้ในการน าเทคโนโลยมีาบูรณาการในการ
จดัการเรียนรู้  มีห้องเรียนอจัฉริยะและมีส่ือเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัครบทุกชั้นและทุกกลุ่มสาระในการ
จดัการเรียนรู้  จนเป็นแหล่งศึกษาดูงานของโรงเรียนใกลเ้คียง  และเป็นโรงเรียนแกนน าดา้นการใช้
ส่ือมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ด้ า นผลผลิ ต  (OUTPUT)  จ ากก า รพัฒนาด้ า นโร ง เ รี ยนด้ า น ปั จ จัย  ( INPUT)                    
ด้านกระบวนการ (PROCESS) จดัการเรียนรู้  และด้านกระบวนการ (PROCESS) ปลูกฝังนิสัย
นกัเรียน ส่งผลต่อโรงเรียนบา้นนาดี นักเรียน และชุมชน โดยนกัเรียนท่ีเรียนท่ีอ่ืนเขา้มาเรียนใน
โรงเรียนบา้นนาดีเพิ่มข้ึน แต่จ านวนนกัเรียนของโรงเรียนไม่เพิ่มข้ึน เน่ืองมาจากจ านวนนกัเรียนท่ี
ออกมีจ านวนมากกวา่จ านวนนกัเรียนท่ีเขา้เรียนใหม่ จึงท าใหจ้  านวนรวมของนกัเรียนลดลง ใน 2 ปีท่ี
ผา่นมา ในส่วนของการจดัการศึกษาไดรั้บความไวว้างใจจากผูป้กครองเป็นอยา่งดี ซ่ึงเป็นเคร่ืองยื่น
ยนัว่าผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพราะทุกคร้ังท่ีมีกิจกรรม
ผูป้กครองจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในส่วนของสภาพแวดล้อมในการท างานนั้นเอ้ือต่อการ
ท างานของครู ท าใหค้รูสามารถท างานจนเกิดผลดีหลายอยา่งทั้งทางวิชาการ การน าส่ือเทคโนโลยีมา
บูรณาการจดัการเรียนการสอนท าให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในการจดัการเรียนการสอน  และทั้งดา้น
อาชีพตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีผลการประเมินคุณภาพภายในโดยส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ระดบัปฐมวยั คะแนนเฉล่ีย 4.84 ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คะแนนเฉล่ีย 4.79 และมีผลการการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดบัปฐมวยัผา่นการประเมิน ระดบัดีมาก คะแนนเฉล่ีย 95.92 ในระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านการประเมิน ระดบัดี คะแนนเฉล่ีย 80.20 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเม่ือ
เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาในกลุ่มสาระต่าง ๆ เพิ่มข้ึนดังน้ี ภาษาไทย เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.46 
คณิตศาสตร์ เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.03 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.44 และการ
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งานอาชีพและเทคโนโลยี ลดลงร้อยละ 0.03  ส่วนคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากผลการ
ทดสอบระดบัชาติ สูงข้ึนเม่ือเทียบกบัปีท่ีมา ทั้งระดบัชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 6 และมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ผลการประเมินการอ่าน เขียน คิดเลขคล่องของโรงเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีคะแนน
ร้อยละ 94.86 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนร้อยละ 95.41 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มี
คะแนนร้อยละ 96.03 นอกจากน้ีจากการท่ีโรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมเก่ียวกบัประเทศสมาชิกอาเซียนท า
ให้นักเรียนสามารถส่ือสารภาษาของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนได้ ในด้านของการมีวินัย มี
ความเคารพ และมีความอดทน ผลจากการด าเนินกิจกรรมตามแนว 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย นกัเรียนมี
การแต่งกายเป็นระเบียบ เพราะจะมีผูป้กครองคอยดูแลท่ีบา้น และครูคอยตกัเตือนก่อนเขา้โรงเรียน 
มีการส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงตามเวลาท่ีก าหนด มีความตรงเวลาในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง
กิจกรรมหนา้เสาธง และการเขา้เรียน สามารถท างานเป็นทีมร่วมกบับุคคลอ่ืนไดดี้ มีความเคารพใน
กฎระเบียบของโรงเรียน มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน ยิม้แยม้แจ่มใส มีสัมมาคาระ พูดจาสุภาพ จนเป็น
นิสัย นกัเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการคน้ควา้หาความรู้ทั้งในและนอกเวลาเรียน  
มีทกัษะพื้นฐานในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยได้รับรางวลัการแข่งขั้นการสร้าง E-Book 
ระดบัเหรียญทอง จากศูนยเ์ครือข่ายโรงเรียนหนองนาค า และในการจดัการเรียนการสอนนกัเรียนก็
ไดใ้ชค้อมพิวเตอร์ในการสืบคน้ขอ้มูลในรายวิชาต่าง ๆ ดว้ย โดยมีทกัษะในการเลือกสืบคน้ขอ้มูลท่ี
จ าเป็นต่อการเรียนรู้ และรู้จกัปฏิเสธขอ้มูลท่ีไม่เหมาะสม เพราะมีการสอดแทรกวิธีการสืบคน้ขอ้มูล
เขา้ในกิจกรรมการเรียนการสอนดว้ย  

ตอนที่  5    บทสังเคราะห์เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยในการออกแบบคู่มือการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนในศตวรรษที ่ 21 

5.1 กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงทฤษฎีด้านเน้ือหา  จากท่ีผูศึ้กษาค้นควา้ได้ด าเนินการ
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องในหัวขอ้ต่างๆ  ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัวิธีการ
ปรับเปล่ียนแนวคิดเพื่อสร้างนวตักรรมทางการศึกษาภายใตก้รอบแนวคิดท่ีเรียกวา่ 21st Century ซ่ึง
เป็นแนวคิดในการพฒันาคนรุ่นใหม่ใหมี้คุณลกัษณะพร้อมส าหรับการด ารงชีวิตและรับมือการความ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเน่ืองดว้ยโลกท่ีไร้พรมแดน ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีการ
ส่ือสาร และนโยบายความร่วมมือของพลเมืองโลก ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งมีการคิดคน้หาแนวทางสู่
กระบวนการทกัษะใหม่ในศตวรรษท่ี 21  การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานมีประโยชน์ในการ
จดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรค์นิยม (Constructivism)  เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน  เรียนรู้
กระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  เรียนรู้และพฒันาการท างานร่วมกนั  พฒันาด้านการใช้
เหตุผล  พฒันาความเช่ือมัน่ในตนเองและความรับผิดชอบจากผลการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  
เพื่อพฒันาความรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมายในการทดลอง ใชใ้นการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดว้ย
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ตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม การมอบหมายงานให้ท า หรืออ่ืนๆไดก้ าหนดเน้ือหาในการพฒันาความรู้  
ดงัต่อไปน้ี   

1.การเรียนรู้และหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี  21 
2.ความหมายและขั้นตอนการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน 
3.บทบาทผูเ้รียนและผูส้อนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
4.การสร้างและพฒันาโจทยปั์ญหาการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
5.การประเมินผลการจดัการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน 

นอกจากนั้นจากผลการศึกษาหลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน  ของนกัวิชาการไทยและต่างประเทศเช่น  Barrows  (2006), Boud  and  Feletti  
(1996),  Barell  (1998), Gallagher  (1997),  วิภาภรณ์  บุญทา  (2541),  ป่ินนเรศ  กาศอุดม  (2542),  
อมรทิพย ์ ณ  บางช้าง  (2543),  อุดม  รัตนอมัพร  (2544),  สุภาวดี  ดอนเมือง  (2544),  ยุรวฒัน์  
คลา้ยมงคล (2545),  รังสรรค ์ ทองสุกนอก  (2547),  วิชนีย ์ ทศศะ  (2547),  วิจารณ์ พาณิช (2555),  
และส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550)   สามารถน าเอาหลกัการและวิธีการต่างๆ โดยผูว้ิจยั
ไดก้  าหนดรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนตามทศันะของนกัวชิาการหลายท่านไวด้งัน้ี 

การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีประโยชน์ในการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
สรรค์นิยม (Constructivism)  เป็นการส่งเสริมให้นกัเรียน  เรียนรู้กระบวนการแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเอง  เรียนรู้และพฒันาการท างานร่วมกนั  พฒันาดา้นการใชเ้หตุผล  พฒันาความเช่ือมัน่ในตนเอง
และความรับผิดชอบส าหรับขั้นตอน  PBL  ผลจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์  มี 7 ขั้นตอนส าคญั  
ดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1: อธิบายค าศัพท์ที่ไม่เข้าใจ (Clarifying Unfamiliar Terms)  กลุ่มผูเ้รียน
ร่วมกนัท าความเขา้ใจค าศพัทแ์ละขอ้ความท่ีปรากฏอยูใ่นโจทยปั์ญหาใหช้ดัเจน 

ขั้นตอนที่ 2: ระบุปัญหา (Problem Definition)  กลุ่มผูเ้รียนร่วมกนัระบุปัญหาหลกัท่ี
ปรากฏในโจทยปั์ญหาและตั้งค  าถามจากโจทยปั์ญหา 

ขั้นตอนที่ 3: ระดมสมอง (Brainstorm)  กลุ่มผูเ้รียนระดมสมองจากค าถามท่ีร่วมกนั
ก าหนดข้ึน โดยอาศยัความรู้เดิมของสมาชิกกลุ่มทุกคน โดยถือวา่ทุกคนมีความส าคญั ดงันั้นจะตอ้ง
รับฟังซ่ึงกนัและกนั 

ขั้นตอนที่ 4: วิเคราะห์ปัญหา (Analyzing the Problem)  กลุ่มผูเ้รียนอธิบายวิเคราะห์
ปัญหาและตั้งสมมติฐานท่ีเช่ือมโยงกนักบัปัญหาท่ีไดร้ะดมสมองกนั ช่วยกนัคิดอยา่งมีเหตุผล สรุป
เป็นความรู้และแนวคิดของกลุ่ม 
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ขั้นตอนที่ 5: สร้างประเด็นการเรียนรู้ (Formulating Learning lssues)  กลุ่มผูเ้รียน
ก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ เพื่อคน้หาขอ้มูลท่ีจะอธิบายผลการวิเคราะห์ท่ีตั้งไว ้นอกจากน้ีกลุ่ม
ผูเ้รียนจะร่วมกนัสรุปว่าความรู้ส่วนใดรู้แลว้ส่วนใดท่ียงัไม่รู้หรือจ าเป็นตอ้งไปคน้ควา้เพิ่มเติมเพื่อ
อธิบายปัญหานั้น 

ขั้นตอนที่ 6: ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-study)  กลุ่มผูเ้รียนคน้ควา้ หาค าอธิบาย
ตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้โดยรวบรวมขอ้มูลความรู้และสารสนเทศจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต ผูรู้้ ฯลฯ เพื่อคน้หาค าตอบให้บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว้
และเป็นการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ขั้นตอนที่ 7: รายงานต่อกลุ่ม (Reporting)  กลุ่มผูเ้รียนน ารายงานขอ้มูลหรือสารสนเทศ
ใหม่ท่ีไดจ้ากการคน้ควา้เพิ่มเติมอภิปราย วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้ และน ามา
เสนอต่อกลุ่มในแต่ละประเด็นการเรียนรู้ 
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ภาพท่ี  4   กรอบแนวคิดการวจิยัเชิงทฤษฎีดา้นเน้ือหา 

Problem-
based-

Learning 

ข้ันตอนท่ี 1 

อธิบายศัพท์
ที่ไม่เข้าใจ  

ข้ันตอนท่ี 2 

ระบุปัญหา 

ข้ันตอนท่ี 3 

ระดมสมอง 

ข้ันตอนท่ี 4 

วิเคราะห์
ปัญหา 

ข้ันตอนท่ี 5 

สร้าง
ประเด็นการ
เรียนรู้ 

ข้ันตอนท่ี 6 

หาความรู้
ด้วยตนเอง 

ข้ันตอนท่ี 7 

รายงานต่อ
กลุ่ม 

คู่มือการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี  21 

การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี  

21 

ความหมาย
และขั้นตอน 

บทบาท
ผูเ้รียนผูส้อน 

การสร้างและ
พฒันาโจทย์ 

การ
ประเมินผล 

การศึกษาใน
ศตวรรษ  21 

การเรียนรู้ใน
ศตวรรษ  21 

การเรียนรู้โดย
ใชปั้ญหาเป็น

ฐาน 

หลกัสตูร
สถานศกึษา 

2551 

- ครูผูส้อนท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี  21 
- นกัเรียนเรียนรู้ตามกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานส าหรับศตวรรษท่ี  21 
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5.2  กรอบแนวคิดการวิจัยด้านกระบวนการ  จากแนวคิดและขั้นตอนการวิจยัและพฒันา
ตาม เพื่อวิจยัและพฒันา   ประกอบด้วยโครงการท่ีมีจุดมุ่งหมาย กิจกรรม ผลงานท่ีคาดหวงั และ
ทรัพยากรท่ีใช ้โดยมีเอกสารประกอบโครงการ ซ่ึงเม่ือน าไปทดลองใชใ้นภาคสนาม จะไดรั้บขอ้มูล
สะทอ้นเพื่อการปรับปรุง สามารถส่งผลต่อการพฒันา   มีการน าความรู้  สร้างความตระหนกั ท่ีส่งผล
ต่อการเปล่ียนแปลงในงาน  และส่งผลต่อนกัเรียนตามขอบข่ายท่ีคาดหวงั 

ในการวิจยัในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัน าแนวคิดหลกัการมาประยุกต์ใช้กบักระบวนการวิจยัและ
พฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบดว้ย โครงการ 2 โครงการ 
คือ  1)โครงการพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาความรู้  5 ดา้น  คือ 1)  
การเรียนรู้และหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี  21  2)  ความหมายและขั้นตอนการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐาน  
3) บทบาทผูเ้รียนและผูส้อนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน   4) การสร้างและพฒันาโจทย์
ปัญหาการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  5) การประเมินผลการจดัการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็น
ฐาน  และ 2)  โครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั  โดยแต่ละโครงการจะมีการประเมินผลการปฏิบติั
โครงการดว้ย  เช่น โครงการพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย(โครงการท่ี 1)  มีการประเมินผลดงัน้ี  
1)  ประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  2)  ประเมินความรู้ของ
กลุ่มเป้าหมายหลงัการพฒันาตามโครงการพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย  3)  ถอดบทเรียนหลงัการ
พฒันาตามโครงการพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย  และโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั(โครงการท่ี 
2)   มีการประเมินผลดงัน้ี  1)  แบบประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั  2)  แบบถอด
บทเรียนหลงัการพฒันาตามโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั  

ในกรณีการประเมินประสิทธิผลโปรแกรมหลงัการทดลองซ่ึงมีการประเมิน  2  ดา้น  คือ   
(1) การประเมินบรรยากาศการเรียนการสอน (2) การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน   ซ่ึง
จะท าการประเมินทั้งระยะก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง  ดงัแสดงภาพประกอบ 
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ภาพท่ี  5   กรอบแนวคิดเพื่อการวิจยัดา้นกระบวนการโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐานส าหรับหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี  21 

ปฏิบัติการ - โครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ 
กลุ่มเป้าหมายน าความรู้ท่ีไดรั้บไปสู่การปฏิบติัหนา้ท่ีในดา้นการพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียน

ศตวรรษท่ี   21 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

ปฏิบัติการ - โครงการพฒันาความรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมายในการทดลอง 
เพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี   21  ใน  1)การเรียนรู้และห้องเรียนในศตวรรษท่ี  
21 2) ความหมายและขั้นตอนการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน  3) บทบาทผูเ้รียนและผูส้อนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน  4)  การสร้างและพฒันาโจทยปั์ญหาการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  5)  การประเมินผลการจดัการ
เรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน 

 

แนวคดิพืน้ฐานที่น ามาออกแบบโปรแกรม 
ศึกษาเอกสารเพื่อวิเคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัและพฒันา การเรียนรู้ท่ียดึปัญหา
เป็นฐานแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 การเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน 

ประเมินปฏิกริิยาหลงัการด าเนินงานตามโครงการพฒันาความรู้ 
 

ประเมินความรู้ของกลุ่มเป้าหมายในการทดลองตามโครงการพฒันาความรู้ 
โดยใชก้ารประเมินความรู้ของกลุ่มเป้าหมายการทดลองในการประเมินความรู้ท่ีเกิดจากการพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึปัญหา
เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี   21 

สรุปผลการวิจยั เพ่ือน าเสนอโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี   21 ในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา  สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

ประเมินความมีประสิทธิผลของโปรแกรมหลงัการทดลอง 
 (1) การประเมินบรรยากาศการเรียนการสอน     (2) การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน 

 

ถอดบทเรียนหลงัการด าเนินงานตามโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ 

ถอดบทเรียนหลงัการด าเนินงานตามโครงการพฒันาความรู้ 
 

ประเมินปฏิกริิยาหลงัการด าเนินงานตามโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ 
 

ประเมินความมีประสิทธิผลของโปรแกรมก่อนการทดลองกบักลุ่มเป้าหมาย 
 (1) การประเมินบรรยากาศการเรียนการสอน   (2) การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน 
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บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจัิย 

 
การวิจยัและพฒันาโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียน

ศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในคร้ังน้ี ใชร้ะเบียบวธีิวจิยัและพฒันา (research and development) ท่ีบูรณาการแนวคิดหลกั
ส าคญัในการวิจยัและพฒันาโปรแกรมของวิโรจน์ สารรัตนะ (2558) ซ่ึงนวตักรรมท่ีพฒันาข้ึนโดย
กระบวนการวิจยัและพฒันามีจุดมุ่งหมายเพื่อน าไปใชพ้ฒันาบุคลากรสู่การพฒันาคุณภาพของงาน 
ท่ีมีปรากฏการณ์หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ์แสดงให้เห็นว่ามีความจ าเป็น (need)  เกิดข้ึน  เป็นผล
สืบเน่ืองจากการก าหนดความคาดหวงัใหม่ท่ีท้าทายของหน่วยงาน และการเปล่ียนแปลงใน
กระบวนทศัน์การท างานจากเก่าสู่ใหม่ท่ีบุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจและทกัษะในกระบวนทศัน์
ใหม่  ประกอบดว้ยขั้นตอนการวจิยั 6 ขั้นตอน ท่ีจะน าเสนอรายละเอียดตามล าดบัคือ การตรวจสอบ
กรอบแนวคิดเพื่อการวิจยัและการปรับปรุงแกไ้ขการจดัท าคู่มือประกอบโปรแกรม การตรวจสอบ
โปรแกรมและการปรับปรุงแก้ไข 2 ระยะขั้นการสร้างเคร่ืองมือเพื่อการทดลองโปรแกรมใน
ภาคสนาม  การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม (trial) และการเขียนรายงานการวิจยัและการเผยแพร่
ผลงานวจิยั 

ในปัจจุบนัมีหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีถือเป็นนวตักรรมใหม่ทางการบริหารการศึกษา
เกิดข้ึนมากมาย ท่ีคาดหวงัวา่ หากบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ (knowledge) แลว้กระตุน้ให้พวก
เขาน าความรู้เหล่าน้ีไปสู่การปฏิบติั (action) ก็จะก่อให้เกิดพลงั (power) ให้การปฏิบติังานในหนา้ท่ี
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน ตามแนวคิด “Knowledge + Action = Power”  
หรือตามค ากล่าวท่ีวา่ “Make Them Know What To Do, Then Encourage Them Do What They 
Know”หรือ “Link To On-The-Job Application” และดว้ยแนวคิดท่ีว่าการศึกษาวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัของการวิจยัและพฒันา เพราะจะท าให้ได ้“โปรแกรม
เพื่อวิจยัและพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ท่ีมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยั
จึงก าหนดโครงการ 2 โครงการ คือ  โครงการโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐาน
ส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการพฒันาบุคคลากรครูท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติัดงันั้น 
วิธีด าเนินการวิจยัในบทท่ี 3 จึงจะเร่ิมตน้ดว้ยการน าเอา “โปรแกรมเพื่อวิจยัและพฒันาการเรียนรู้ท่ี
ยึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกดั
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ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ท่ีถือเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจยั”  นั้นเป็นตวัตั้ง
ตน้ ตามดว้ยขั้นตอนการวจิยัอ่ืนๆ ดงัภาพประกอบขา้งล่าง 

 โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

ขั้นตอนท่ี 1 การตรวจสอบกรอบแนวคิดเพื่อการวจิยัและการปรับปรุงแกไ้ข 

ขั้นตอนท่ี 2 การจดัท าคู่มือประกอบโปรแกรม ใน  2 โครงการ คือ 
 คู่มือประกอบโครงการพฒันาความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมายในการทดลอง 
 คู่มือประกอบโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 

ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบคุณภาพคู่มือประกอบโปรแกรมและการปรับปรุงแกไ้ข 
 การตรวจสอบภาคสนามเบ้ืองตน้และการปรับปรุงแกไ้ข 
 การตรวจสอบภาคสนามคร้ังส าคญัและการปรับปรุงแกไ้ข 

ขั้นตอนท่ี 4 การสร้างเคร่ืองมือเพื่อการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม  2 โครงการ คือ 
 เคร่ืองมือประกอบโครงการพฒันาความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมายในการทดลอง 
 เคร่ืองมือประกอบโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 

ขั้นตอนท่ี 5 การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม 
 โครงการพฒันาความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมายในการทดลอง 
 โครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 
สรุปผลการทดลอง และปรังปรุงแกไ้ขโปรแกรมในโครงการทั้งสอง 

ขั้นตอนท่ี 6 การเขียนรายงานการวิจยั 
การเผยแพร่ผลการวจิยั 

 
ภาพ 6  แนวคิดและขั้นตอนการวจิยัและพฒันาตามทศันะของวโิรจน์ สารรัตนะ 
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รายละเอยีดของการด าเนินงานวจัิยในแต่ละขั้นตอน 

ข้ันตอนที ่1การตรวจสอบกรอบแนวคิดเพ่ือการวจัิยและการปรับปรุงแก้ไข 

ในขั้นตอนน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวิจัยคือ โปรแกรม
พฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยใช้เกณฑ์ความสอดคล้อง 
(congruency) ของโปรแกรมกบัปัญหาหรือความตอ้งการจ าเป็นและบริบทของสถานศึกษา ใน 2 
กิจกรรม ดงัน้ี 

1. การตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวจัิย 
เป็นการตรวจสอบโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียน

ศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาจากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิง
ลึก  (in-depth interview) ผูเ้ช่ียวชาญ  จ านวน  9 ราย จ าแนกตามความเช่ียวชาญ ดงัน้ี ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นหลกัสูตรและการเรียนรู้จ านวน  3  ราย  ผูเ้ช่ียวชาญระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ านวน  2  ราย  และครูผูส้อนในระดบัอุดมศึกษาและ
ระดบัสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวม  3  ราย  และผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีทางการศึกษา  จ านวน  1  
ราย  (ดูรายช่ือในภาคผนวก  ก)  โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (semi-structure interview) โดย
ใชเ้กณฑ์โปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนมีความสอดคลอ้ง (congruency) กบัปัญหาหรือความตอ้งการจ าเป็น
และบริบทของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานหรือไม่ ควรปรับปรุงแกไ้ขอะไรอีก 

2. การปรับปรุงแก้ไขกรอบแนวคิดในการวจัิย 
ผลจากการการตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวิจยัคือ โปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนโดยวิธีการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ผูเ้ช่ียวชาญ  จ านวน 9 ราย  ดงักล่าว ผูว้ิจยัน าผลมาสังเคราะห์
เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้มีความสอดคล้องกบัปัญหาหรือความต้องการจ าเป็นและบริบทของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขั้นตอนที ่2 การจัดท าคู่มือประกอบโปรแกรม 

เป็นการจดัท าเอกสารคู่มือประกอบโครงการในแต่ละโครงการ  อนัเป็นผลสืบเน่ืองจาก
ผลการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 และผลจากการตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวิจยั
ดงักล่าวในขั้นตอนท่ี 1 ดงัน้ี  
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1. คู่มือประกอบโครงการพฒันาความรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมายในการทดลอง เพื่อใชใ้น
การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดว้ยตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม การมอบหมายงานให้ท า หรือ
อ่ืนๆ ในเบ้ืองตน้น้ีมีจ  านวน  5 หน่วยการเรียนรู้ คือ 

1.  การเรียนรู้และหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี  21 
2.  ความหมายและขั้นตอนการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน 
3. บทบาทผูเ้รียนและผูส้อนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
4. การสร้างและพฒันาโจทยปั์ญหาการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
5.  การประเมินผลการจดัการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน 

2. โครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัของกลุ่มเป้าหมายในการทดลอง เป็นโครงการท่ีแสดง
ให้เห็นถึงการวางแผนเพื่อการปฏิบติัไวล่้วงหน้า มีการก าหนดจุดมุ่งหมาย มีตารางการด าเนิน
กิจกรรมด าเนินงาน  การแบ่งกลุ่มในการด าเนินกิจกรรม มีการก าหนดระยะเวลา และขอบเขตของ
เวลา มีการบริหารจดัการ และมีการติดตามและประเมินผล มีคู่มือของโครงการน าความรู้สู่การ
ปฏิบติัเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนที ่3  การตรวจสอบคุณภาพคู่มือประกอบโปรแกรมและการปรับปรุงแก้ไข 

การตรวจสอบคุณภาพคู่มือประกอบโปรแกรมและการปรับปรุงแกไ้ขจะท าเป็น 2 ระยะ 
ดงัน้ี 

1.การตรวจสอบภาคสนามเบ้ืองตน้และการปรับปรุงแกไ้ข (preliminary field checking  
and revision) โดยการอภิปรายกลุ่มเป้าหมาย (focus group discussion) ประกอบดว้ย ครูผูส้อน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1-ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 ในโรงเรียนบา้นอ่างศิลา ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5 รวมทั้งส้ิน  10  คนโดยใช้เกณฑ์ความถูกตอ้ง (accuracy) 
และความเป็นประโยชน์ (utility) ต่อการน าไปใช ้โดยผูว้จิยัจะน าเสนอความเป็นมาของการวิจยัและ
ผลการด าเนินงานท่ีได้จากการวิจยัในขั้นตอนท่ี 1-2 ให้กลุ่มร่วมกนัอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น เพื่อใหไ้ดข้อ้เสนอแนะท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแกไ้ข 

2.การตรวจสอบภาคสนามคร้ังส าคญัและการปรับปรุงแกไ้ข (main field checking and  
revision)  หลงัจากปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะในระยะท่ี 1 แลว้ผูว้ิจยัน าไปตรวจสอบโดย
วิธีการอภิปรายกลุ่มเป้าหมาย (focus group discussion)ไดแ้ก่ ครูผูส้อนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  
1-ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3   รวมทั้งส้ิน  20 คนในโรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรคส์ านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  5โดยใชเ้กณฑ์ความถูกตอ้ง (accuracy) และความเป็น
ประโยชน์ (utility) ต่อการน าไปใช้ โดยผูว้ิจยัจะน าเสนอความเป็นมาของการวิจยัและผลการ
ด าเนินงานท่ีไดจ้ากการวิจยัในขั้นตอนท่ี 1-2 และผลการตรวจสอบภาคสนามเบ้ืองตน้และการ
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ปรับปรุงแกไ้ขในระยะท่ี 1 ใหก้ลุ่มร่วมกนัอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อให้ไดข้อ้เสนอแนะ
ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแกไ้ข  

ขั้นตอนที ่4 การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม 
การสร้างเคร่ืองมือเพื่อการทดลองโปรแกรมในภาคสนามในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัก าหนด 

เคร่ืองมือ  6 ประเภท  ดงัน้ี 
1)  เคร่ืองมือในโครงการท่ี  1  ประกอบดว้ย  แบบประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการพฒันา

ความรู้ใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมาย  แบบประเมินความรู้ของกลุ่มเป้าหมายหลงัการพฒันาตามโครงการท่ี 1 
และแบบถอดบทเรียนหลงัการพฒันาตามโครงการท่ี 1  

2)  เคร่ืองมือในโครงการท่ี  2  ประกอบดว้ย  แบบประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการน า
ความรู้สู่การปฏิบติั  แบบถอดบทเรียนหลงัการทดลอง   

3)  แบบประเมินความมีประสิทธิผลของโปรแกรม เพื่อเปรียบเทียบผลการทดลอง
โปรแกรมก่อนและหลงัการทดลอง (pretest – posttest ) ประกอบดว้ย  แบบประเมินบรรยากาศการ
เรียนการสอน  การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน  

ขั้นตอนที ่5  การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม (trial) 
การทดลองโปรแกรมในภาคสนามใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงทดลองเบ้ืองต้นแบบ pre-

experimental  มีกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (one group pretest-
posttest design) กลุ่มเป้าหมายในการทดลอง ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
บา้นนาดี  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5  จ  านวน  16  คน ด าเนินการ
ทดลองในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558 ระหวา่งเดือนตุลาคม– เมษายน 2559 รวมเวลา 5 เดือน 

การสรุปผลการทดลอง และปรังปรุงแกไ้ขโปรแกรม  โดยการสรุปผลนั้น มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อดูว่าโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนนั้นมีคุณภาพส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนตามเกณฑ์ท่ีผูว้ิจยั
ก าหนดในมิติต่างๆ ตามเคร่ืองมือการประเมินท่ีสร้างข้ึนในขั้นตอนท่ี 5  หรือไม่   ในกรณีการ
ปรับปรุงแก้ไขนั้น เป็นการปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมโดยพิจารณาขอ้มูลจากการน าไปปฏิบติัจริง 
การสังเกต การบนัทึก การสัมภาษณ์ การถอดบทเรียน และอ่ืนๆ ท่ีผูว้ิจยัใช้ในทุกระยะของการ
ด าเนินการทดลอง  
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ขั้นตอนที ่6  การเขียนรายงานการวจัิยและการเผยแพร่ผลงานวจัิย  

เขียนและน าเสนอรายงานผลการวิจยัในรูปแบบอิงแนวคิดเชิงวิพากษ ์(critical approach) 
แสดงหลักฐานประกอบทั้งข้อมูล สถิติ ภาพถ่าย เอกสาร หรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีผูร่้วมโปรแกรมและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งได้ร่วมกนัปฏิบติั ใช้วิธีการสกัดความรู้และประสบการณ์ท่ีฝังลึกจากการสะทอ้นผล 
พร้อมทั้งบนัทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบติังาน ผลการปฏิบติังาน และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน
ระหว่างการปฏิบติังานทั้งท่ีส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ เพื่อเป็นขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงโปรแกรม
เพื่อให้การปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้ นการน าเสนอผลการวิจยัจึงมีลักษณะเป็นไปใน
ลกัษณะเป็นการพรรณนาหรือบรรยายเชิงวิพากษ์ โดยในขั้นตอนท่ี 1 ถึงขั้นตอนท่ี 3 เป็นการ
น าเสนอผลการวิจยัประกอบขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก การจดัท ารายละเอียดโปรแกรม 
จากการอภิปรายกลุ่มและจากการหาประสิทธิภาพโปรแกรม ขั้นตอนท่ี 4 น าเสนอรายละเอียดการ
สร้างเคร่ืองมือเพื่อการทดลองโปรแกรมภาคสนามทั้ง 5 ประเภท และขั้นตอนท่ี 5 การทดลองใช้
โปรแกรมภาคสนาม จะน าเสนอเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะการเล่าเร่ือง (story telling) ตามความ
เป็นจริงและเป็นกลาง (factual and neutral manner) ประกอบขอ้มูลเชิงปริมาณจากแบบประเมิน
ปฏิกิริยา (reaction) แบบประเมินความรู้ (knowledge) แบบประเมินการน าความรู้สู่การปฏิบติั 
(from knowledge to action) แบบประเมินบรรยากาศการเรียนการสอน (teaching climate) แบบ
ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน (learning behavior)  

ส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิจยั ผูว้ิจ ัยด าเนินการโดยการน าเสนอผลงานวิจยัในการ
สัมมนาวิชาการ การตีพิมพใ์นวารสาร และการจดัพิมพคู์่มือประกอบโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ี
ยดึปัญหาเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21  
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บทที่ 4 

ผลการวจัิยและพฒันา 
 
การวิจยัและพฒันาโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียน

ศตวรรษท่ี 21: กรณีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผูว้จิยัขอน าเสนอผลการวจิยัและพฒันาตามล าดบัดงัน้ี คือ  

1. ผลการตรวจสอบกรอบแนวคิดเพื่อการวจิยัและการปรับปรุงแกไ้ข  
2. ผลการจดัท าคู่มือประกอบโปรแกรมใน  2 โครงการ  
3. ผลการตรวจสอบคุณภาพคู่มือประกอบโปรแกรมและการปรับปรุงแกไ้ข  
4. ผลการสร้างเคร่ืองมือเพื่อการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม  
5. ผลการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม  

1.ผลการตรวจสอบกรอบแนวคิดเพ่ือการวจัิยและการปรับปรุงแก้ไข 
ผลการตรวจสอบกรอบแนวคิดเพื่อการวิจยัดา้นผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการเรียนรู้

จ านวน  3  ราย  ผูเ้ช่ียวชาญระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจ านวน  2  ราย  ครูผูส้อนในระดบัอุดมศึกษาและระดบัสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวม 3  ราย  
และผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยทีางการศึกษา  จ  านวน  1  ราย  (ดูรายช่ือในภาคผนวก ก)  

 
     
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  7   ภาพการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อการตรวจสอบกรอบแนวคิดเพื่อการวจิยั 
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ผลการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญมีขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแกไ้ขกรอบ
แนวคิดการวิจัย ต่อการน ามาปรับปรุงและแก้ไขกรอบแนวคิดเพื่อให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายในบริบทท่ีเป็นจริง รวมทั้งเป็นแนวในการพฒันา
ทฤษฎี  องคป์ระกอบของคู่มือดา้นเน้ือหา  ดา้นกระบวนการวิจยัและพฒันา  และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
สรุปไดด้งัน้ี 

1.1 ผลการตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวจัิยด้านเน้ือหา 
ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นด้วยกับกรอบแนวคิดการวิจยัด้านเน้ือหา  แต่มีความเห็นให้

ปรับปรุง  การกล่าวอา้งถึงเน้ือหาในส่วนการบรรยายแลว้สรุปประเด็นเพื่อแสดงให้เห็นวา่งานวิจยั
ควรเพิ่มประเด็นเพื่อเป็นหัวขอ้ในการน าไปพฒันาคู่มือ  ควรมีภาพคู่มือและขั้นตอนในการจดัการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  ไม่ควรแสดงภาพประกอบก่อนค าอธิบายขั้นตอน  เน้ือหายงัไม่ส่ือ
ความหมาย  การวางตวักรอบแนวคิด  เส้น  ลูกศร  แต่ละอนัตอ้งมีความหมายสามารถเช่ือมโยงและ
มองภาพรวมได้ชัดเจน  ในการใช้ค  าในคู่มือควรให้เป็นค าเดียวกันตลอดทั้ งเล่ม  ให้มีความ
เหมาะสมเป็นเร่ืองเดียวกนั  เพิ่มช่องทางการศึกษาท่ีหลากหลายในรูปแบบซีดี  การรวบรวมแหล่ง
ความรู้  หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม   

ผลจากการตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวิจยัดงักล่าว  ผูว้ิจยัสร้างและออกแบบคู่มือ
ประกอบโครงการพฒันาความรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมายในการทดลอง เพื่อใช้ในการฝึกอบรม การ
สัมมนา การศึกษาดว้ยตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม การมอบหมายงานให้ท า หรืออ่ืนๆ ในเบ้ืองตน้น้ีมี
จ านวน  5 หน่วยการเรียนรู้ คือ  (1)  การเรียนรู้และห้องเรียนในศตวรรษท่ี  21  (2)  ความหมายและ
ขั้นตอนการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน  (3)  บทบาทผูเ้รียนและผูส้อนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐาน  (4)  การสร้างและพฒันาโจทยปั์ญหาการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน   (5)  การ
ประเมินผลการจดัการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐาน  นบัวา่มีความเหมาะสมโดยเห็นสอดคลอ้งกนัวา่   
เอกสารประกอบโครงการมีเน้ือหาครอบคลุมในการพฒันาการเรียนรู้  เน้ือหาในรูปเล่มมีความ
สมบูรณ์  กระชบั  มีภาพประกอบน่าสนใจต่อการศึกษา  มีการออกแบบรูปเล่มและวธีิการน าเสนอท่ี
น่าสนใจ  เอกสารประกอบโครงการมีเน้ือหาครอบคลุมในการพฒันาการเรียนรู้  มีแบบฝึกให้ผูรั้บ
การพฒันาเกิดการเรียนรู้และทกัษะ   

1.2 ผลการตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวจัิยด้านกระบวนการวจัิยและพฒันา 
ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยกบักรอบแนวคิดการวิจยัดา้นกระบวนการ  แต่มีความเห็นให้

ปรับปรุง  การเขียนบรรยายการวิจยัและพฒันาท่ีมีหลกัการส าคญัท่ีผูว้ิจยัน ามาใช้ในการวิจยัยงัไม่
เช่ือมโยงถึงประเด็นหลกั  ล าดบัขั้นตอนในแต่ละโครงการไม่สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดการวิจยั
ดา้นกระบวนการ  ในการเขียนรายละเอียดแต่ละขั้นตอนควรให้มีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัส่ือ
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ความหมายกบัหวัขอ้ของแต่ละกรอบแนวคิดอยา่งชดัเจน  การจดัวางขั้นตอนแต่ละขั้นตอนในกรอบ
แนวคิดควรค านึงถึงล าดบัความส าคญัของกระบวนการท่ีตอ้งด าเนินก่อนหลงัให้ถูกตอ้ง  การสร้าง
รายละเอียดในแต่ขั้นตอนไม่ควรเขียนเน้ือหาท่ียดืยาวมากเกินไปไม่ใชค้  าฟุ่มเฟือยควรเขียนเน้ือหาท่ี
กระชบัและส่ือความหมายชดัเจน  ควรค านึงการวางต าแหน่งของลูกศร  การจดัวางกรอบแนวคิดให้
สอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั  และควรเพิ่มคู่มือโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัในโครงการท่ี  2 

ผลจากการตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวิจยัดงักล่าว  ผูว้ิจยัสร้างและออกแบบคู่มือ
ประกอบโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั  จ  านวน  1  หน่วยการเรียนรู้  คือ  แนวทางโครงการน า
ความรู้สู่การปฏิบติั 2)  โดยมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัวา่โครงสร้างความสัมพนัธ์ของโปรแกรม
พฒันาการเรียนรู้มีความเหมาะสมดีแล้ว เพราะสามารถมองเห็นภาพได้ตลอดทั้งแนว สามารถ
ด าเนินกิจกรรมไดง่้าย  และสะดวกต่อการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ เน่ืองจาก
ในรายละเ อียดของกรอบแนวคิดก าหนดแนวทางในการประเมินผลโดยพิจารณาจาก
กระบวนการวิจยัในแต่ละโครงการ  ตลอดจนมีการน าเสนอแหล่งขอ้มูลและวิธีการตรวจสอบไว้
ดว้ย   

2.  ผลการจัดท าคู่มือประกอบโปรแกรมใน  2  โครงการ  
    2.1 คู่มือประกอบโครงการท่ี  1  ประกอบดว้ยคู่มือหน่วยการเรียนรู้จ านวน  5  หน่วย  

โดยแต่ละหน่วยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1.หลกัการคือ  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการศึกษารายละเอียดของงานจากเอกสารท่ีตอ้งการ

สร้างคู่มือ   สังเกตการณ์  ปฏิบัติงานจริง  จัดท ารายละเอียดแต่ละขั้นตอน  ให้ผู ้เ ช่ียวชาญ   
ผูป้ฏิบติังานอ่าน  และรวบรวมขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงคู่มือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   

2.องคป์ระกอบของคู่มือแต่ละหน่วยมีดงัน้ี  แนวคิด  วตัถุประสงค์  กิจกรรมการ
เรียนการสอน  ส่ือการสอน  แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  เน้ือหา  แบบประเมินผลตนเองหลงั
เรียน  เฉลยค าตอบแบบประเมินผลตนเอง  และบรรณานุกรม 

2.2 คู่มือประกอบโครงการท่ี  2  คือ  คู่มือหน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  หน่วย  โดยแต่ละ
หน่วยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.หลกัการคือ  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการศึกษารายละเอียดของงานจากเอกสารท่ีตอ้งการ
สร้างคู่ มือ   สังเกตการณ์ปฏิบัติงานจริง  จัดท ารายละเอียดแต่ละขั้นตอน  ให้ผู ้เ ช่ียวชาญ   
ผูป้ฏิบติังานอ่าน  รวบรวมขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงคู่มือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด   

2.องค์ประกอบของคู่มือคือ  แนวคิด  วตัถุประสงค ์ บทน า  บทบาทครูในการ
จดัการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน  แนวทางการด าเนินงาน  ขั้นตอนการปฏิบติังาน  ขอ้เสนอแนะ  
ภาคผนวก และบรรณานุกรมคู่มือประกอบโปรแกรมใน  2  โครงการน้ีมาจากการศึกษาการ
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จดัรูปแบบตามเอกสารชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช  คู่มือการจดัการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี  21 ของส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คู่มือการปฏิบติังานของส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาระบบขา้ราชการ(ก.พ.ร.)  และค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ
ศึกษาและไดก้ าหนดหลกัการในการจดัท าคู่มือ   โดยมีรูปแบบ  องค์ประกอบของคู่มือประกอบ
โครงการพฒันาความรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย  มีองคป์ระกอบดงัน้ี  แนวคิด  วตัถุประสงค์  กิจกรรมการ
เรียนการสอน  ส่ือการสอน  แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  เน้ือหา  แบบประเมินผลตนเองหลงั
เรียน  เฉลยค าตอบแบบประเมินผลตนเอง  และบรรณานุกรม  คู่มือประกอบโครงการน าความรู้สู่
การปฏิบติัมีองคป์ระกอบดงัน้ี  แนวคิด  วตัถุประสงค ์ บทน า  บทบาทครูในการจดัการเรียนรู้ท่ียึด
โครงงานเป็นฐาน  แนวทางการด าเนินงาน  ขั้นตอนการปฏิบติังาน  ขอ้เสนอแนะ  ภาคผนวก และ
บรรณานุกรม  ผลการจดัท าคู่มือประกอบโครงการทั้งสองโครงการ มีหวัขอ้ของเน้ือหาและลกัษณะ
รูปเล่มของหน่วยการเรียนรู้  

3.  ผลการตรวจสอบคุณภาพคู่มือประกอบโปรแกรมและการปรับปรุงแก้ไข 
การตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรม  มีเป้าหมายเพื่อให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรง  

คือ  บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดต้รวจสอบหาขอ้บกพร่องและแสดงความคิดเห็นเชิง
วิพากษ์ต่อโปรแกรมในประเด็นส าคญัคือ  ความเหมาะสมและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน
ตามโครงการ  และความสมบูรณ์ของเอกสารเสริมความรู้ท่ีจะส่งผลต่อการสร้างพลังผลักดัน
ศกัยภาพของผูร่้วมโปรแกรมให้สามารถท่ีจะเอาชนะอุปสรรคเพื่อให้บรรลุจุดหมายโครงการทั้ง
สองโครงการ  การตรวจสอบโปรแกรมมีการด าเนินการ  2  ระยะ  คือ  ระยะท่ี  1   เป็นการ
ตรวจสอบเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขเบ้ืองตน้  ระยะท่ี  2  เป็นการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขคร้ัง
ส าคญั  ผลการด าเนินการแต่ละระยะตามล าดบัดงัน้ี 

3.1  ผลการตรวจสอบเบื้องต้นและการปรับปรุงแก้ไข 
เป็นผลจากการตรวจสอบของคณะครูโรงเรียนบ้านอ่างศิลา  ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5 จ านวน 10 คน เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม  พ.ศ. 2558  โดยวิธีการ
อภิปรายกลุ่ม (fogus group discussion)  ดงัภาพท่ี  8  
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ภาพท่ี  8  การตรวจสอบเบ้ืองตน้และการปรับปรุงแกไ้ข 
 

ผลจากการตรวจสอบ มีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข ดังนี ้
1. เขียนวิธีการปฏิบัติขั้นตอนสั้ น สาระส าคัญบางขั้นตอนขาดหายไป   ควรเพิ่ม

รายละเอียด 
2.จดัท ารายละเอียดแต่ละขั้นตอนโดยเรียงล าดบัความส าคญัตามการปฏิบติัจริง 
3. ปรับขนาดตวัหนงัสือหนา้ปกใหใ้หญ่ข้ึน  ใหมี้รูปแบบท่ีน่าสนใจ 
4. การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  เป็นเร่ืองท่ีใหม่และน่าสนใจ เพิ่มเน้ือหาให้ละเอียด

สามารถอ่านและเขา้ใจได้ง่ายและควรเปรียบเทียบความแตกต่างของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 20 
และ  21 

5. เขียนขอ้ดีขอ้เสียในกระบวนการสอนในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัของการสอนรูปแบบ            
ทัว่ไปกบัการสอนแบบปัญหาเป็นฐานในศตวรรษท่ี  21 
6. ควรแยกเน้ือหาของการศึกษาในศตวรรษท่ี  21  และการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ออก

จากกนัและอธิบายใหเ้ห็นความหมายท่ีแทจ้ริงของทั้งสองประเด็น 
7. ควรเพิ่มเน้ือหาในประเด็นการวดัและประเมินผล 

ผลจากการตรวจสอบ มีประเด็นทีผู้่วจัิยได้น าไปใช้เพ่ือการปรับปรุงคู่มือ ดังนี ้
1. เพิ่มวธีิการปฏิบติัในทุกหน่วยใหมี้รายละเอียดมากข้ึนเพื่อจะไดอ้ านวยความสะดวกแก่

ผูป้ฏิบติัในการศึกษาดว้ยตนเอง 
2. ได้เพิ่มรายละเอียดแต่ละขั้นตอนโดยเรียงล าดบัความส าคญัของทุกขั้นตอนจากการ

ปฏิบติัจริง 
3. ปรับรูปแบบหนา้ปกใหมี้เน้ือหากระชบั  ขอ้ความสั้นไดใ้จความ  มีสีสันสวยงาม  เพิ่ม

ตวัหนงัสือขนาดใหญ่ข้ึนตามรูปแบบของหนา้ปก 
4.เพิ่มเน้ือหาการเปรียบเทียบการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  20 และ  21  ลงในคู่มือหน่วยท่ี  2  
5. เพิ่มเน้ือหาขอ้ดี  ขอ้เสียของการจดัการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐานกบัการสอนแบบ

ทัว่ไปลงคู่มือหน่วยท่ี 3 
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6. ไดแ้ยกประเด็นการน าเสนอเน้ือหาออกเป็น  2  ประเด็นอยา่งชดัเจนในเน้ือหาท่ี
เก่ียวกบั 

การศึกษาในศตวรรษท่ี  21  และการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 
7.ไดเ้พิ่มเน้ือหาการวดัและประเมินในการจดัการเรียนรู้ 

3.2  ผลการตรวจสอบคร้ังส าคัญและการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม 
เป็นผลจากการตรวจสอบของคณะครูโรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค ์ ส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5 จ  านวน  20  คน  ใช้วิธีการอภิปรายกลุ่ม (fogus 
group discussion) เม่ือวนัท่ี  16  ตุลาคม พ.ศ. 2558  ดงัภาพท่ี  9 

 

      
 

ภาพท่ี  9  การตรวจสอบคร้ังส าคญัและการปรับปรุงแกไ้ข 
ผลจากการตรวจสอบ มีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข ดังนี ้
1.  การเรียงล าดบัแนวคิดพื้นฐานใหม่ตามล าดบัความส าคญั 
2.  การเรียงล าดบัการด าเนินการของสถานควรเรียงล าดบัใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบติัจริง 
3.  ควรเพิ่มค าบรรยายใตรู้ปท่ีน ามาลงในคู่มือและใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา 
4.  เพิ่ม   นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร  พ.ศ. 2551  และพึงพอใจต่อ

การจดัการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21               
5.  ตดัขอ้  ขอ้มูลรายงานการประเมินการเปล่ียนแปลงและการน าทกัษะใหม่ไปใชใ้นการ

ปฏิบติังาน”  ออกเพราะไม่ใช่แหล่งพิสูจน์กิจกรรมและทรัพยากรท่ีใช ้

ผลจากการตรวจสอบ มีประเด็นที่ผู้วจัิยได้น าไปใช้เพ่ือการปรับปรุงคู่มือ ดังนี ้
1.  เรียงล าดบัแนวคิดพื้นฐานใหม่ตามล าดบัความส าคญั 
2.  เรียงล าดบัการด าเนินการของสถาน  ตามขอ้เสนอแนะ 
3.  เพิ่มค าบรรยายใตรู้ปท่ีน ามาลงในคู่มือและใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา 
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4.  เพิ่มคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรพ.ศ. 2551  ความพึงพอใจต่อการจดัการ
เรียนรู้  และตดัข้อมูลรายงานการประเมินการเปล่ียนแปลงและการน าทกัษะใหม่ไปใช้ในการ
ปฏิบติังาน 

4. ผลการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม   
ผลจากการสร้างเคร่ืองมือ เพื่อน าไปใช้ในการทดลองในภาคสนามจริง  ในการสร้าง

เคร่ืองมือประเมินโปรแกรม  ประกอบด้วย  4  ประเด็นคือ  (1)  ลกัษณะของเคร่ืองมือ  (2)  การ
น าไปทดสอบคุณภาพกับใคร  (3)  เก็บข้อมูลจากท่ีไหน  รวบรวมข้อมูลอย่างไร  (4)  ผลการ
ทดสอบคุณภาพเป็นอยา่งไร  ผลการวิเคราะห์ท าให้ไดข้อ้สรุปแนวทางการสร้างเคร่ืองมือประเมิน
ในประเด็นต่าง ๆ  ประกอบดว้ย 

โครงการพฒันาความรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมาย(โครงการที ่1) 
1)  แบบประเมินปฏิกริิยาต่อโครงการพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย    มีขั้นตอนดงัน้ี   

แบบสอบถามปฏิกิริยาของกลุ่มทดลองต่อโครงการพัฒนาความรู้   ผูว้ิจยัสร้างข้ึน
เพื่อใช้สอบถามความเห็นของกลุ่มทดลองเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อโครงการพฒันาความรู้  ใน 2  
ดา้น  คือ  1)  การด าเนินงาน  ประกอบดว้ยกิจกรรม  การประชุมช้ีแจง การวางแผนปฏิบติั และ
การศึกษาสภาพการณ์เบ้ืองตน้  2)  การพฒันาความรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมาย  ประกอบดว้ยกิจกรรม 
การฝึกอบรมเขม้ (intensive training)   การศึกษาดว้ยตนเอง  การศึกษาเป็นกลุ่ม  การสืบคน้ หลงั
การส้ินสุดการด าเนินการวิจยัตามโครงการพฒันาความรู้ (โครงการท่ี 1)  มีลักษณะเป็นแบบ
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยท่ีสุด  ได้
ด าเนินการเพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ดงัน้ี  

1.1) ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามกับวตัถุประสงค์ในการวดั 
(Index of Item - Objective congruence: IOC) เพื่อให้ทราบวา่ค าถามท่ีตั้งครอบคลุมเน้ือหาตรงตาม
วตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัความพึงพอใจต่อโครงการพฒันาความรู้หรือไม่ โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ราย 
(ดูรายช่ือในภาคผนวก  ก) โดยให้ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง +1  หรือ  0  หรือ -1 โดย + 1  
หมายถึง ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้ง 0 หมายถึง ไม่แน่ใจในความสอดคลอ้ง และ -1  หมายถึง ขอ้
ค าถามไม่มีความสอดคลอ้ง ผลท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญ น ามาวิเคราะห์หาค่า IOC 
จากสูตร 

N
RIOC 

 โดยก าหนดเกณฑ์ค่า IOC ท่ีระดบัเท่ากบัหรือมากกวา่ 0.50 จึงจะถือวา่ขอ้

ค าถามนั้นมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการวดั จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ขอ้ค าถาม
ในแบบสอบถามมีค่า IOC ต ่าสุด คือ .60  ซ่ึงมีค่าสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด ขณะเดียวกนั ผูเ้ช่ียวชาญได้
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ให้ตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของส านวนภาษาและรูปแบบของแบบสอบถามด้วย ซ่ึงมี
ขอ้แนะน าเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขเล็กนอ้ย 

1.2) การทดลองใช้ (try-out) แบบสอบถามปฏิกิริยาของกลุ่มทดลองต่อ
โครงการพฒันาความรู้   เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) โดยผูว้ิจยัไดน้ าเอาแบบสอบถามท่ีผา่น
การตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ในการวดั และมีการปรับปรุงแกไ้ข
ตามขอ้แนะน าแลว้ ไปทดลองใชก้บั ครูผูส้อนท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลองในการวิจยั จ  านวน 30 คน จากครู
โรงเรียนในอ าเภอหนองนาค า  แลว้น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดไ้ปวเิคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของความเช่ือมัน่ (alpha coefficient of reliability) โดยใชว้ิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยก าหนด
เกณฑ์เท่ากบัหรือสูงกวา่ 0.70 (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2546)ซ่ึงผลจากการทดลองใช้ (try-out) 
แบบสอบถามในงานวจิยัน้ี พบค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมัน่โดยรวมและจ าแนกเป็นราย
ดา้น ดงัตารางท่ี  6  (ดูแบบสอบถามในภาคผนวก ฉ) 
ตารางท่ี  6   ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามประเมิน

ปฏิกิริยาต่อโครงการพฒันาความรู้ใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมายโดยรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น 

ประเด็นในแบบสอบถาม ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของความเช่ือมัน่ 
1.  การด าเนินงาน   0.92 
2.  การพฒันาความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมาย 0.88 

โดยรวม 0.90 

2) แบบประเมินความรู้ของกลุ่มเป้าหมายหลังการพัฒนาตามโครงการที่ 1 คือ โครงการ
พฒันาความรู้ใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมาย  มีขั้นตอนดงัน้ี 

แบบประเมินความรู้ของกลุ่มทดลองหลังการด าเนินงานวิจัยตามโครงการพัฒนาความรู้ 
ผูว้ิจยัสร้างข้ึน เป็นแบบทดสอบความรู้ใน 2  ดา้น คือ (1) การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
(2) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 มีลกัษณะเป็นแบบปรนยั มีตวัเลือก 4 ตวัเลือก จ านวนรวมทั้งส้ิน 40 
ขอ้ ไดน้ าไปทดลองใช้กบัครูโรงเรียนในอ าเภอหนองนาค า  จ  านวน 30 ราย เพื่อหาค่าความยาก 
(difficulty) โดยดูจากสัดส่วนท่ีขอ้สอบหน่ึงๆ มีคนท าถูกมากหรือถูกนอ้ย หากท าถูกมากแสดงว่า
ข้อสอบนั้นง่าย หากท าถูกน้อยแสดงว่าข้อสอบนั้นยาก ผลการทดลองใช้แบบประเมินความรู้
ดงักล่าว พบวา่ จากขอ้สอบจ านวน  40  ขอ้ มีค่า  p ท่ีผา่นเกณฑ์จ านวน  32  ขอ้  มีค่า p อยูร่ะหวา่ง  
0.23-0.77  และค่า  r อยูร่ะหวา่ง  0.20- 0.71  และค่าความเช่ือมัน่()  =  0.82  คดัเลือกขอ้สอบตาม
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละหน่วย  โดยคดัเลือกหน่วยละ  4  ขอ้  รวมทั้งหมดได้ขอ้สอบ
จ านวน  20  ขอ้  น าไปใชก้บักลุ่มเป้าหมาย 
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3)  บันทึกการถอดบทเรียนหลังการพัฒนาตามโครงการที่ 1  คือ โครงการพฒันาความรู้
ใหแ้ก่ 

แบบถอดบทเรียนของกลุ่มทดลองหลังการด าเนินงานวิจัยตามโครงการพัฒนา
ความรู้ ผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open – Ended Questionnaire) 
เพื่อใหก้ลุ่มทดลองร่วมกนัอภิปราย เพื่อระบุขอ้ดี ขอ้บกพร่อง และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนิน
งานวจิยัตามโครงการพฒันาความรู้ (โครงการท่ี 1) ในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี  (1) การใชป้ระโยชน์ (2) 
ความเป็นไปได ้(3) ความเหมาะสม  (4)  ความถูกตอ้ง  (5)  อ่ืนๆ ซ่ึงแบบถอดบทเรียนน้ี ผูว้ิจยัได้
ตรวจสอบคุณภาพ โดยน าไปทดลองใช้กบัครูผูส้อนในโรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค ์ 
จ  านวน 5 ราย (ดูรายช่ือในภาคผนวก ง)  พบว่า ครูผูส้อนทั้ง 5 ราย ต่างเข้าใจความหมายในข้อ
ค าถามแบบปลายเปิดนั้นตรงกนั สามารถใชเ้ป็นขอ้ค าถามเพื่อการอภิปรายร่วมกนัได ้

โครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ (โครงการที ่2) 
1)  แบบประเมินปฏิกริิยาต่อโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ  มีขั้นตอนดงัน้ี   

แบบสอบถามปฏิกิริยาของกลุ่มทดลองต่อโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ   
ผูว้จิยัสร้างข้ึนเพื่อใชส้อบถามความเห็นของกลุ่มทดลองเก่ียวกบัการปฏิบติัเพื่อพฒันาการเรียนการ
สอนโดยยึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนในศตวรรษท่ี  21 ใน 3  ดา้น คือ (1) กิจกรรมการ
วางแผนโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั (2) การปฏิบติัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐาน (3) 
การนิเทศติดตามโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั หลงัการส้ินสุดการด าเนินการวิจยัตามโครงการน า
ความรู้สู่การปฏิบติั (โครงการท่ี 2)  มีลกัษณะเป็นแบบประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั คือ มาก
ท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  และนอ้ยท่ีสุด  ไดด้ าเนินการเพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
ดงัน้ี  

1.1)  ตรวจสอบความสอดคล้องของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ในการวดั 
(Index of Item - Objective congruence: IOC) เพื่อให้ทราบวา่ค าถามท่ีตั้งครอบคลุมเน้ือหาตรงตาม
วตัถุประสงค์เก่ียวกับความพึงพอใจต่อโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัหรือไม่โดยผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 5 ราย (ชุดเดิมกับการตรวจสอบแบบสอบถามปฏิกิริยาต่อโครงการท่ี 1)โดยให้ท า
เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง +1  หรือ  0  หรือ -1 โดย + 1  หมายถึง ขอ้ค าถามมีความสอดคล้อง 0 
หมายถึง ไม่แน่ใจในความสอดคลอ้ง และ -1  หมายถึง ขอ้ค าถามไม่มีความสอดคลอ้ง ผลท่ีไดรั้บ
จากการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญ น ามาวิเคราะห์หาค่า IOC จากสูตร 

N
RIOC 

 โดยก าหนด

เกณฑ์ค่า IOC ท่ีระดบัเท่ากบัหรือมากกว่า 0.50 จึงจะถือว่าขอ้ค าถามนั้นมีความสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคใ์นการวดั จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ขอ้ค าถามในแบบสอบถามมีค่า IOC ต ่าสุด 
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คือ 0.8 ซ่ึงมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ขณะเดียวกัน ผูเ้ช่ียวชาญได้ให้ตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมของส านวนภาษาและรูปแบบของแบบสอบถามด้วย ซ่ึงมีขอ้แนะน าเพื่อการปรับปรุง
แกไ้ขเล็กนอ้ย 

1.2)  การทดลองใช ้(try-out) แบบสอบถามปฏิกิริยาของกลุ่มทดลองต่อโครงการ
น าความรู้สู่การปฏิบติั   เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) โดยผูว้ิจยัไดน้ าเอาแบบสอบถามท่ีผา่น
การตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ในการวดั และมีการปรับปรุงแกไ้ข
ตามขอ้แนะน าแลว้ ไปทดลองใช้กบัครูผูส้อนท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลองในการวิจยั จ  านวน 30 คน จากครู
โรงเรียนในอ าเภอหนองนาค า  แลว้น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดไ้ปวเิคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของความเช่ือมัน่ (alpha coefficient of reliability) โดยใชว้ิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยก าหนด
เกณฑ์เท่ากบัหรือสูงกวา่ 0.70 (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2546)ซ่ึงผลจากการทดลองใช้ (try-out) 
แบบสอบถามในงานวจิยัน้ี พบค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมัน่โดยรวมและจ าแนกเป็นราย
ดา้น ดงัตารางท่ี 7 (ดูแบบสอบถามในภาคผนวก ฉ) 
ตารางท่ี 7   ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามปฏิกิริยาของ

กลุ่มทดลองต่อโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัโดยรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น 

ประเด็นในแบบสอบถาม ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของความเช่ือมัน่ 
1.  กิจกรรมการวางแผนโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 0.96 
2.  การปฏิบติัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน 0.88 
3.  การนิเทศติดตามโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 0.92 

โดยรวม 0.92 
2)  บันทึกการถอดบทเรียนหลังการพัฒนาตามโครงการที่ 2   คือ โครงการน าความรู้สู่

การปฏิบติัมีขั้นตอนดงัน้ี   
แบบถอดบทเรียนของกลุ่มทดลองหลังการด าเนินงานวิจัยตามโครงการน าความรู้สู่การ

ปฏิบัติ ผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open – Ended Questionnaire) 
เพื่อใหก้ลุ่มทดลองร่วมกนัอภิปราย เพื่อระบุขอ้ดี ขอ้บกพร่อง และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนิน
งานวจิยัตามโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั (โครงการท่ี 2) ในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี  ความเหมาะสม
ของการจดัการเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ซ่ึงแบบ
ถอดบทเรียนน้ี ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบคุณภาพ โดยน าไปทดลองใช้กบัครูผูส้อนโรงเรียนนาหม่อโนน
ลานประชาสรรค์    จ  านวน 5 ราย (ชุดเดิมกบัการตรวจสอบแบบถอดบทเรียนตามโครงการท่ี 1)  
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พบวา่ ครูผูส้อนทั้ง 5 ราย ต่างเขา้ใจความหมายในขอ้ค าถามแบบปลายเปิดนั้นตรงกนั สามารถใช้
เป็นขอ้ค าถามเพื่อการอภิปรายร่วมกนัได ้

เคร่ืองมือประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม 
แบบประเมินความมีประสิทธิผลของโปรแกรม เพื่อเปรียบเทียบผลการทดลองโปรแกรม

ก่อนและหลงัการทดลอง (pretest – posttest )ประกอบดว้ย 
1)  แบบประเมินบรรยากาศการเรียนการสอน  มีขั้นตอนดงัน้ี   

แบบสอบถามบรรยากาศการเรียนการสอน  ผู ้วิจ ัยสร้างข้ึนเพื่อใช้สอบถาม
ความเห็นของกลุ่มทดลองเก่ียวกับบรรยากาศการเรียนการสอน  ใน 3 ด้าน คือ (1) ด้าน
สภาพแวดลอ้ม (2) ดา้นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน (3) ดา้นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนกบั
นกัเรียน ในระยะก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง เพื่อศึกษาความมีประสิทธิผลของโปรแกรม
พฒันาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนในศตวรรษท่ี  21 มีลักษณะเป็นแบบ
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยท่ีสุด   ได้
ด าเนินการเพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ดงัน้ี  

1.1)  ตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคใ์นการวดั (Index of 
Item - Objective congruence: IOC) เพื่อให้ทราบว่าค าถามท่ีตั้งครอบคลุมเน้ือหาตรงตาม
วตัถุประสงคเ์ก่ียวกบับรรยากาศการเรียนการสอนหรือไม่ โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ราย (ชุดเดิมกบั
การตรวจสอบแบบสอบถามปฏิกิริยาต่อโครงการท่ี 1) โดยให้ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง +1  หรือ  
0  หรือ -1 โดย + 1  หมายถึง ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้ง 0 หมายถึง ไม่แน่ใจในความสอดคลอ้ง 
และ -1  หมายถึง ขอ้ค าถามไม่มีความสอดคลอ้ง ผลท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญ น ามา
วิเคราะห์หาค่า IOC จากสูตร 

N
RIOC 

 โดยก าหนดเกณฑ์ค่า IOC ท่ีระดบัเท่ากบัหรือมากกวา่ 

0.50 จึงจะถือว่าขอ้ค าถามนั้นมีความสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ในการวดั จากผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลพบว่า ขอ้ค าถามในแบบสอบถามมีค่า IOC ต ่าสุด คือ 0.8 ซ่ึงมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ขณะเดียวกนั ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของส านวนภาษาและรูปแบบของ
แบบสอบถามดว้ย ซ่ึงมีขอ้แนะน าเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขเล็กนอ้ย 

1.2)  การทดลองใช ้(try-out) แบบสอบถามบรรยากาศการเรียนการสอน เพื่อหาค่า
ความเช่ือมัน่ (reliability) โดยผูว้จิยัไดน้ าเอาแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบความสอดคลอ้งของ
ขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคใ์นการวดั และมีการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้แนะน าแลว้ ไปทดลองใชก้บั
ครูผูส้อนท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลองในการวิจยั จ  านวน 30 คน จากครูโรงเรียนในอ าเภอหนองนาค า   แลว้
น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดไ้ปวเิคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมัน่ (alpha coefficient 
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of reliability) โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยก าหนดเกณฑ์เท่ากบัหรือสูงกว่า 0.70         
(สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2546)ซ่ึงผลจากการทดลองใช้ (try-out) แบบสอบถามในงานวิจยัน้ี พบค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมัน่โดยรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น ดงัตารางท่ี 8 (ดูแบบสอบถาม
ในภาคผนวก ฉ) 
ตารางท่ี 8   ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยรวมและ

จ าแนกเป็นรายดา้น 

ประเด็นในแบบสอบถาม ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของความเช่ือมัน่ 
1)  ดา้นสภาพแวดลอ้ม 0.82 
2)  ดา้นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน 0.92 
3)  ดา้นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียน 0.88 

โดยรวม 0.87 

2)  การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนมีขั้นตอนดงัน้ี   
 แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน  ผู ้วิจ ัยสร้างข้ึนเพื่อใช้สอบถาม

ความเห็นของนักเรียน เก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน  ในด้านพฤติกรรมกรรมการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน ในระยะก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง เพื่อศึกษาความมีประสิทธิผลของ
โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนในศตวรรษท่ี  21 มีลกัษณะเป็น
แบบประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  และนอ้ยท่ีสุด   ได้
ด าเนินการเพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ดงัน้ี  

2.1)  ตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคใ์นการวดั (Index of 
Item-Objective congruence: IOC) เพื่อให้ทราบว่าค าถามท่ีตั้ งครอบคลุมเน้ือหาตรงตาม
วตัถุประสงค์เก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน (หรือนกัศึกษา)  หรือไม่ โดยผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 5 ราย (ชุดเดิมกับการตรวจสอบแบบสอบถามปฏิกิริยาต่อโครงการท่ี 1) โดยให้ท า
เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง +1  หรือ  0  หรือ -1 โดย + 1  หมายถึง ขอ้ค าถามมีความสอดคล้อง 0 
หมายถึง ไม่แน่ใจในความสอดคลอ้ง และ -1  หมายถึง ขอ้ค าถามไม่มีความสอดคลอ้ง ผลท่ีไดรั้บ
จากการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญ น ามาวิเคราะห์หาค่า IOC จากสูตร 

N
RIOC 

 โดยก าหนด

เกณฑ์ค่า IOC ท่ีระดบัเท่ากบัหรือมากกว่า 0.50 จึงจะถือว่าขอ้ค าถามนั้นมีความสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคใ์นการวดั จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ขอ้ค าถามในแบบสอบถามมีค่า IOC ต ่าสุด 
คือ 0.8 ซ่ึงมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ขณะเดียวกัน ผูเ้ช่ียวชาญได้ให้ตรวจสอบความถูกต้อง
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เหมาะสมของส านวนภาษาและรูปแบบของแบบสอบถามด้วย ซ่ึงมีขอ้แนะน าเพื่อการปรับปรุง
แกไ้ขเล็กนอ้ย 

2.2)  การทดลองใช ้(try-out) แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน  เพื่อ
หาค่าความเช่ือมั่น (reliability) โดยผูว้ิจยัได้น าเอาแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคใ์นการวดั และมีการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้แนะน าแลว้ ไป
ทดลองใช้กบันกัเรียน  ท่ีไม่เก่ียวขอ้งในการวิจยั จ  านวน 30 คน จาก นกัเรียนโรงเรียนนาหม่อโนน
ลานประชาสรรค์  แลว้น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดไ้ปวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของความ
เช่ือมัน่ (alpha coefficient of reliability) โดยใชว้ิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยก าหนดเกณฑ์
เท่ากับหรือสูงกว่า 0.70 (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2546)ซ่ึงผลจากการทดลองใช้ (try-out) 
แบบสอบถามในงานวจิยัน้ี พบค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมัน่โดยรวมและจ าแนกเป็นราย
ดา้น ดงัตารางท่ี  9 (ดูแบบสอบถามในภาคผนวก ฉ) ประเด็นในแบบสอบถามดา้นพฤติกรรม
กรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของความเช่ือมัน่ เท่ากบั  0.80 

5.  ผลการทดลองใช้โปรแกรมในภาคสนาม 
ด าเนินการทดลองใช้โปรแกรมในภาคสนามท่ีโรงเรียนบา้นนาดี  สังกดัส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5  ประกอบด้วย  ผูอ้  านวยการสถานศึกษา  และครู
โรงเรียนบา้นนาดี  จ  านวน 16 คน ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – พฤษภาคม  2559  โดยมีผลการ
ด าเนินงาน ดงัน้ี  

5.1 ผลการด าเนินงานตามโครงการพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
(โครงการที่ 1) 

5.1.1 การด าเนินงาน 
 1.  การประชุมช้ีแจง วางแผนปฏิบัติ และการศึกษาสภาพการณ์เบื้องต้น 
 การด าเนินการมีวตัถุประสงค์เพื่อช้ีแจงท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยั  และ

วางแผนด าเนินการ  การศึกษาสภาพการณ์เบ้ืองตน้  ในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 โดยเชิญกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 16 คนเขา้รับการปฐมนิเทศ เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค์และแนวทางการ
ด าเนินการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี   21 ในองค์ประกอบ
ดา้นความรู้พื้นฐาน  ดา้นบทบาท  และดา้นทกัษะ  ตามโปรแกรมท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน และสร้างความ
ตระหนักให้กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้รับการพฒันาตามโครงการ  เห็นความส าคญัและจ าเป็นในการ
พฒันาการจดัการเรียนรู้ การพฒันาทกัษะ ดูภาพประกอบ 
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ภาพท่ี  10 การประชุมช้ีแจง  วางแผนปฏิบติั และการศึกษาสภาพการณ์เบ้ืองตน้ 
 

ผลการประชุมช้ีแจง  วางแผนปฏิบติั และการศึกษาสภาพการณ์เบ้ืองตน้ดงักล่าว ท าให ้
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มทดลองมีความรู้ความเขา้ใจในแนวทางการเขา้ร่วมการทดลองการจดัการ
เรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี   21 เป็นอยา่งดี รวมทั้งมีความกระตือรือร้นท่ี
จะร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือในการด าเนินการในคร้ังน้ีเป็นอยา่งดี โดยทุกคนให้เหตุผลว่า
เป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะได้พฒันาด้านพื้นฐานความรู้  บทบาท  และทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน
ส่งผลให้ผูว้ิจ ัยมีก าลังใจท่ีจะด าเนินการทดลองการจัดการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับ
หอ้งเรียนศตวรรษท่ี   21 ในขั้นตอนต่อไป 

เม่ือส้ินสุดการประชุมช้ีแจง  ผูว้ิจยัไดม้อบเอกสารชุดการเรียนรู้เก่ียวกบัการพฒันาการ
เรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี   21  จ  านวน 5  หน่วยการเรียนรู้  ท่ีผูว้ิจยั
พฒันาข้ึนเป็นเอกสารประกอบโปรแกรมเพื่อให้กลุ่มทดลองน าไปศึกษาตามรูปแบบการพฒันา
การศึกษาดว้ยตนเองต่อไป 

2.  การพฒันาความรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมายในการทดลอง  
2.1  การฝึกอบรมเข้ม (intensive training)  
ภายหลงัจากการใหก้ลุ่มเป้าหมายไดศึ้กษาเอกสารชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองแลว้ ในวนัท่ี 6 

ตุลาคม  2558   ไดด้ าเนินการฝึกอบรมเขม้ (intensive training) ณ ห้องประชุม โรงเรียนบา้นนาดี  
อ าเภอหนองนาค า  จงัหวดัขอนแก่น เพื่อให้ครูผูส้อนท่ีเป็นกลุ่มทดลองได้ฝึกทกัษะตามการ
พฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี   21 ในการฝึกอบรมแต่ละดา้น 
ดงัน้ี 1) หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1 การเรียนรู้และห้องเรียนในศตวรรษท่ี  21  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  
ความหมายและขั้นตอนการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐาน  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3  บทบาทผูเ้รียนและ
ผูส้อนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  4  การสร้างและพฒันาโจทย์
ปัญหาการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  5  การประเมินผลการจดัการ
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เรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน การด าเนินการฝึกอบรมเขม้ผูว้ิจยัไดบู้รณาการรูปแบบการพฒันาวิชาชีพ
มาบูรณาการดว้ยการน ารูปแบบการพฒันาโดยการสืบคน้และการศึกษาเป็นกลุ่มมาผสมผสานใน
การด าเนินการ 

ในการอบรมแบบเข้ม ได้มีกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี การช้ีแจงวตัถุประสงค์ในการอบรม 
จากนั้นเป็นการบรรยายในหวัขอ้เร่ือง “การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน  และการออกแบบหลกัสูตร” 
โดยผูว้ิจยัให้แนวคิด  เทคนิค  รูปแบบกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปใชใ้นกิจกรรมลด
เวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ดว้ย  มีการแบ่งกลุ่มย่อยในการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้และให้ตวัแทน
ร่วมกนัสรุปเป็นผงัความคิดรวบยอดในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  เพราะการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน
เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้หน่ึงท่ีมีความเหมาะสมในการใชก้ารจดักิจกรรมในลกัษณะท่ีตอ้งการ
ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติั  มีทกัษะการเรียนรู้  และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  พร้อมทั้งให้ผูเ้ขา้อบรมได้
ฝึกปฏิบติัและซกัถามในประเด็นท่ีสงสัยบรรยากาศเป็นไปดว้ยความเป็นกนัเองดงัภาพท่ี  11  

 
 
 
 
 
ภาพท่ี  11  การอบรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนในศตวรรษท่ี  21 
2.2  การศึกษาด้วยตนเอง 

ผูว้จิยัไดใ้หก้ลุ่มทดลองไดด้ าเนินการพฒันากลุ่มทดลองดว้ยรูปแบบการศึกษาดว้ยตนเอง
จากชุดการเรียนรู้เก่ียวกบัการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี   21 
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อนั
ประกอบดว้ยองคค์วามรู้ท่ีผูว้จิยัไดว้เิคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดนกัวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญในแต่
ละดา้นมาจดัท าเป็นรูปเล่มอยูใ่นรูปของชุดการเรียนรู้จ านวน 5 เล่มประกอบดว้ย เล่มท่ี 1 การเรียนรู้
และห้องเรียนในศตวรรษท่ี  21  เล่มท่ี  2  ความหมายและขั้นตอนการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐาน  
เล่มท่ี  3  บทบาทผูเ้รียนและผูส้อนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  เล่มท่ี  4  การสร้างและ
พฒันาโจทยปั์ญหาการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  เล่มท่ี  5  การประเมินผลการจดัการ
เรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน  

โดยผูว้ิจยัได้ช้ีแจงแนวทางการศึกษาชุดการเรียนรู้และการปฏิบัติกิจกรรมระหว่าง
การศึกษาดว้ยตนเองใหก้ลุ่มทดลองรับทราบ และกลุ่มทดลองด าเนินศึกษาชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
และปฏิบติัตามเส้นทางการศึกษาเอกสารด้วยตนเองท่ีระบุไวใ้นเอกสารแต่ละเล่มในระหว่าง
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การศึกษาชุดการเรียนรู้กลุ่มทดลองท่ีศึกษาเอกสารไดมี้ความมุ่งมัน่ตั้งใจเป็นอย่างดี ดงัจะเห็นได้
จากการสรุปประเด็นส าคญัตามใบงานในเอกสารแต่ละเล่มและมีศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจากแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆอีกดว้ย ผลสะทอ้นกลบัท่ีไดรั้บคือกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจในรูปแบบการศึกษาดว้ย
ตนเองเพราะเป็นรูปแบบการพฒันาความรู้ท่ีสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้แบบผูใ้หญ่ท่ีเน้น
การศึกษาดว้ยตนเอง อีกทั้งเอกสารชุดการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนมีความเหมาะสมทั้งในดา้นเน้ือหา
สาระท่ีเก่ียวกบัความรู้พื้นฐาน  ทกัษะเก่ียวกบัการพฒันาการเรียนรู้แบบปัญหาในศตวรรษท่ี  21  
และมีรูปเล่มท่ีครอบคลุมเน้ือหา 

2.3  การศึกษาเป็นกลุ่ม 
สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัก าหนดรูปแบบการศึกษาเอกสารชุดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ

ระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่มซ่ึงแบ่งเป็นสายชั้น  ประกอบดว้ยสายชั้นประถมศึกษาตอนตน้(ครู ป.1-
3)  สายชั้นประถมศึกษาตอนปลาย(ครู ป.4-6)  และสายชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้(ครู ม.1-3) ใน
ลกัษณะการส่ือสารโดยการพบปะเสวนากนัเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัความรู้และการพฒันา
ความเขา้ใจของตนเองท่ีมีต่อโปรแกรม  ท่ีไดร่้วมด าเนินการมา แผนการศึกษากลุ่มยอ่ยดงักล่าวมี
การส่ือสารทางโทรศพัท์  การสนทนาทางส่ือออนไลน์  และการนัดหมายประชุมตามวนัเวลาท่ี
ก าหนด  ร่วมอภิปรายในการประชุมของโรงเรียนทุกคร้ังเพื่อความเขา้ใจและน าไปสู่การปฏิบติั 

2.4  การสืบค้นข้อมูลด้วย ICT 
โดยมีเป้าหมายเพื่อพฒันาทกัษะในการใช้ส่ือ  เทคโนโลยี  การสืบค้นหาข้อโดยใช้

อินเตอร์เน็ต  การใช้ไลน์ในการรับ-ส่งขอมูล  เพื่ออ านวยความสะดวกและประหยดัทั้ งเวลา  
ค่าใชจ่้าย  และลดกรดาษของผูร่้วมโปรแกรม เป็นการขยายความรู้ใหเ้ห็นเป็นแนวทางในการพฒันา
ใหส้ามารถสร้างองคค์วามรู้ได ้ โดยการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ทกัษะใหม่ ๆ แลว้น าความรู้มา
แลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกันเป็นกลุ่ม  ตลอดจนมีการตดัสินใจร่วมกนัในความรู้ท่ีต้องการ
พฒันาร่วมกนัในทุกหวัขอ้ของการพฒันาตลอดทั้งโครงการ  จากนั้นศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
จากคู่มือ  และสืบคน้จากส่ือออนไลน์  และเม่ือไดข้อ้สรุปในประเด็นปัญหาแลว้ร่วมกนั 

5.1.2 ผลการประเมินปฏิกริยาต่อโครงการพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย(โครงการที ่1) 
หลงัจากเสร็จส้ินโครงการพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมายในวนัท่ี  6  ตุลาคม  2558  

ผูว้ิจ ัยให้กลุ่มเป้าหมายซ่ึงประกอบด้วย  คณะครูโรงเรียนบ้านนาดีได้ท าแบบสอบถาม  ซ่ึง
ประกอบดว้ยเน้ือหา  2  ดา้น  คือ  1)  การด าเนินงาน  ประกอบดว้ยกิจกรรม  การประชุมช้ีแจง การ
วางแผนปฏิบติั และการศึกษาสภาพการณ์เบ้ืองตน้  2)  การพฒันาความรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมาย  
ประกอบดว้ยกิจกรรม การฝึกอบรมเขม้ (intensive training) การศึกษาดว้ยตนเอง  การศึกษาเป็น
กลุ่ม  การสืบคน้  จ านวน 12 ขอ้  มีผลการประเมิน ดงัน้ี 
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ตารางที ่9  ผลการประเมินปฏิกิริยาของกลุ่มทดลองท่ีมีต่อโครงการพฒันาความรู้ 

 รายการประเมนิ 
ระดบัปฏิกริิยา 

 ̅ S.D. แปลผล 

การด าเนินงาน (การประชุมช้ีแจง  วางแผนปฏิบตั ิและการศึกษาสภาพการเบ้ืองต้น) 
1.  มีการประชุมช้ีแจงวตัถุประสงคโ์ครงการต่อกลุ่มเป้าหมาย 
2.  กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการวางแผน ด าเนินการ การศึกษาสภาพการณ์เบ้ืองตน้ 
3.  วตัถุประสงคโ์ครงการน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้ 
4.  กิจกรรมการตามโครงการมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการทดลองใชก้บักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน 
5.  ความพร้อมในเร่ืองหอ้งเรียน  อุปกรณ์ ส่ือและเทคโนโลย ี แหล่งขอ้มูลสารสนเทศท่ี
เอ้ือต่อการจดักิจกรรมเรียนรู้เหมาะสม 
6.  สถานท่ีส าหรับด าเนินการจดักิจกรรมเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียน
ศตวรรษท่ี  21ท่ีเหมาะสม 

4.20 
4.88 
4.06 
3.81 
3.92 

 
4.13 

 
4.38 

0.58 
0.34 
0.25 
0.75 
0.77 

 
0.34 

 
0.60 

มาก 
มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

การพฒันาความรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมาย(การฝึกอบรมเข้ม การศึกษาด้วยตนเอง การศึกษา
เป็นกลุ่ม การสืบค้น) 
7.  เอกสารคู่มือมีความเหมาะสมสามารถจดักิจกรรมเรียนรู้ใหบ้รรลุเป้าหมายของโครงการ
สถานท่ีส าหรับด าเนินการจดักิจกรรมเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษ
ท่ี  21ท่ีเหมาะสม 
8.  วทิยากรสามารถถ่ายทอดความรู้  เน้ือหา  สาระในการพฒันาความรู้ใหก้บั
กลุ่มเป้าหมายมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ 
9.  รูปแบบการศึกษาท่ีใชใ้นการพฒันาความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมายมีความเหมาะสม 
10.  การก าหนดระยะเวลาและทรัพยากรเหมาะสมกบัโครงการ 
11.  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  อภิปราย  ในโครงการพฒันาความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมาย 
12.  การพฒันาทกัษะในการใชส่ื้อ เทคโนโลย ี ในการสืบคน้และการจดัการเรียนการสอน
มีความเหมาะสม 

4.32 
 

3.69 
 
 

4.76 
 

4.42 
4.28 
4.46 
4.32 

0.82 
 

0.87 
 
 

0.43 
 

0.81 
0.97 
0.89 
0.96 

มาก 
 

มาก 
 
 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 

รวมเฉลีย่ 4.26 0.70 มาก 

 
จากตารางท่ี 9 พบว่า สรุปผลการประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการพฒันาความรู้ให้กับ

กลุ่มเป้าหมาย  มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านของการ
ประเมินปฏิกิริยาพบวา่  ดา้นช่ือโครงการกระตุน้ให้เกิดความร่วมมือการน าความรู้สู่การเรียนรู้ท่ียึด
ปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21  และการทดลองใชร้ะบบช่วยยกระดบัการเรียนรู้ท่ี
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ยดึปัญหาเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 ของกลุ่มเป้าหมาย  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ส่วนราย
ดา้นอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัมาก 

5.1.3 ผลการประเมินความรู้ของกลุ่มเป้าหมายหลังการพัฒนาตามโครงการพัฒนา
ความรู้ (โครงการที ่1) 

ก่อนจะเสร็จส้ินโครงการพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมายผูว้ิจยัให้กลุ่มเป้าหมายซ่ึง
ประกอบดว้ย  ผูอ้  านวยการโรงเรียน  คณะครูโรงเรียนบา้นนาดีไดท้  าแบบทดสอบโดยใช้เวลา  1  
ชั่วโมง  จากแบบประเมินความรู้ของกลุ่มเป้าหมายเป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 เลือก  การ
ประเมินใชเ้กณฑ์ 80/80 โดย 80 แรก หมายถึง กลุ่มเป้าหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  80  มีคะแนนไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ  80  ของคะแนนเต็ม  และคะแนนเฉล่ียของคะแนนผลการสอบของกลุ่มเป้าหมาย
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  80  มีผลการประเมิน ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 10 ผลการประเมินความรู้ของกลุ่มเป้าหมายต่อโครงการน าความรู่สู่การปฏิบติั 
 

เน้ือหา คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้ คิดเป็นร้อยละ ผา่นเกณฑ์ 

1.กลุ่มเป้าหมายรายท่ี 1 
2.กลุ่มเป้าหมายรายท่ี 2 
3.กลุ่มเป้าหมายรายท่ี 3 
4.กลุ่มเป้าหมายรายท่ี 4 
5.กลุ่มเป้าหมายรายท่ี 5 
6.กลุ่มเป้าหมายรายท่ี 6 
7.กลุ่มเป้าหมายรายท่ี 7 
8.กลุ่มเป้าหมายรายท่ี 8 
9.กลุ่มเป้าหมายรายท่ี 9 
10.กลุ่มเป้าหมายรายท่ี 10 
11.กลุ่มเป้าหมายรายท่ี 11 
12.กลุ่มเป้าหมายรายท่ี 12 
13.กลุ่มเป้าหมายรายท่ี 13 
14.กลุ่มเป้าหมายรายท่ี 14 
15.กลุ่มเป้าหมายรายท่ี 15 
16.กลุ่มเป้าหมายรายท่ี 16 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

16 
16 
17 
19 
18 
17 
18 
17 
16 
17 
16 
16 
17 
16 
16 
17 

80 
80 
85 
95 
90 
85 
90 
85 
80 
85 
80 
80 
85 
90 
80 
85 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

รวม 20 16.88 84.40 16 (100%) 

จากตารางท่ี  10  พบวา่ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  100  มีคะแนนเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  80  
และมีคะแนนเฉล่ีของคะแนนผลสอบเท่ากบัร้อยละ  84.40  ซ่ึงมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ  80  จึง
สามารถสรุปไดว้า่กลุ่มเป้าหมายแต่ละรายมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ี
ยดึโครงงานเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21  เพียงพอในการน าความรู้ไปใชป้ฏิบติัจริง 
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5.1.4  ผลการถอดบทเรียนหลงัการพฒันาตามโครงการพฒันาความรู้ (โครงการที ่1) 
ผลการประเมินการถอดบทเรียนหลังการด า เนินโครงการพัฒนาความรู้ให้แก่

กลุ่มเป้าหมาย  พบวา่  ผูร่้วมโปรแกรมมีการเรียนรู้ตามรูปแบบการมีส่วนร่วมในการพฒันาไดดี้ ได้
ขอ้สรุปผลการถอดบทเรียน เป็นขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขโครงการพฒันาความรู้ ดงัน้ี 

1.  การใช้ประโยชน์ (utility) 
1.1  ท าให้การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนเกิดการคิดวิเคราะห์เรียนแบบสร้าง

องคค์วามรู้ดว้ยตนเอง แต่ควรสนบัสนุนใหค้รูเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
1.2  ท าให้ทุกฝ่ายเห็นความส าคญัของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 และปฏิบติัให้

สอดคลอ้ง 
1.3  ท าใหท้ราบวา่การด าเนินการจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนและนกัเรียน แต่ควร

จดัท ารายงานใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทรายเป็นช่วงๆ 
1.4  ควรมีการประเมินความรู้ในระหวา่งปฏิบติัและหาแนวทางพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
2. ความเป็นไปได้ (feasibility) 
2.1  ตอ้งการคู่มือท่ีสร้างในรูปแบบส่ือออนไลน์เพื่อสะดวกต่อการพกพาในการศึกษา

ดว้ยตนเอง 
2.2 ควรมีการจดัอบรมพฒันาเก่ียวกบัภาระหนา้ท่ีการปฏิบติังานและความรู้เก่ียวกบัการ

จดัท าแผนการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
2.3  มีความคุม้ค่าในการด าเนินการ เพราะไม่ไดง้บประมาณเพิ่มเติม เพียงสละเวลามา

ด าเนินการตรวจสอบ ควรก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการใหช้ดัเจน 
3. ความเหมาะสม (propriety) 
3.1  เน้ือหาในคู่มือมีความเหมาะสมกบัระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรม 
3.2  ความเหมาะสมเพราะปัจจุบนัผลคะแนนสอบ O-NET  ของผูเ้รียนทั้งประเทศ  มีผล

การเรียนต ่าทุกวชิาและผูเ้รียนส่วนมากคิดวเิคราะห์ไม่ได ้ ปัจจุบนั  สพฐ.ใหค้วามส าคญักบัผูเ้รียน
ในเร่ืองการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนสามารถคิดวเิคราะห์ไดดี้ 

3.3  ควรก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการใหช้ดัเจน 
4.  ความถูกต้อง (accuracy) 
4.1  ควรจดักิจกรรมถอดบทเรียนเป็นระยะเพื่อจะไดข้อ้เสนอแนะน าไปปรับปรุงพฒันา

ผลงานของแต่ละคนใหม้ากข้ึน 
4.2   ฝ่ายบริหารควรช้ีแจงวา่จุดมุ่งหมายเพื่อใหก้ารบริหารวชิาการ เป็นการช่วยเหลือซ่ึง

กนัและกนัระหวา่งผูป้ฏิบติักบัผูต้รวจสอบและโรงเรียน ไม่ควรน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาใหคุ้ณใหโ้ทษกบั
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ผูป้ฏิบติั   
4.3   ควรรายงานตามสภาพจริง ไม่ควรแต่งเติมขอ้มูลใหผ้ิดเพี้ยน และผูเ้ก่ียวขอ้งควรเปิด

ใจกวา้งรับขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการปฏิบติั 
5.  อ่ืนๆ 
5.1  ผูร่้วมโปรแกรมมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มท่ีมีความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั 
5.2  ผูร่้วมโปรแกรมมีความพึงพอใจท่ีไดพ้ฒันาความรู้และรับความรู้ใหม่ ๆ ในเร่ืองการ

จดัการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน 

ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้เสนอแนะการปรับปรุงจากการถอดบทเรียนหลงัการด าเนินกิจกรรมของ
โครงการท่ี 1  มาเพื่อการเตรียมความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายก่อนการด าเนินกิจกรรมของโครงการ
ท่ี  2  ดงัน้ี  วนัท่ี  6  พฤศจิกายน  2558  ไดรั้บความอนุเคราะห์จาก แนวปฏิบติัในระหว่างการน า
ความรู้ไปสู่การปฏิบติัในคร้ังน้ีบรรยายในหวัขอ้เร่ือง การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  โดยนางนตัยา  
หลา้ทูธีรกุล  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษเป็นผูบ้รรยายและบทบาทผูส้อนในการจดัการเรียนรู้
โดยยดึปัญหาเป็นฐาน   นางอุทุมพรพตั  สุคนธาภิพฒันกุล  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ในกิจกรรมลด
เวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ไปประยุกต์และบูรณาการในการปฏิบติังานในหน้าท่ี   ซ่ึงเป็นครูผูส้อนใน
โรงเรียนบา้นนาดี  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5  ซ่ึงเป็นหน่วย
การเรียนรู้ท่ี  6  การเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน : น าความรู้สู่การปฏิบติั  กรณีโรงเรียนบา้นนาดี  เป็น
ระยะเวลา  4  เดือน  คือช่วงระหวา่งเดือนธนัวาคม – เมษายน  2559  โดยมีผูว้ิจยัไดช่้วยให้ความรู้ 
ตลอดทั้งเน้ือหาความรู้เบ้ืองตน้  และแนะน าในการจดัท าเอกสาร ค าบรรยายประกอบการน าเสนอ 
มอบใหผู้ร่้วมโปรแกรมไดศึ้กษาและจดบนัทึกลงในเอกสารในขณะการน าเสนอดว้ย  

 
ภาพท่ี  12  ขอบคุณวทิยากรท่ีมาใหค้วามรู้เก่ียวกบัความส าคญัของการปฏิบติัในภาระงานครูผูส้อน 

แนวปฏิบติัในระหวา่งการน าความรู้ไปสู่การปฏิบติัในคร้ังน้ีผูว้ิจยับรรยายในหวัขอ้เร่ือง 
การน าความรู้สู่การจดัการเรียนรู้โดยยึดปัญหาเป็นฐาน   ผูว้ิจยัสรุปผลการฝึกปฏิบติัตามโปรแกรม  
โดยออกแบบวางแผนการด าเนินการพฒันาครูผูส้อนในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะๆ  
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รวมทั้ งให้มีส่วนร่วมในการประเมินผล  เพื่อให้ได้ข้อมูลยอ้นกลับและน าไปปรับปรุงแก้ไข
โปรแกรมใหส้มบูรณ์มากยิง่ข้ึน   

5.2 ผลการด าเนินงานตาม โครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ (โครงการที ่2) 
5.2.1  การด าเนินงาน 
โครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัมีจุดมุ่งหมายเพื่อการประยกุตแ์ละบูรณาการในการ

ปฏิบัติงานในหน้าท่ีในระหว่างการปฏิบัติงานในหน้าท่ีในระหว่างการทดลองโปรแกรมใน
ภาคสนาม  มีการด าเนินงานดงัน้ี รายละเอียดแต่ละรายการไดแ้สดงตามตารางดงัน้ี 

ตารางท่ี  11  กิจกรรมและก าหนดการตามโครงการพฒันาความรู้ใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมาย 

วนั  เดือน  ปี กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ 
6 พฤศจิกายน 2558 การปฏิบติัในภาระงานครู นางนตัยา หลา้ทูธีรกุล 

การเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน นางอุทุมพรพตั  สุคนธาภิพฒันกุล 
9 พฤศจิกายน  ประชุมวางแผนการจดักิจกรรม คณะครู  สภานักเรียนโรงเรียน

บา้นนาดี 
14-31 ธนัวาคม 2558 การศึกษาดว้ยตนเอง นายวฒิุชยั  วรครบุรี 
1-12 ธนัวาคม  2558 การสืบคน้ดว้ย ICT นายวฒิุชยั  วรครบุรี 
6 ธนัวาคม  2558 อบรมกา รใช้ ส่ื อ  ห้ อ ง เ รี ยน

อิเล็คทรอนิค 8 กลุ่มสาระ 
นายวฒิุชยั  วรครบุรี 

 
1.  การวางแผนโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ 

ก่อนถึงเวลาด าเนินการผูว้ิจยัไดม้อบคู่มือแนวปฏิบติัโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัให้
กลุ่มเป้าหมายทุกคนและหัวหน้าชั้ นเรียนทุกห้อง  พร้อมทั้ งได้เชิญประชุมผูบ้ริหาร  คณะครู
ตลอดจนสภานักเรียนเพื่อให้เขา้ใจและสามารถปฏิบติัตามตารางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึด
ปัญหาเป็นฐาน  ผูว้ิจยัไดมี้การวางแผนจดักิจกรรมตามกลุ่มซ่ึงแบ่งเป็นสายชั้น  ประกอบดว้ยสาย
ชั้นประถมศึกษาตอนตน้(ครู ป.1-3)  สายชั้นประถมศึกษาตอนปลาย(ครู ป.4-6)  และสายชั้น
มธัยมศึกษาตอนต้น(ครู ม.1-3) ในลกัษณะการส่ือสารโดยการพบปะเสวนากนัเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้เก่ียวกบัความรู้และการพฒันาความเขา้ใจของตนเองท่ีมีต่อโปรแกรม  ท่ีไดร่้วมด าเนินการมา 
แผนการศึกษากลุ่มยอ่ยดงักล่าวมีการส่ือสารทางโทรศพัท ์ การสนทนาทางส่ือออนไลน์  และการ
นดัหมายประชุม  การศึกษาดว้ยตนเอง  การสืบคน้  การเป็นพี่เล้ียง  โดยไดส้ร้างความเขา้ใจเก่ียวกบั
บทบาทและภารกิจท่ีจะตอ้งด าเนินการในฐานะพี่เล้ียง(หวัหนา้สายชั้น)  รวมทั้งขอความอนุเคราะห์
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ในการด าเนินการในคร้ังน้ีด้วย  ทั้ งน้ีผูว้ิจ ัยได้เรียนย  ้ า  กับทีมพี่เล้ียงว่าเป็นการไปสนับสนุน  
ช่วยเหลือ  และแนะน ากลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สามารถปฏิบติังานในโรงเรียนได้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ขอให้หลีกเล่ียงตรวจสอบเพื่อหาขอ้บกพร่อง  ซ่ึงจะน ามาซ่ึงขอ้ขดัแยง้และไม่เป็น
ผลดีต่อการพฒันาตามโปรแกรมแต่อย่างใด  เน้นการช่วยเหลือแบบกลัยาณมิตร  เปิดโอกาสให้
กลุ่มเป้าหมายไดซ้กัถาม  พูดคุย และแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวกบัการน าความรู้  ทกัษะ  
บาบาทผูส้อน  ไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียน  โดยในระหว่างการด าเนินการในภาคสนามผูว้ิจยัและ
คณะทกัทาย พูดคุยกบัผูเ้ขา้อบรมดว้ยความเป็นกนัเองและเตรียมความพร้อมก่อนถึงเวลาด าเนินการ
ตามตาราง  ดว้ยการจดักิจกรรมการให้ผูเ้ขา้อบรมมาเล่าเก่ียวกบัความรู้ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการ
พฒันาในวนัท่ีผา่นมา และแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  

 

   
ภาพท่ี  13  ผูบ้ริหาร  คณะครูและสภานกัเรียนร่วมประชุมวางแผนการจดักิจกรรม 

 
2.  การปฏิบัติเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ทีย่ดึปัญหาเป็นฐาน 

การปฏิบติักิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  
21  ไดเ้ร่ิมด าเนินการวนัท่ี  13  พฤศจิกายน  2558  ถึงวนัท่ี  3  เมษายน 2559  ณ  โรงเรียนบา้นนาดี  
โดยผูว้จิยัเป็นผูใ้หค้วามรู้เก่ียวกบับทบาทครูผูส้อนท่ีจดัการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานในศตวรรษท่ี  
21  ตลอดทั้งเน้ือหาเพิ่มเติมในการใชคู้่มือทั้ง  6  หน่วยการเรียนรู้และแนวปฏิบติัโครงการน าความรู้
สู่การปฏิบติัในการปฏิบติังาน  โดยน าเสนอเป็น  Power  Point  และจดัท าเอกสารค าบรรยาย
ประกอบการน าเสนอมอบให้กับผูร่้วมโปรแกรมได้ศึกษาและจดบนัทึกลงในเอกสารในขณะ
น าเสนอดว้ย  การด าเนินการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานในศตวรรษท่ี  21  มีวตัถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้มีการพฒันาในรูปแบบการศึกษาดว้ยตนเอง  การศึกษาเป็นกลุ่ม  การสืบคน้  การ
เป็นพี่เล้ียง  และการศึกษาดูงาน  การสังเกตและการประเมิน  การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึด
ปัญหาเป็นฐาน 
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ภาพท่ี  14  การใชส่ื้อและเทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน 

การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานมีประโยชน์ในการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
สรรคนิ์ยม (Constructivism)  เป็นการส่งเสริมให้นกัเรียน  เรียนรู้กระบวนการแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเอง  เรียนรู้และพฒันาการท างานร่วมกัน  พฒันาด้านการใช้เหตุผล  พฒันาความเช่ือมัน่ใน
ตนเองและความรับผิดชอบส าหรับขั้นตอน  PBL  ผลจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขั้นตอนการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  มี 7 ขั้นตอนส าคญั  ดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1: อธิบายค าศัพท์ที่ไม่เข้าใจ (Clarifying Unfamiliar Terms)  กลุ่มผูเ้รียน
ร่วมกนัท าความเขา้ใจค าศพัทแ์ละขอ้ความท่ีปรากฏอยูใ่นโจทยปั์ญหาใหช้ดัเจน 

ขั้นตอนที่ 2: ระบุปัญหา (Problem Definition)  กลุ่มผูเ้รียนร่วมกนัระบุปัญหาหลกัท่ี
ปรากฏในโจทยปั์ญหาและตั้งค  าถามจากโจทยปั์ญหา 

ขั้นตอนที่ 3: ระดมสมอง (Brainstorm)  กลุ่มผูเ้รียนระดมสมองจากค าถามท่ีร่วมกนั
ก าหนดข้ึน โดยอาศยัความรู้เดิมของสมาชิกกลุ่มทุกคน โดยถือวา่ทุกคนมีความส าคญั ดงันั้นจะตอ้ง
รับฟังซ่ึงกนัและกนั 

ขั้นตอนที่ 4: วิเคราะห์ปัญหา (Analyzing the Problem)  กลุ่มผูเ้รียนอธิบายวิเคราะห์
ปัญหาและตั้งสมมติฐานท่ีเช่ือมโยงกนักบัปัญหาท่ีไดร้ะดมสมองกนั ช่วยกนัคิดอยา่งมีเหตุผล สรุป
เป็นความรู้และแนวคิดของกลุ่ม 

ขั้นตอนที่ 5: สร้างประเด็นการเรียนรู้ (Formulating Learning lssues)  กลุ่มผูเ้รียน
ก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ เพื่อคน้หาขอ้มูลท่ีจะอธิบายผลการวิเคราะห์ท่ีตั้งไว ้นอกจากน้ีกลุ่ม
ผูเ้รียนจะร่วมกนัสรุปว่าความรู้ส่วนใดรู้แลว้ส่วนใดท่ียงัไม่รู้หรือจ าเป็นตอ้งไปคน้ควา้เพิ่มเติมเพื่อ
อธิบายปัญหานั้น 

ขั้นตอนที ่6: ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-study)  กลุ่มผูเ้รียนคน้ควา้ หาค าอธิบาย
ตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้โดยรวบรวมขอ้มูลความรู้และสารสนเทศจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้
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ต่างๆ เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต ผูรู้้ ฯลฯ เพื่อคน้หาค าตอบให้บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว้
และเป็นการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ขั้นตอนที่ 7: รายงานติอกลุ่ม (Reporting)  กลุ่มผูเ้รียนน ารายงานขอ้มูลหรือสารสนเทศ
ใหม่ท่ีไดจ้ากการคน้ควา้เพิ่มเติมอภิปราย วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสรุปเป็นองคค์วามรู้ และน ามา
เสนอต่อกลุ่มในแต่ละประเด็นการเรียนรู้ 

 กรณีศึกษา   
 นางสาวเบญจวรรณ  ภูมิเวียงศรี  ครูสอนวชิาคณติศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 4 
ขั้นตอนที ่1: อธิบายค าศัพท์ทีไ่ม่เข้าใจ (Clarifying Unfamiliar Terms)   
ครูน าเข้าสู่บทเรียนเร่ือง  เสาธงเจ้าปัญหา  โดยการอธิบายความรู้และความเข้าใจ

ความหมาย  ดงัน้ี 
 1.  เลขโดดหลงัจุดทศนิยมตวัแรก เรียกวา่ ทศนิยมต าแหน่งท่ีหน่ึง  เลขโดดหลงัจุด

ทศนิยมตวัท่ีสองเรียกวา่  ทศนิยมต าแหน่งท่ีสอง 
 2. การอ่านตวัเลขท่ีมีจุดทศนิยม  ตวัเลขหน้าจุดทศนิยม อ่านแบบจ านวนนับ  

ตวัเลขหลงัจุดทศนิยม อ่านแบบเรียงตวั   
 3. การเปรียบเทียบทศนิยมหน่ึงต าแหน่ง  ให้เปรียบเทียบจ านวนหน้าจุดทศนิยม

ก่อน  ถา้เท่ากนั  จึงเปรียบเทียบจ านวนหลงัจุดทศนิยม 
 4.  การเปรียบเทียบทศนิยมสองต าแหน่ง  ให้เปรียบเทียบจ านวนหนา้จุดทศนิยม

ก่อน  ถา้เท่ากนัใหเ้ปรียบเทียบจ านวนหลงัจุดทศนิยม  โดยเปรียบเทียบเลขโดดในหลกัส่วนสิบ  ถา้
เท่ากนัจึงเปรียบเทียบเลขโดดในหลกัส่วนร้อย 

ขั้นตอนที ่2: ระบุปัญหา (Problem Definition)     
1.  ครูเสนอสถานการณ์ปัญหาต่อไปน้ีแก่นกัเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสาธงเจ้าปัญหา 
1)  โรงเรียนบ้านนาดี  มีเสาธงสูง  ยาว   12.5   เมตร          
2)  โรงเรียนหนองแวงวิทยา  มีเสาธงสูง   12.45   เมตร 
3)  โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย  มีเสาธงสูง   9.75  เมตร 
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2.  จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให ้ ใหน้กัเรียนแต่ละคน ตอบค าถาม ต่อไปน้ี โดยการเขียน
ตอบลงในใบงาน 

 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที ่3: ระดมสมอง (Brainstorm)   

1.  จดันกัเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ  3 – 5  คน 
2.  ใหน้กัเรียนท าความเขา้ใจปัญหา โดยการใหน้กัเรียนระบุวา่ ในการแกปั้ญหา

จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให ้จ าเป็นตอ้งศึกษาความรู้เก่ียวกบัเร่ืองอะไรบา้ง 
3.  ใหแ้ต่ละกลุ่มน าเสนอ เร่ืองท่ีจ  าเป็นตอ้งศึกษา  โดยใหค้รูและนกัเรียนร่วมกนั

เติมเตม็หวัเร่ืองท่ีตอ้งไปศึกษา 
ขั้นตอนที ่4: วเิคราะห์ปัญหา (Analyzing the Problem)   

1.  สุ่มใหน้กัเรียนเสนอผลการท ากิจกรรม  (นกัเรียนจะมีค าตอบท่ีแตกต่างกนั โดย
ครูยงัไม่เฉลย) 

2.  ใหน้กัเรียนร่วมกนับอกถึงปัญหาท่ีพบจากการแกส้ถานการณ์ท่ีก าหนดให ้
3.  ให้นักเรียนร่วมกนัก าหนดส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้ อนัเป็นเคร่ืองมือท่ีน าไปสู่การ

แกปั้ญหาจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให ้ ( 1)  การอ่านทศนิยม   2) การเปรียบเทียบทศนิยม) 
ขั้นตอนที ่5: สร้างประเด็นการเรียนรู้ (Formulating Learning lssues)   

1.  ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มสรุป ความรู้เร่ือง การอ่าน และการเปรียบเทียบทศนิยม
ไม่เกิน 2 ต าแหน่ง  

2.   ให้นกัเรียนน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชต้รวจสอบผลการท าใบงาน เร่ือง  เสาธงเจา้
ปัญหา 

3.  นกัเรียนทุกกลุ่มร่วมกนัสรุปองคค์วามรู้ การอ่าน และการเปรียบเทียบทศนิยม
ไม่เกิน 2 ต าแหน่ง รวมกนัอีกคร้ัง 

4.  ให้นกัเรียนแต่ละคนน าขอ้สรุปท่ีได ้มาเขียนเรียบเรียงเป็นองค์ความรู้ของ
ตนเองพร้อมยกตวัอยา่งประกอบองคค์วามรู้นั้น 

 

 เสาธงเจ้าปัญหา 

 1.     12.5   อ่านว่า ...............................................................................................       

 2.     12.45   อ่านว่า ...............................................................................................       

 3      9.75     อ่านว่า ...............................................................................................  

 4.   เรียงล าดับความสูงของเสาธง จากสูงทีสุ่ด ไปหา เตีย้ที่สุด  

...............................................................................      
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ขั้นตอนที ่6: ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-study)   
1.  ครูจดัเตรียมแหล่งขอ้มูลส าหรับให้นกัเรียนศึกษาในเร่ือง  การอ่าน และการ

เปรียบเทียบทศนิยมไม่เกิน 2 ต าแหน่ง ในลกัษณะต่างๆ  เช่น  หนงัสือ  ใบความรู้  U tube  เป็นตน้ 
2.  ให้นักเรียนด าเนินการศึกษาด้วยตนเองในเร่ืองท่ีต้องการเรียนรู้ จาก

แหล่งขอ้มูลท่ีเตรียมไวใ้ห ้ ตามความสนใจของนกัเรียน  และเขียนสรุปความรู้ท่ีตนเองศึกษา 
ขั้นตอนที ่7: รายงานติอกลุ่ม (Reporting)   

1.  ให้นกัเรียนน าขอ้สรุปท่ีไดม้าจดัระบบ  และน าไปสู่การเขียนผงัมโนทศัน์ การ
อ่าน และการเปรียบเทียบทศนิยมไม่เกิน 2 ต าแหน่ง  

2.  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน 
3.  ให้นกัเรียนทุกกลุ่มร่วมกนัประเมินการเขียนผงัมโนทศัน์ การอ่าน และการ

เปรียบเทียบทศนิยมไม่เกิน 2 ต าแหน่ง  โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินท่ีครูเตรียมไวใ้ห ้
4.  ให้นกัเรียนแต่ละคนน าความรู้ท่ีไดไ้ปใช้ในการท าแบบฝึกหดัเร่ือง การอ่าน 

และการเปรียบเทียบทศนิยมไม่เกิน 2 ต าแหน่ง 
 

     

 

     
 
ภาพท่ี  15  กิจกรรมการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 
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นายวรัิตน์  ฮามพทิกัษ์  ครูผู้สอนวชิาวทิยาศาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 
ขั้นตอนที ่1: อธิบายค าศัพท์ทีไ่ม่เข้าใจ (Clarifying Unfamiliar Terms)   
ครูอธิบายเก่ียวกบัการบอกต าแหน่งของวตัถุใด ๆ ตอ้งบอกระยะห่างและทิศทางของ

ต าแหน่งนั้นเทียบกบั จุดอา้งอิง โดยจุดอา้งอิงควรเป็นจุดท่ีอยูน่ิ่ง เป็นจุดท่ีใกลว้ตัถุนั้น และสังเกต
ไดช้ดัเจน จุดอา้งอิง หมายถึง จุดท่ีใชเ้ปรียบเทียบวา่วตัถุนั้นอยูท่ี่ใด โดยทัว่ไปจะเลือกใชจุ้ดอา้งอิงท่ี
อยูใ่กลต้วัและสังเกตไดง่้าย อาจเป็นส่ิงท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติหรือส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนก็ได ้  

ขั้นตอนที ่2: ระบุปัญหา (Problem Definition)     
1) ครูพูดคุยและซักถามนกัเรียนเก่ียวกบั การบอกต าแหน่งของตนเองเม่ือตอ้งการนดั

หมายกบัเพื่อน โดยครูอาจใชค้าถามต่อไปน้ี  
-เม่ือนกัเรียนนดัหมายกบัเพื่อน ๆ นกัเรียนอธิบายจุดนดัพบให้เพื่อน ๆ ฟัง

อยา่งไร  
-นกัเรียนใชว้ธีิการใดบา้งเม่ือตอ้งการอธิบายจุดนดัพบใหเ้พื่อน ๆ ฟัง  

2) นกัเรียนช่วยกนัอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการบอกต าแหน่งของตนเอง  
3) ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน  
4) ครูใชค้าถามเพื่อใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัแสดงความคิดเห็น ดงัน้ี  

-ปัญหาของนกัเรียนคืออะไร (แนวตอบ การระบุต าแหน่งของวตัถุ สามารถระบุ
ไดอ้ยา่งไร) 

- นักเรียนคิดว่าการบอกต าแหน่งท่ีนั่งของตนเองในห้องเรียน ตอ้งระบุขอ้มูล
ใดบา้ง  (แนวตอบ ระยะห่างและทิศทางของต าแหน่งท่ีนัง่เทียบกบัจุดอา้งอิง) 

ขั้นตอนที ่3: ระดมสมอง (Brainstorm)   
1) นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายประเด็นปัญหาท่ีตั้งข้ึน ว่ามีประเด็นใดบา้งท่ี

น่าสนใจและจะหาคาตอบไดจ้ากท่ีใด โดยวธีิการใด  
2) นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัวางแผนการดาเนินการศึกษาคน้ควา้ตามประเด็นปัญหาท่ี

ครูตั้งข้ึนและประเด็นปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งการศึกษา  
ขั้นตอนที ่4: วเิคราะห์ปัญหา (Analyzing the Problem)   
1) นกัเรียนทุกกลุ่มร่วมกนันาเสนอขอ้มูลท่ีสังเคราะห์ได ้ และร่วมกนัอภิปรายวา่ขอ้มูล

ของแต่ละกลุ่มท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้มาครบถว้น ถูกตอ้ง สมบูรณ์หรือไม่ โดยครูผูส้อนช่วยตรวจสอบ
และแนะนาเพิ่มเติม  

2) นกัเรียนทุกกลุ่มช่วยกนัสรุปองคค์วามรู้ในภาพรวมของปัญหาอีกคร้ัง 
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ขั้นตอนที ่5: สร้างประเด็นการเรียนรู้ (Formulating Learning lssues)   
1) นกัเรียนแต่ละคนนาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัในกลุ่ม  
2) นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัคิดพิจารณาต่อไปวา่ ความรู้ท่ีไดม้ามีความถูกตอ้ง สมบูรณ์

และครบถว้นตามประเด็นท่ีตอ้งการศึกษาแลว้หรือยงั ถา้ขอ้มูลยงัไม่เพียงพอ ให้ร่วมกนัอภิปราย
และศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม  

3) เม่ือไดข้อ้มูลท่ีเพียงพอแลว้ ใหน้กัเรียนทาใบกิจกรรมท่ี 2/1 เร่ือง เด็กชายเมฆอยูท่ี่ไหน 
และใบกิจกรรมท่ี 2/2 เร่ือง ระบุจุดอา้งอิงและระบุต าแหน่ง  

ขั้นตอนที ่6: ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-study)   
1) ตวัแทนกลุ่มออกมารับใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง การบอกต าแหน่งของวตัถุ  
2) ดาเนินการศึกษาคน้ควา้ตามประเด็นท่ีตอ้งการ เช่น จุดอา้งอิง การบอกต าแหน่งของ

วตัถุ วิธีการต่าง ๆ รวมถึงประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีนกัเรียนตอ้งการศึกษาจากใบความรู้ท่ี 2 เร่ือง การบอก
ต าแหน่งของวตัถุ  

3) นักเรียนบนัทึกข้อมูลและผลการดาเนินการศึกษาค้นควา้ลงแบบบันทึกข้อมูล
การศึกษาคน้ควา้ 

ขั้นตอนที ่7: รายงานต่อกลุ่ม (Reporting)   
1) ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัออกแบบการสรุปผลการดาเนินการศึกษาคน้ควา้ของ

กลุ่ม เพื่อนาเสนอหนา้ชั้นเรียนตามรูปแบบท่ีนกัเรียนสนใจ  
2) ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนกลุ่มออกมานาเสนอผลการดาเนินการศึกษาคน้ควา้

หนา้ชั้นเรียน  
3) นกัเรียนร่วมกนัประเมินทั้งงานของกลุ่มตนเองและของเพื่อน 
 

     
 

ภาพท่ี  16  กิจกรรมการเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 
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ภาพท่ี  17  การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานในหอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21 

3. การนิเทศติดตามโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ 
คณะผูนิ้เทศประกอบด้วยหัวหน้าแต่ละสายชั้น  ผูอ้  านวยการ  และผูว้ิจยั  ด าเนินการ

นิเทศคณะครูทุกคน  โดยจะนิเทศเดือนละคร้ัง  ซ่ึงแบ่งเป็นสายชั้นประถมศึกษาตอนตน้(ครู ป.1-3)  
สายชั้นประถมศึกษาตอนปลาย(ครู ป.4-6)  และสายชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้(ครู ม.1-3) การนิเทศ
ติดตามเป็นแบบกลัยาณมิตร  ตรวจสอบการจดัการเรียนการสอนของครูว่าจดัไดต้รงกบัแผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานท่ีสร้างข้ึนหรือไม่และถูกตอ้งตามขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ท่ียึด
ปัญหาเป็นฐาน  เป็นการใหก้ าลงัใจและแนะน าช่วยเหลือคณะครู 
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การสังเกตของผู้วจัิย  
การสังเกตของผูว้จิยัจากการบนัทึกผลหลงัจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ พบวา่นกัเรียนมี

ความสนใจและกระตือรือร้นในการเขา้ร่วมกิจกรรมดีมาก แต่ยงัมีการอภิปรายซกัถามนอ้ย ผูว้ิจยั
ตอ้งคอยกระตุน้ ในกรณีท่ีกลุ่มใดไม่ทราบแนวทางในการแกปั้ญหา ผูว้ิจยัจะเดินเขา้ไปฟังในกลุ่ม 
และใชค้  าถามกระตุน้ใหเ้กิดการคิด การท างานในแต่ละกลุ่มนกัเรียนใหค้วามร่วมมือในการทางานดี
มาก แต่ก็ยงัมีนกัเรียนบางกลุ่มเล่นกนั ผูว้จิยัจึงใชเ้ทคนิคการใหร้างวลัแก่กลุ่มท่ีตั้งใจท ากิจกรรม ซ่ึง
ท าใหทุ้กกลุ่มตั้งใจทางานมากข้ึน และในการน าเสนอแนวทางแกปั้ญหาระดบัชั้น มีการซกัถามนอ้ย
มาก ผูว้จิยัจึงเป็นคนตั้งค  าถามใหน้กัเรียนตอบ ซ่ึงบางคร้ังนกัเรียนท่ีนัง่ฟังอยูเ่ป็นคนตอบ เม่ือเพื่อน
ท่ีออกมาน าเสนอไม่สามารถตอบได ้ 

การสัมภาษณ์นักเรียน  
จากการสัมภาษณ์นกัเรียนพบวา่ นกัเรียนเขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียนเป็นอยา่งดี กิจกรรมท่ีให้ท า

สนุกดี แต่การเขียนสรุปยงัตอ้งอาศยัใบความรู้ เพื่อเรียบเรียงภาษาให้อ่านแลว้เขา้ใจและถูกตอ้ง 
บางคร้ังตอ้งอ่านให้เพื่อนในกลุ่มฟัง วา่เขา้ใจอยา่งเดียวกนัหรือไม่ นกัเรียนปานกลางบอกวา่เพื่อน
บางคนไม่ยอมพูดแสดงความคิดเห็น นกัเรียนอ่อนบอกวา่ ยากเกินไป ครูจึงให้นกัเรียนลองสร้าง
สถานการณ์ปัญหาแทนสถานการณ์  นักเรียนบอกว่าน่าจะแยกประเภทไวแ้ลว้ให้นกัเรียนเขียน
สมการแต่ละประเภท ส่วนนกัเรียนเก่งบอกวา่ดีแลว้ นกัเรียนจะไดคิ้ดแยกประเภทเอง  

 

      

      

ภาพท่ี  18  การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานในหอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21 
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ปัญหาและแนวทางแก้ไขจากการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
จากการนิเทศติดตามตามโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลไดท้ราบปัญหาท่ี
พบในแต่ละชัว่โมง จากการสังเกตการณ์จดักิจกรรมการเรียนรู้ และการสัมภาษณ์นกัเรียน แลว้
น ามาวเิคราะห์เพื่อหาแนวทางแกไ้ข ซ่ึงปรากฏผลดงัตารางท่ี  12 
 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 
1) ครูใจร้อนและเร่งรีบในการด าเนิน
กิจกรรมเน่ืองจากมีเวลาค่อนขา้งจ ากดั  ท า
ใหน้กัเรียนรีบท างานเกินไป  ผลงานท่ีไดไ้ม่
ดีเท่าท่ีควร  

- ครูยืดหยุน่เวลาไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัความเข้าใจของผูเ้รียนเป็นส าคญั และด าเนิน
กิจกรรมไปอยา่งสมบูรณ์ทุกขั้นตอนของกิจกรรม  

2) บางชั่วโมงนักเรียนขาดทกัษะในการ
ท างานเป็นกลุ่ม  บางกลุ่มยกให้คนท่ีเก่งเป็น
คนท างาน  

- ครูคอยก าชบัช้ีแนะ ให้นกัเรียนเขา้ใจและตระหนกั
ถึงความส าคญัของการทางานเป็นกลุ่ม รวมทั้งให้การ
เสริมแรงทั้งท่ีเป็นคาชมเชย และของรางวลั หรือให้
ดาว เพื่อสะสมแลกคะแนน  

3) ใบกิจกรรมในบางชัว่โมงค่อนขา้งยาก  - ก าหนดจ านวนและสถานการณ์ให้เหมาะสมกับ
นกัเรียนและระดบัชั้น  ควรเป็นค าถามปลายเปิดท่ีจะ
ท าให้นกัเรียนไดฝึ้กคิดแกปั้ญหาในการหาค าตอบได้
หลากหลายวธีิ  

4) ในขั้นค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
นกัเรียนใชเ้วลามากท าให้เสียเวลา  ส่งผลต่อ
การท ากิจกรรมกลุ่ม  และบางกลุ่มคนท่ีเป็น
หวัหนา้กลุ่มจะรีบสรุปเพื่อใหไ้ดผ้ลงานกลุ่ม
ออกมาทนัเวลา 

- ครูแนะน าให้นกัเรียนท าความเขา้ใจกบัปัญหาให้ดี
เสียก่อน  ก่อนลงมือแกปั้ญหาเป็นรายบุคคล  ควรรับ
ฟังการน าเสนอและให้เหตุผลของแต่ละคนและ
ช่วยกนัสรุปเป็นแนวทางการแกปั้ญหาของกลุ่มโดย
ใชก้ระบวนการกลุ่ม  

5) นักเรียนท่ีไม่ เข้าใจไม่กล้าถามครู  
บางคร้ังขอลอกเพื่อน  

- ครูสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เป็นกนัเองมาก
ข้ึน  ครูแนะน านกัเรียนในเป็นคนกลา้แสดงออก  กลา้
แสดงความคิดเห็น  ตรงไหน  ไม่เข้าใจให้ถามครู
หรือ เพื่ อนในก ลุ่ม   สมา ชิกก ลุ่มต้องให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อน  หรือครูแนะน านกัเรียนท่ีไม่เขา้ใจมา
ซ่อมเสริมนอกเวลา เ รียนแล้วให้ทดลองท าใบ
กิจกรรมง่ายๆ  เพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บันกัเรียน  
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ดงันั้นเม่ือมีการด าเนินการทดลองโปรแกรมในภาคสนามส้ินสุดตามระยะเวลาท่ีก าหนด
แลว้   ในวนัท่ี  31  มีนาคม  2559   ผูว้ิจยัไดเ้รียนเชิญกลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 
โรงเรียนบา้นนาดี ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5  เพื่อผูว้ิจยัไดแ้สดง
ความขอบคุณกลุ่มเป้าหมายทุกคนท่ีให้ความร่วมมือในการทดลองโปรแกรม ในภาคสนามเป็น
อยา่งดีจนท าให้การด าเนินการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  หลงัจากนั้นได ้มอบของท่ีระลึกให้กบัผู ้
ร่วมวจิยั  และกลุ่มเป้าหมายทุกคน 

5.2.2  ผลการประเมินปฏิกริิยาต่อโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ (โครงการที ่2) 
หลงัจากเสร็จส้ินโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัของกลุ่มเป้าหมายผูว้จิยัใหก้ลุ่มเป้าหมาย

ซ่ึงประกอบดว้ย   คณะครูโรงเรียนบา้นนาดีไดท้  าแบบสอบถาม  ซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือหา   3  ดา้น  
คือ  1)  การวางแผนโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั  2) การปฏิบติัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหา
เป็นฐาน  และ3)  การนิเทศติดตามโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั   จ  านวน 10 ขอ้  มีผลการ
ประเมิน ดงัน้ี 
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ตารางที ่13  ผลการประเมินปฏิกิริยาของกลุ่มทดลองท่ีมีต่อโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 
 

รายการประเมิน 
ระดับปฏิกริิยา 

 ̅ S.D. แปลผล 

การวางแผนโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ   
1.  วตัถุประสงคโ์ครงการน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการน าความรู้สู่
การปฏิบติั 
2.ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวทิยากรมีความเหมาะสม 
3.  มีการประชุมช้ีแจงวตัถุประสงคโ์ครงการต่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
4.  การก าหนดระยะเวลาและทรัพยากรในการจดักิจกรรมของโครงการ
มีความเหมาะสม 

4.29 
4.38 

 
4.36 
4.12 
4.28 

 

0.81 
0.89 

 
0.62 
0.75 
0.97 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

การปฏิบัติเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ที่ยดึปัญหาเป็นฐาน 
5.  ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานมีความ
เหมาะสมกบัโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 
6.  รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานมีความเหมาะสม
กบัโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 
7.  ส่ือการเรียนรู้  อุปกรณ์  เทคโนโลยใีนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใชปั้ญหาเป็นฐานมีความเหมาะสมกบัโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 
8.  สถานท่ี  หอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการ ในการจดักิจกรรมมีความ
เหมาะสม 

4.18 
4.06 

 
4.50 

 
3.81 

 
4.36 

0.60 
0.25 

 
0.52 

 
0.75 

 
0.89 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

การนิเทศติดตามโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ    
9.  มีการนิเทศก ากบัและติดตาม คอยช่วยเหลือ เพื่อให้โครงการน า
ความรู้สู่การปฏิบติับรรลุเป้าหมาย 
10.  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ อภิปรายผลการด าเนินกิจกรรมการเรียน
การสอนในโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 

3.91 
4.13 

 
3.69 

0.61 
0.34 

 
0.87 

มาก 
มาก 

 
มาก 

รวมเฉลีย่ 4.13 0.67 มาก 
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จากตารางท่ี 13 พบว่า สรุปผลการประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการพฒันาความรู้ให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย  มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านของการ
ประเมินปฏิกิริยาพบวา่  รายดา้นทุกๆรายอยูใ่นระดบัมาก 

5.2.3  ผลการถอดบทเรียนหลงัการทดลอง 

ผลการถอดบทเรียนโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัของโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึด
ปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนในศตวรรษท่ี  21  โดยการประชุมร่วมอภิอปรายเสนอและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นหลงัส้ินสุดโครงการ  ในวนัท่ี  29  มีนาคม  2559  ณ  ห้องประชุมโรงเรียน
บา้นนาดีโดยท่านผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นนาดี  และคณะครูทุกคน  ผลการถอดบทเรียน ดงัน้ี 

จากผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนในศตวรรษท่ี  21  
พบวา่      

ขั้นตอนท่ี 1: อธิบายค าศพัทท่ี์ไม่เขา้ใจ (Clarifying Unfamiliar Terms)  ในขั้นน้ีการแจง้
จุดประสงคก์ารเรียนรู้  เป็นการจดักิจกรรมต่างๆ  เพื่อแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ของแต่ละชัว่โมง
ให้นกัเรียนทราบ  โดยเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม  อาจจะกิจกรรมน าเขา้สู่
บทเรียนเช่น  เล่มเกมส์  ร้องเพลง  ดูยูปทูป  เป็นตน้  ซ่ึงผลการจดักิจกรรมการแจง้จุดประสงคก์าร
เรียนรู้ในทุกชัว่โมง  สรุปไดว้า่นกัเรียนทุกคนตั้งใจฟังการแจง้จุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งจากเพื่อน
อ่านใหฟั้ง  ท าใหน้กัเรียนเขา้ใจจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของแต่ละชัว่โมงดีและมีความกระตือรือร้นท่ี
จะท าใหไ้ดต้ามท่ีตั้งไว ้ 

ขั้นตอนท่ี 2: ระบุปัญหา (Problem Definition)  กลุ่มผูเ้รียนร่วมกนัระบุปัญหาหลกัท่ี
ปรากฏในโจทยปั์ญหาและตั้งค  าถามจากโจทยปั์ญหา  นกัเรียนไดเ้ผชิญสถานการณ์ปัญหา  โดยใช้
ส่ือท่ีท่ีหลากหลาย   นกัเรียนสนใจในสถานการณ์ท่ีก าหนด  และปฏิบติักิจกรรมจากส่ือท่ีครูเตรียม
มาใหดี้มาก  แต่มีนกัเรียนบางส่วนท่ีไม่เขา้ใจและไม่กลา้ถามครู  ครูจึงเดินไปหาและแนะน าวิธีการ
เพื่อน าไปสู่การแกปั้ญหาให้  นอกจากน้ียงัพบวา่นกัเรียนใชเ้วลาในการแกปั้ญหามากเกินไป  ครูจึง
แนะน าให้นกัเรียนเขียนน าเสนอแนวคิดท่ีส าคญัของตนเองก่อนแลว้จึงวาดภาพประกอบ นกัเรียน
เร่ิมมีความมัน่ใจในการท ากิจกรรม  ท  าใหน้กัเรียนสามารถแกปั้ญหาไดท้นัเวลาท่ีก าหนด 

ขั้นตอนท่ี 3: ระดมสมอง (Brainstorm)    เป็นขั้นท่ีนักเรียนเขา้กลุ่มย่อยเพื่อน าเสนอ
วิธีการแก้ปัญหาของตนเองต่อกลุ่มร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและเลือกวิธีการแก้ปัญหาท่ี
เป็นไปไดแ้ละมีความเหมาะสมท่ีสุด  เป็นวิธีแกปั้ญหาของกลุ่ม เม่ือผูว้ิจยัให้นกัเรียนเขา้กลุ่มย่อย  
นกัเรียนจะเคล่ือนยา้ยโตะ๊เรียนท าใหเ้สียงดงัเกิดความวุน่วายและใชเ้วลามาก  แต่ละกลุ่มจะนัง่เงียบ
หน้าตาเป็นกงัวล  ไม่ค่อยพูดและไม่ซักถามเพื่อน จนผูว้ิจยัตอ้งกระตุน้และให้ก าลงัใจให้นกัเรียน
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น าเสนอวธีิแกปั้ญหาของตนเองต่อกลุ่ม  ร่วมกนัอภิปราย  ซกัถามและแสดงความคิดเห็น    นกัเรียน
เริมคลายความกงัวลมีการพูดคุยและน าบตัรกิจกรรมรายบุคคลท่ีตนเองบนัทึกมาให้เพื่อนดูพร้อม
กบับอกวิธีการแกปั้ญหาของตนให้เพื่อนในกลุ่มฟังและให้เหตุผลในการหาค าตอบ  มีการคดัคา้น
กนัระหวา่งนกัเรียนเก่งและนกัเรียนปานกลาง  เน่ืองจากนกัเรียนเก่งเช่ือวา่วิธีการของตนเองถูกตอ้ง  
และเหมาะสมกว่าวิธีของเพื่อน  ผูว้ิจยัได้แนะน าให้เขา้ใจและยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนซ่ึง
แตกต่างจากตน  โดยใหเ้หตุผลขอ้ดีขอ้เสียของแต่ละวธีิใหเ้ป็นท่ียอมรับ   

ขั้นตอนท่ี 4: วิเคราะห์ปัญหา (Analyzing the Problem)   การจดักิจกรรมในขั้นน้ี  ครูใช้
ส่ือรูปธรรมให้นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริง  โดยครูน าเสนอสถานการณ์ปัญหาท่ีสร้างความขดัแยง้
ทางการคิดในการหาค าตอบให้นกัเรียนเผชิญสถานการณ์ปัญหาท่ีครูสร้างข้ึนในใบงานรายบุคคล
และใหคิ้ดแกปั้ญหาดว้ยตนเองก่อน  นกัเรียนใหค้วามสนใจสามารถแกปั้ญหาและหาค าตอบตามใบ
งานรายบุคคลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   

ขั้นตอนท่ี 5: สร้างประเด็นการเรียนรู้ (Formulating Learning lssues)  กลุ่มผูเ้รียนก าหนด

วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ เพื่อคน้หาขอ้มูลท่ีจะอธิบายผลการวิเคราะห์ท่ีตั้งไว ้นอกจากน้ีกลุ่มผูเ้รียน

จะร่วมกนัสรุปวา่ความรู้ส่วนใดรู้แลว้ส่วนใดท่ียงัไม่รู้หรือจ าเป็นตอ้งไปคน้ควา้เพิ่มเติมเพื่ออธิบาย

ปัญหานั้น 

ขั้นตอนท่ี 6: คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง (Self-study)  กลุ่มผูเ้รียนคน้ควา้ หาค าอธิบาย
ตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้โดยรวบรวมขอ้มูลความรู้และสารสนเทศจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต ผูรู้้ ฯลฯ เพื่อคน้หาค าตอบให้บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว้
และเป็นการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ขั้นตอนท่ี 7: รายงานติอกลุ่ม (Reporting)  ในขั้นน้ีนกัเรียนแต่ละกลุ่มจะส่งตวัแทน
ออกไป  น าเสนอวิธีการแกปั้ญหาของกลุ่มต่อชั้นเรียน  นกัเรียนทุกคนในชั้นเรียนไดร่้วมกนัแสดง
ความคิดเห็น  และเลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมและมีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด   ผูว้ิจยัไดใ้ห้
นกัเรียนน าเสนอผลงานกลุ่มหนา้ชั้นเรียนโดยการจบัสลาก  เพราะนกัเรียนแต่ละกลุ่มจะเก่ียงกนัไม่
ยอมออกไปน าเสนอหน้าชั้นเรียน  และผูว้ิจยัได้ให้การชมเชยนกัเรียนท่ีออกไปน าเสนอ  จากนั้น
กลุ่มท่ีเหลือจึงกลา้ออกมาน าเสนอจนครบทุกกลุ่ม  ส่วนใหญ่มกัจะเลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ีคลา้ยกนั
ไม่หลากหลาย  ผูว้ิจยัไดใ้ชค้  าถามกระตุน้เพื่อให้นกัเรียนไดเ้ขา้ใจถึงวิธีการแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย  
และแนะน าเก่ียวกบัการน าเสนอโดยให้มัน่ใจในตวัเองพูดเสียงดงัฟังชดัและบอกเพื่อนพูดกนัเบาๆ
และตั้งใจฟัง 

กล่าวโดยสรุป  การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานในห้องเรียนศตวรรษท่ี  21  เนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั  นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมโดยตรงในการเรียน  เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดค้น้พบปัญหาดว้ย
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ตวัเอง  โดยใช้กระบวนการกลุ่มท าความเขา้ใจปัญหาและวางแผนการเรียนร่วมกนั  นักเรียนมี
โอกาสไดแ้ลกเปล่ียนความรู้  ความคิดกบัเพื่อนๆและสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ  ท า
ใหน้กัเรียนเกิดการกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ   

5.3  ผลการประเมินความมีประสิทธิผลของโปรแกรม เปรียบเทียบผลการทดลองโปรแกรมก่อน
และหลงัการทดลอง (pretest – posttest ) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยัตามท่ีก าหนดไว้
ประกอบดว้ย 

5.3.1  ผลการประเมินบรรยากาศการเรียนการสอน 
ผลการประเมินแบบประเมินบรรยากาศการเรียนการสอน  ผูว้ิจยัให้กลุ่มตวัอยา่งตอบ

แบบประเมินน้ี 2 คร้ัง คือ ก่อนการด าเนินการตามโครงการท่ี 1 เม่ือวนัท่ี  9 ธนัวาคม  2558  และ 
หลงัการด าเนินการตามโครงการท่ี 2 เม่ือวนัท่ี  3  เมษายน  2559  ไดค้ะแนนจากการประเมิน 2 คร้ัง 
การเปรียบเทียบ มี 3 ประเด็น คือ สภาพแวดลอ้ม ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน ปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียน 12    ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ  Wilcoxon  Matched-pairs Signed 
rank test ในการเปรียบเทียบความพึงพอใจก่อนและหลงัการทดลองโปรแกรมมีผลการประเมิน 
ดงัน้ี 

ตารางท่ี 14   การเปรียบเทียบความพึงพอใจก่อนและหลงัการทดลองโปรแกรม  ดา้นพฤติกรรมการ
เรียนรู้พฒันาการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี  21 

 Mean S.D. n Wilcoxon Value Wilcoxon Prob 
ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม 11.13 0.72 16 3.541* 0.00 
หลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 17.63 0.96 16 

*  หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 

จากตาราง 14 พบวา่  ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับ
หอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21   ดา้นสภาพแวดลอ้มก่อนและหลงัการทดลองโปรแกรมแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ โดยค่าเฉล่ียหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม
สูงข้ึน 
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ตารางท่ี  15  การเปรียบเทียบความพึงพอใจก่อนและหลงัการทดลองโปรแกรม  ดา้นปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งครูกบันกัเรียน  มีผลดงัน้ี 

 Mean S.D. n Wilcoxon Value Wilcoxon Prob 
ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม 24.94 1.44 16 3.536* 0.000 
หลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 40.31 2.82 16 

*  หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 

จากตาราง 15 พบวา่  ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับ
หอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21   ดา้นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียนก่อนและหลงัการทดลองโปรแกรม
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้  โดยค่าเฉล่ีย
หลงัเขา้ร่วมโปรแกรมสูงข้ึน 

ตารางท่ี 16    การเปรียบเทียบความพึงพอใจก่อนและหลงัการทดลองโปรแกรม ดา้น นกัเรียนกบั
นกัเรียน  มีผลดงัน้ี  

 Mean S.D. n Wilcoxon Value Wilcoxon Prob 
ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม 33.25 1.91 16 3.532* 0.000 
หลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 53.00 3.39 16 

*  หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 

จากตาราง 16 พบวา่  ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับ
ห้องเรียนศตวรรษท่ี  21   ด้านปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนกบันักเรียนก่อนและหลงัการทดลอง
โปรแกรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ โดย
ค่าเฉล่ียหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมสูงข้ึน 

5.3.2  ผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 

ผลการประเมินแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้  ผูว้ิจยัให้กลุ่มตวัอย่างตอบแบบ
ประเมินน้ี 2 คร้ัง คือ ก่อนการด าเนินการตามโครงการท่ี 1 อีก  และคร้ังหน่ึงคือ หลงัการด าเนินการ
ตามโครงการท่ี 2 เม่ือได้คะแนนจากการประเมิน 2 คร้ัง การเปรียบเทียบ มี 3 ประเด็น คือ 
สภาพแวดลอ้ม ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียน มีผลการ
ประเมิน ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 17    แสดงค่าสถิติ  t-test  dependent  ในการเปรียบเทียบความพึงพอใจก่อนและหลงัการ
ทดลองโปรแกรม  ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้พฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐาน
ส าหรับหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี  21 

คะแนน X̅ 
 

S.D. n df. t Sig 

ก่อนเรียน 41.125 4.394 240 239 62.427* .000 
หลงัเรียน 65.496 3.622 

*  หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p<0.05 

จากตารางท่ี  17  พบว่าค่าเฉล่ียผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้  ดา้นความรู้ความ
เขา้ใจก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่าเฉล่ียหลงั
การเรียนสูงข้ึน 
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บทที ่ 5 
โปรแกรมการเรียนรู้ที่ยดึปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษที่  21 

 

การวจิยัและพฒันาน้ี มีวตัถุประสงค ์  1)  เพื่อพฒันาโปรแกรมการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐาน
ส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21   ท่ีประกอบดว้ยโครงการและรายละเอียดของโครงการ รวมทั้งคู่มือ
ประกอบโครงการแต่ละโครงการ  2)  เพื่อประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมและเพื่อหาขอ้บกพร่อง
ในการปรับปรุงแก้ไขจากผลการทดลองในภาคสนาม กลุ่มเป้าหมายของการวิจัย  คือ  ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  ครูผูส้อน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรียนบา้นนาดี  สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 5 มีขั้นตอนด าเนินการ 6ขั้นตอน ดงัน้ี  ขั้นตอนท่ี  1  การ
ตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (theoretical framework)  โดยผูท้รงคุณวุฒิ  ขั้นตอนท่ี  2  การสร้าง
รายละเอียดโปรแกรม และเอกสารประกอบโปรแกรมจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีผา่นการตรวจสอบ
จากผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงประกอบดว้ย  2  โครงการ  คือ 1)  โครงการพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายใน
การทดลอง 2)  โครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั และเอกสารประกอบโปรแกรม  จ านวน   5  หน่วยการ
เรียนรู้    ดงัน้ี   หน่วยการเรียนรู้ 1  การเรียนรู้และห้องเรียนในศตวรรษท่ี  21  หน่วยการเรียนรู้  2  
ความหมายและขั้นตอนการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐาน  หน่วยการเรียนรู้  3  บทบาทผูเ้รียนและผูส้อน
การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน หน่วยการเรียนรู้  4  การสร้างและพฒันาโจทยปั์ญหาการจดัการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  หน่วยการเรียนรู้  5  การประเมินผลการจดัการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐาน  
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี      
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คู่มือ  การเรียนรู้ที่ยดึปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 
Problem-based Learning For 21st Century Classroom 

 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้และห้องเรียนในศตวรรษที ่ 21 
 

                                                                     นายวุฒิชัย   วรครบุรี 
นักศึกษานักศึกษาปริญญาเอก    สาขาวชิา การบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน 
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ค าน า 

 

เอกสารคู่มือการเรียนรู้น้ี  เป็นเอกสารท่ีผูว้จิยัจดัท าข้ึนเพื่อใชเ้ป็นเอกสารประกอบโปรแกรม

การเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21   ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อพฒันาความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการ

เรียนการสอนในศตวรรษท่ี  21   

ส าหรับการศึกษาคู่มือ  หน่วยการเรียนรู้  1  การเรียนรู้และหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี  21  ถือ

เป็นอีกแนวทางหน่ึงในการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครูผูส้อน  ใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ

จดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี  21  โดยมุ่งหวงัใหมี้การน าความรู้  ทกัษะท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการ

จดักิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่  คู่มือฉบบัน้ี  จะเป็นประโยชน์ต่อพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา  

ครูผูส้อนและผูส้นใจทัว่ไป 

สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณผูท้รงคุณวฒิุ  อาจารยท่ี์ปรึกษา  และผูเ้ขียนต ารา  หนงัสือทุกเล่มท่ีน ามา

อา้งอิงในเอกสารฉบบัน้ี  ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นเอกสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึปัญหา

เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

นายวุฒิชัย  วรครบุรี 

นักศึกษานักศึกษาปริญญาเอก   สาขาวชิา การบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลยัมหามกฎุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน 
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หน่วยที่  1 

การเรียนรู้และห้องเรียนในศตวรรษที่  21 

นายวุฒิชัย   วรครบุรี 

 

เค้าโครงเน้ือหา 
 ตอนท่ี  1  การศึกษาในศตวรรษท่ี  21 

 ตอนท่ี  2  หอ้งเรียนในศตวรรษท่ี  21 
 

แนวคดิ 

 1.  การก าหนดกระบวนทศัน์ใหม่ ( New Paradigm ) ของการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นการ

คาดการณ์ภาพอนาคตของรูปแบบการจดัการศึกษาเรียนรู้นั้น ไดม้าการศึกษาวจิยัและพฒันากนัมาอยา่ง

ต่อเน่ืองจากนกัการศึกษาหลายท่าน โดยสร้างภาพแห่งอนาคตของระบบการจดัการเรียนการสอนท่ีเกิด

ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบททางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปในรอบดา้น 

 2. การให้การศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 จะมีความยืดหยุน่ สร้างสรรค ์ทา้ทาย และซับซ้อน 

เป็นการศึกษาท่ีจะท าใหโ้ลกเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วอยา่งเตม็ไปดว้ยส่ิงทา้ทาย  

3. โรงเรียนจะเปล่ียนจากการเป็นส่ิงก่อสร้างเป็นภาพของการเป็นศูนยร์วมประสาท (nerve 

centers) ท่ีไม่จ  ากดัอยูแ่ต่ในหอ้งเรียน แต่จะเช่ือมโยงครู นกัเรียนและชุมชน เขา้สู่ขุมคลงัแห่งความรู้ทัว่

โลก  
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4. หลกัสูตรในศตวรรษท่ี 21 จะเป็นหลกัสูตรท่ีเนน้คุณลกัษณะเชิงวิพากษ ์(critical attributes) 

เชิงสหวิทยาการ (interdisciplinary) ยึดโครงงานเป็นฐาน (project-based) และขบัเคล่ือนดว้ยการวิจยั 

(research-driven) เช่ือมโยงทอ้งถ่ินชุมชนเขา้กบัภาค ประเทศ และโลก  

5. การให้การศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 ตอ้งเปล่ียนแปลงทศันะ (perspectives) จากกระบวน

ทศัน์แบบดั้งเดิม (tradition paradigm) ไปสู่กระบวนทศัน์ใหม่ (new paradigm) ท่ีให้โลกของนกัเรียน

และโลกความเป็นจริงเป็นศูนยก์ลางของกระบวนการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ท่ีไปไกลกว่าการได้รับ

ความรู้แบบง่ายๆ ไปสู่การเน้นพฒันาทกัษะและทศันคติ - ทกัษะการคิด ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะ

องคก์าร ทศันคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวตักรรม ความสร้างสรรค ์ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะและ

ค่านิยมทางเทคโนโลยี ความเช่ือมัน่ตนเอง ความยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง และความตระหนักใน

สภาพแวดลอ้ม 

6.  ห้องเรียนของศตวรรษท่ี 21 เป็นห้องเรียนท่ีนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง ครูไม่ใช่ผูบ้รรยายแต่

นักเรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติัโดยมีครูคอยช้ีแนะช่วยเหลือเม่ือต้องการในการท า โครงงาน 

นกัเรียนเรียนจากวิธีการสืบเสาะหาความรู้ (inquiry) และมีการเรียนรู้ร่วมกบัคนอ่ืนๆ การเรียนรู้ไม่ได้

มุ่งท่ีการจดจ า เน้ือหาแต่เป็นการให้นกัเรียนฝึกใชข้อ้มูล น าความรู้ท่ีมีมาสร้างโครงงาน จุดเนน้ของการ

เรียนคือฝึกใหเ้ป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิต  

วตัถุประสงค์ 

 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 1 จบแลว้ ผูศึ้กษาสามารถ 

 1. อธิบายความหมายของรูปแบบกระบวนทศัน์การจดัการเรียนการสอนช่วงเวลาต่างๆ 

 2. อธิบายความหมายของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 

 3. อธิบายความหมายของห้องเรียนในศตวรรษท่ี  21 

 4. อธิบายความหมายของบทบาทครูบทบาทนกัเรียนส าหรับหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี  21 
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กจิกรรมการเรียน 

 กิจกรรมระหวา่งเรียนดว้ยตนเอง 

 1. ศึกษาแผนการสอนประจ าหน่วยท่ี 1 

 2. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 1 

 3. ศึกษาเน้ือหาสาระในเอกสารการสอนหน่วยท่ี 1 

     ก.  หนงัสือและบทความเพิ่มเติม 

     ข.  ส่ือโสตทศัน์และส่ืออ่ืนๆ 

    ค.  สืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 

4. ท าแบบประเมินตวัเองหลงัเรียน 

ส่ือการสอน 

 1. เอกสารการสอนหน่วยท่ี 1 

 2. แบบฝึกปฏิบติัหน่วยท่ี 1 

 3. หนงัสือ /  บทความ  /  อินเทอร์เน็ต 

 6. แบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ประเมนิผล 

 1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบทา้ยเร่ือง 
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แบบประเมนิผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที ่ 1 

วตัถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของผูศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง การศึกษา  การเรียนการ 

สอนและหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี  21 

ค าแนะน า อ่านค าถามต่อไปน้ีทีละขอ้  แลว้เขียนค าตอบลงในช่องวา่งท่ีก าหนดให้ 

 

1.  ปัจจุบนัรูปแบบกระบวนทศัน์การจดัการเรียนการสอนของประเทศไทยเป็นอยา่งไร 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.  ใหอ้ธิบายแนวคิดท่ีส าคญัของการศึกษาในศตวรรษท่ี  21   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.  ใหอ้ธิบายความหมายของหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี  21 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ตอนที่  1 

การศึกษาในศตวรรษที่  21 

โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี  1  แลว้จึงศึกษาสาระสังเขป  พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแนว

การศึกษา 
 

หัวเร่ือง  
การศึกษาในศตวรรษท่ี  21  

แนวคดิ 

 1.  การก าหนดกระบวนทศัน์ใหม่ ( New Paradigm ) ของการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นการ

คาดการณ์ภาพอนาคตของรูปแบบการจดัการศึกษาเรียนรู้นั้น ไดม้าการศึกษาวจิยัและพฒันากนัมาอยา่ง

ต่อเน่ืองจากนกัการศึกษาหลายท่าน โดยสร้างภาพแห่งอนาคตของระบบการจดัการเรียนการสอนท่ีเกิด

ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบททางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปในรอบดา้น 

 2. การให้การศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 จะมีความยืดหยุน่ สร้างสรรค ์ทา้ทาย และซับซ้อน 

เป็นการศึกษาท่ีจะท าใหโ้ลกเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วอยา่งเตม็ไปดว้ยส่ิงทา้ทาย  

3. โรงเรียนจะเปล่ียนจากการเป็นส่ิงก่อสร้างเป็นภาพของการเป็นศูนยร์วมประสาท (nerve 

centers) ท่ีไม่จ  ากดัอยูแ่ต่ในหอ้งเรียน แต่จะเช่ือมโยงครู นกัเรียนและชุมชน เขา้สู่ขุมคลงัแห่งความรู้ทัว่

โลก  

4. หลกัสูตรในศตวรรษท่ี 21 จะเป็นหลกัสูตรท่ีเนน้คุณลกัษณะเชิงวิพากษ ์(critical attributes) 

เชิงสหวิทยาการ (interdisciplinary) ยึดโครงงานเป็นฐาน (project-based) และขบัเคล่ือนดว้ยการวิจยั 

(research-driven) เช่ือมโยงทอ้งถ่ินชุมชนเขา้กบัภาค ประเทศ และโลก  
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วตัถุประสงค์ 

 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 1 จบแลว้ ผูศึ้กษาสามารถ 

 1. อธิบายความหมายของรูปแบบกระบวนทศัน์การจดัการเรียนการสอนช่วงเวลาต่างๆ 

 2. อธิบายความหมายของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 

ตอนที่  1  การศึกษาในศตวรรษที่  21 

การก าหนดกระบวนทศัน์ใหม่ ( New Paradigm ) ของการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นการ

คาดการณ์ภาพอนาคตของรูปแบบการจดัการศึกษาเรียนรู้นั้น ไดม้าการศึกษาวิจยัและพฒันากนัมาอยา่ง

ต่อเน่ืองจากนกัการศึกษาหลายท่าน โดยสร้างภาพแห่งอนาคตของระบบการจดัการเรียนการสอนท่ีเกิด

ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบททางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปในรอบดา้น ดงัเช่น 

Robert K. Brandson ศาสตราจารยด์า้นเทคโนโลยีทางการสอนแห่งมหาวิทยาลยัแห่งรัฐฟลอริด้า            

( Florida State University ) ประเทศสหรัฐอเมริกาไดท้าการศึกษาวิจยัเพื่อสร้างภาพอนาคตของ

กระบวนทศัน์การศึกษาใหม่ ทั้งน้ีไดเ้ปรียบเทียบให้เห็นความเปล่ียนแปลงทางกระบวนทศัน์ของการ

จดัการเรียนการสอนในช่วงเวลาหรือในระยะต่างๆท่ีเกิดข้ึนในสังคมท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงไป ดงัแสดงให้

เห็นจากภาพต่อไปน้ี ( Branson 1990 ) 
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ภาพที ่1. รูปแบบกระบวนทัศน์การจัดการเรียนการสอนช่วงเวลาต่างๆ  
ทีม่า : Branson , Robert k. ( 1990 ) 

จากภาพสามารถสรุปใหเ้ห็นตวัแบบของกระบวนทศัน์การเรียนการสอนพอสังเขปดงัน้ี  
รูปแบบ A. Traditional Paradigm เป็นรูปแบบของการจดัการเรียนการสอนโดยยึดครูเป็น

ศูนยก์ลางแห่งการเรียน ( Teachers Center ) ความรู้และประสบการณ์ต่างๆจะถูกสั่งสมและถ่ายทอดจาก
ผูส้อนไปยงัผูเ้รียน การจดัสภาพการณ์ทางการเรียนรู้จึงเป็นไปในลกัษณะของการส่ือสารแบบทางเดียว  
( One -way Communication ) เป็นการส่ือสารจากครูไปสู่ผูเ้รียนโดยตรง รูปแบบของการจดัการเรียน
การสอนดงักล่าวน้ีเป็นลกัษณะของการสอนแบบเดิม หรือการสอนแบบบรรยาย ( Oral Tradition 
Paradigm )  

รูปแบบ B. Current Paradigm เป็นรูปแบบของการจดัสภาพการณ์ของการเรียนการสอนร่วม

สมยัในยคุปัจจุบนั ( Contemporary Instruction ) ครูยงัมีบทบาทส าคญัของการเป็นศูนยก์ลางแห่งขอ้มูล

ความรู้และมวลประสบการณ์ในการถ่ายทอดส่งผ่านไปสู่ผูเ้รียน อย่างไรก็ดีรูปแบบของการเรียนการ

สอนแบบน้ีได้มีการพฒันาปรับเปล่ียนโดยเน้นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ทางการเรียนรู้ ( Interaction ) 
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ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อนมากข้ึนโดยจดัสภาพการณ์ทางการเรียนจากส่ือการสอนท่ีหลากหลาย ทั้งส่ือ

ส่ิงพิมพ ์แบบฝึกปฏิบติั การสอนแบบโปรแกรม ชุการสอน การสอนแบบศูนยก์ารเรียน ฯลฯ และใน

ขณะเดียวกนัการสอนในรูปแบบดงักล่าวน้ีจะก่อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ทางออ้มแบบไม่เป็นทางการ ( 

Informal Interaction ) ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัมากยิง่ข้ึน 

รูปแบบ C. Technology-Based Paradigm เป็นรูปแบบของกระบวนการจดัการเรียนการสอนและ
การศึกษาในอนาคตซ่ึงเป็นกระบวนทศัน์ใหม่ ( New Paradigm ) ท่ีเรียกไดว้า่เป็นการจดัการศึกษายุค
ฐานการใชเ้ทคโนโลยีเป็นส าคญั ( Technology-Based Paradigm ) มีการพฒันาการเรียนรู้โดยเนน้ท่ี
นกัเรียนและให้ความส าคญัในการใช้ผลขอ้มูลยอ้นกลบัทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคู่กนัไป 
พฒันาผูเ้รียนให้เกิดทกัษะการเรียนดว้ยตนเอง ( Self-Management Skills ) ส าหรับการพฒันาการเรียน
การสอนนั้นไดมี้การออกแบบโปรกรมหลกัสูตรในลกัษณะของการบูรณาการทางดา้นเน้ือหาวิชาโดย
ใชเ้ทคโนโลยีเป็นตวัเช่ือมโยงประสบการณ์ทางการเรียนจากโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีจดัท าและพฒันาข้ึน
โดยผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาหรือเฉพาะดา้น ( Experts )ในการถ่ายโยงความรู้ไปสู่ผูเ้รียนในหลากหลาย
วธีิการ รวมทั้งการประเมินผลและป้อนกลบัขอ้มูลไปสู่ผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

จึงสรุปได้ว่า กระบวนทศัน์หรือรูปแบบการจดัการเรียนการสอนในยุคแห่งอนาคตนั้น 

เทคโนโลยีและระบบผูเ้ช่ียวชาญจะมีอิทธิพลค่อนขา้งสูงต่อการเสริมสร้างและพฒันาระบบการเรียน

ทุกๆระดับ จึงเป็นประเด็นส าคญัท่ีทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องพึงตระหนักและพร้อมท่ีจะปรับตวัรับการ

เปล่ียนแปลงทั้งในเชิงโครงสร้างและรูปแบบทางการเรียนท่ีเกิดข้ึนในสังคมแห่งโลกอนาคตของ

การศึกษาในทุกดา้น 

ชนิตา รักษ์พลเมือง (2557 )  กล่าววา่  การศึกษาในศตวรรษท่ี 21  เป็นการปฏิวติัรูปโฉมใหม่

ทางการเรียนรู้ของมนุษยไ์ปอย่างมากมาย เกิดเป็นแนวคิด ค่านิยมและการปฏิบติัในแบบแผนใหม่ท่ี

อุบติัข้ึนจากการเปล่ียนแปลงและพฒันาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารหรือ ICT             

( Information  and  Communication Technology ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ือดิจิตอลประเภทต่างๆท่ีมี

อิทธิพลค่อนขา้งสูงต่อการปรับเปล่ียนดงักล่าว  

 Jung  (2014)  กล่าววา่ อิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเปล่ียนแปลงไป

อยา่งรวดเร็วและท่ีเห็นไดเ้ด่นชดัเก่ียวกบัการปรับใชแ้ละการพฒันาดา้นส่ือดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ ท่ีได้
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เพิ่มปริมาณความตอ้งการในการน าไปใช้ประโยชน์ท่ีเพิ่มมากข้ึน เพื่อสนองต่อการเรียนรู้ทั้งแบบท่ี

ปฏิบติัอยูเ่ดิม และการปรับใชก้บัการพฒันารูปแบบใหม่โดยเฉพาะอย่างการจดัการเรียนรู้ตลอดชีพ ( 

Lifelong Education )ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งการน าไปใชใ้นสังคมแห่งฐานทางปัญญาและสารสนเทศท่ีมี

อยูม่ากมายมหาศาลในปัจจุบนั 

 Jones , Jo and Martin  (2013)  กล่าววา่  การเกิดข้ึนของเทคโนโลยียูบิควิตสั ( Ubiquitous 

Technology ) ได้ก่อให้เกิดศกัยภาพทางการเรียนรู้ท่ีมีความเหมาะสมต่อการปรับใช้ของผูเ้รียน 

ก่อใหเ้กิดพฒันาการทางการเรียนรู้ของเด็ก เพิ่มประสบการณ์ทางการเรียนในการน าไปปรับใชใ้นสังคม

ยุคปัจจุบนัเป็นอย่างมาก ซ่ึงโรงเรียนตอ้งมีการปรับปรุงพฒันากระบวนทศัน์ทางการเรียนให้เกิดเป็น

สภาพการณ์ทางการเรียนแบบยูบิควิตสั ( Ubiquitous Agents :UAs )ให้ได ้ เพื่อสนองต่อการเรียนรู้ท่ี

สามารถเกิดข้ึนไดท้ัว่ไปทุกหนทุกแห่ง ไม่จ  ากดัทั้งดา้นเวลาและดา้นสถานท่ี ( Anytime Anywhere ) 

การเรียนรู้มิไดจ้  ากดัเฉพาะในหอ้งเรียนหรือในโรงเรียนเท่านั้นโรงเรียนในอนาคตจะมี 

ลกัษณะท่ีมุ่งเน้นสู่คุณภาพเป็นอนัดบัแรกโดยเฉพาะการยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางในการเรียนรู้ ครู 

นกัเรียนและผูป้กครองตลอดจนชุมชนจะช่วยเหลือเก้ือกูลกนัมากข้ึน นอกจากน้ียงัมีปัจจยัต่างๆรวมทั้ง

องคป์ระกอบของโรงเรียนในอนาคตสามารถสรุปใหเ้ห็นในภาพรวมไดด้งัน้ี ( สมชาย เทพแสง 2544 ) 

1. สถานที่ตั้ง ผูป้กครองจะพาบุตรหลานเขา้โรงเรียนใกลบ้า้นมากยิ่งข้ึนเพื่อสะดวกในการ

ติดต่อส่ือสารการสอดส่องดูแล ผูป้กครองจะมีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนทั้งในชั้นเรียนและมีโอกาส

รับประทานอาหารร่วมกนั โรงเรียนจะมีกระจายไปอยา่งทัว่ถึง โดยจะตั้งอยู่ใกลชุ้มชนมากกว่านอก

เมือง มีส่ิงอ านวยความสะดวกในการใหก้ารสนบัสนุนอยา่งครบครัน 

2. ลักษณะการเรียนการสอน ทั้งครูและนกัเรียนต่างมีบทบาทเป็นทั้งผูเ้รียนและผูส้อน ครู

จะตอ้งพฒันาหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยูเ่สมอ เพราะจะมีการประเมินการสอนของครูโดยผูเ้รียนใน

ชั้นเรียนซ่ึงจะตอ้งเช่ือมโยงดว้ยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ใชอิ้นเทอร์เน็ตในการคน้ควา้หาความรู้ การเรียน

จะมีลกัษณะสร้างสรรค์ สนุกสนาน ไม่ใช่วิธีการลงโทษ และทุกคนมุ่งแสวงหาความรู้ต่อเน่ือง มีความ

รักในการเรียนรู้น าสู่โลกแห่งการเรียนรู้และแกไ้ขปัญหาอยา่งจริงจงั 
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3. นักเรียน นกัเรียนสามารถท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงใหม่ๆ สามารถท าให้นกัเรียนเขา้สังคมไดแ้ละ

สร้างสิทธิของตนเองท่ีแยกออกมาจากครอบครัว นกัเรียนแต่ละระดบัจะไดรั้บการสอนท่ีแตกต่างกนั จะ

ไดรั้บความรู้ท่ีเป็นสากล ตลอดจนมีแหล่งการเรียนรู้และแหล่งนนัทนาการท่ีเสริมหลกัสูตรการเรียนรู้

เพิ่มมากข้ึน 

4. หลกัสูตร หลกัสูตรในอนาคตจะมีลกัษณะทั้งท่ีเพิ่มข้ึนและลดลงในบางส่วน โดยเนน้เน้ือหา

ใหน้อ้ยลงแต่จะมีการประยกุตใ์ชใ้หม้ากข้ึน การเรียนในหอ้งเรียนจะนอ้ยลง การไปปฏิบติังานในชุมชน

จะมีมากข้ึน การก าหนดวตัถุประสงคใ์นระดบัรัฐจะน้อยลง และโรงเรียนจะมีบทบาทในการก าหนด

วตัถุประสงคม์ากข้ึนการพิจารณาคดัเลือกครูและนกัเรียนจะใหโ้อกาสส าหรับโรงเรียนมากยิ่งข้ึน ทกัษะ 

ความเขา้ใจ และความคิดจะส าคญัมากกวา่เน้ือหาท่ีระบุไว ้ความสามารถในการท างานจะมีมากข้ึน การ

ตดัสินใจจะอาศยัขอ้มูลเป็นพื้นฐานและมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนมีการประเมินผลและการ

เปรียบเทียบไดอ้ยา่งชดัเจน 

กดิานันท์  มลทิอง ( 2548 ) กล่าวถึงโรงเรียนแห่งอนาคตในศตวรรษท่ี 21 วา่ จะตอ้งมีการสร้าง

โรงเรียน/สถานศึกษารูปแบบใหม่ข้ึนมาเพื่อให้สามารถรองรับการเรียนการสอนแนวใหม่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาจ าเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่เป็นเคร่ืองมือ

ในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาและชุมชนเพื่อการเรียนรู้  ทั้งน้ีโดยมีการพิจารณาในสภาพการณ์

ของโรงเรียนยคุใหม่ในประเด็นต่อไปน้ี 

1. สถานศึกษาในอนาคตควรมีลกัษณะเปิดกวา้งและมีความยดืหยุน่ได ้

2. ตอ้งเป็นอิสระจากขอ้จ ากดัในดา้นสภาพทางภูมิศาสตร์ 

3. ตอ้งสามารถรองรับและสนบัสนุนการเรียนรู้ในทุกรูปแบบได ้

4. ตอ้งเป็นเครือข่ายส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวติ ( Lifelong Learning ) 

5. ค านึงถึงการปรับเปล่ียนบทบาทใหม่ทั้งของผูส้อนและผูเ้รียน 

6. ตอ้งมีการพฒันาดา้นการบริหารและการจดัการแนวใหม่ในสถานศึกษา 

7. ใชส่ื้อ ICT เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนัในแนวใหม่ รวมถึงความร่วมมือและการแกปั้ญหา

อยา่งสร้างสรรคร์ะดบัสูง 
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8. มีการสร้างชุมชนออนไลน์เพื่อการศึกษา ( Online Community ) 

9. สร้างความเช่ือมัน่ทางการศึกษาให้เป็นท่ีประจกัษแ์ก่องค์กรต่างๆเพื่อรับการสนบัสนุนทุก

รูปแบบ 

10. มีการใชส้ถาบนั หน่วยงาน และสถานท่ีต่างๆเป็นแหล่งการเรียนรู้ 

11. ตอ้งมีการ "ให"้ แก่ชุมชนเพื่อผลในทางป้อนกลบัสภาพการณ์ต่างๆเหล่าน้ีเป็นตวัก าหนดถึง
ความเป็นไปไดใ้นการสร้างสถานศึกษาในอนาคตดว้ยการใชส่ื้อเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ICT ) เป็นฐาน
ว่าควรเป็นลกัษณะใดเพื่อให้สอดคล้องกบัการเรียนการสอนให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล หรือแมแ้ต่การเปล่ียนแปลงสถานท่ีเรียนหรือห้องเรียนท่ีมีอยูแ่ลว้เพื่อให้สามารถรองรับ
การสอนดว้ยเคร่ืองมือเทคโนโลยแีห่งอนาคตไดอ้ยา่งเหมาะสม 

Aaron Sams and Jonathan Bergmann : 2007 ห้องเรียนกลบัดา้น เป็นรูปแบบหน่ึงของการ

สอนโดยท่ีผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้จากการบา้นท่ีไดรั้บผา่นการเรียนดว้ยตนเองจากส่ือวิดีทศัน์( Video )นอก

ชั้นเรียนหรือท่ีบา้น ส่วนการเรียนในชั้นเรียนปกตินั้นจะเป็นการเรียนแบบสืบคน้หาความรู้ท่ีไดรั้บ

ร่วมกนักบัเพื่อนร่วมชั้น โดยมีครูเป็นผูค้อยใหค้วามช่วยเหลือช้ีแนะ 

วโิรจน์ สารรัตนะ (2556) การให้การศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 จะมีความยืดหยุน่ สร้างสรรค ์

ทา้ทาย และซบัซ้อน เป็นการศึกษาท่ีจะท าให้โลกเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วอยา่งเต็มไปดว้ยส่ิง

ทา้ทาย และปัญหารวมทั้งโอกาสและส่ิงท่ีเป็นไปไดใ้หม่ๆ ท่ีน่าต่ืนเตน้โรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 จะเป็น

โรงเรียนท่ีมีหลกัสูตรแบบยึดโครงงานเป็นฐาน (project -based curriculum) เป็นหลกัสูตรท่ีให้นกัเรียน

เก่ียวขอ้งกบัปัญหาในโลกท่ีเป็นจริง เป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นมนุษย ์และค าถามเก่ียวกบั

อนาคตเชิงวฒันธรรม สังคม และสากล 

ภาพของโรงเรียนจะเปล่ียนจากการเป็นส่ิงก่อสร้างเป็นภาพของการเป็นศูนยร์วมประสาท 

(nerve centers) ท่ีไม่จ  ากดัอยูแ่ต่ในห้องเรียน แต่จะเช่ือมโยงครู นกัเรียนและชุมชน เขา้สู่ขุมคลงัแห่ง

ความรู้ทัว่โลก ครูเองจะเปล่ียนจากการเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ไปเป็นผูส้นบัสนุนช่วยเหลือให้นกัเรียน

สามารถเปล่ียนสารสนเทศเป็นความรู้ และน าความรู้เป็นเคร่ืองมือสู่การปฏิบติัและให้เป็นประโยชน์ 

เป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ และตอ้งมีการสร้างวฒันธรรมการสืบคน้ (create a culture of inquiry) 
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ในศตวรรษท่ี 21 การให้การศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom´s Taxonomy of 

Learning) จะเปล่ียนไป เนน้ทกัษะการเรียนรู้ขั้นท่ีสูงข้ึน (higher order learning skills) โดยเฉพาะทกัษะ

การประเมินค่า (evaluating skills) จะถูกแทนท่ีโดยทกัษะการน าเอาความรู้ใหม่ไปใชอ้ยา่งสร้างสรรค ์

(ability to use new knowledge in a creative way) ในอดีตท่ีผา่นมา นกัเรียนไปโรงเรียนเพื่อใชเ้วลาใน

การเรียนรายวิชาต่างๆ เพื่อรับเกรด และเพื่อให้จบการศึกษา แต่ในปัจจุบนัจะพบปรากฏการณ์ใหม่ท่ี

แตกต่างไป เช่น การเรียนการสอนท่ีช่วยใหน้กัเรียนไดเ้ตรียมตวัเพื่อใชชี้วิตในโลกท่ีเป็นจริง (life in the 

real world) เนน้การศึกษาตลอดชีวิต (lifelong learning) ดว้ยวิธีการสอนท่ีมีความยืดหยุน่ (flexible in 

how we teach) มีการกระตุน้และจูงใจให้ผูเ้รียนมีความเป็นคนเจา้ความคิดเจา้ปัญญา (resourceful) ท่ี

ยงัคงแสวงหาการเรียนรู้แมจ้ะจบการศึกษาออกไป 

ลกัษณะของหลกัสูตรในศตวรรษท่ี 21 จะเป็นหลกัสูตรท่ีเนน้คุณลกัษณะเชิงวิพากษ์ (critical 

attributes) เชิงสหวิทยาการ (interdisciplinary) ยึดโครงงานเป็นฐาน (project-based) และขบัเคล่ือนดว้ย

การวิจยั (research-driven) เช่ือมโยงทอ้งถ่ินชุมชนเขา้กบัภาค ประเทศ และโลก ในบางโอกาสนกัเรียน

สามารถร่วมมือ (collaboration) กบัโครงงานต่างๆ ไดท้ัว่โลก เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้ทกัษะการคิดขั้นสูง 

พหุปัญญา เทคโนโลยีและมลัติมีเดีย ความรู้พื้นฐานเชิงพหุส าหรับศตวรรษท่ี 21 และการประเมินผล

ตามสภาพจริง รวมทั้งการเรียนรู้จากการใหบ้ริการ (service) ก็เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั 

ภาพของห้องเรียน จะขยายกลายเป็นชุมชนท่ีใหญ่ข้ึน (greater community) นักเรียนมี

คุณลกัษณะเป็นผูช้ี้น าตนเองได(้self-directed) มีการท างานทั้งอยา่งเป็นอิสระและอยา่งร่วมมือกนัคนอ่ืน 

หลกัสูตรและการสอนจะมีลกัษณะทา้ทายส าหรับนกัเรียนทุกคน และค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคล หลักสูตรจะไม่เน้นการยึดต าราเป็นตัวขับเคล่ือน (textbook-driven) หรือแบบแยกส่วน 

(fragmented) เช่นในอดีต แต่จะเป็นหลกัสูตรแบบยึดโครงงานและการบูรณาการ การสอนทกัษะและ

เน้ือหาจะไม่เป็นจุดหมายปลายทาง (as an end) เช่นท่ีเคยเป็นมา แต่นกัเรียนจะตอ้งมีการเรียนรู้ผา่นการ

วิจยัและการปฏิบติัในโครงงาน การเรียนรู้จากต าราจะเป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่านั้น ความรู้ (knowledge) 

จะไม่หมายถึงการจดจ าขอ้เท็จจริงหรือตวัเลข แต่จะเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการวิจยัและการปฏิบติัโดย

เช่ือมโยงกบัความรู้และประสบการณ์เก่าท่ีมีอยู ่ทกัษะและเน้ือหาท่ีไดรั้บจะเก่ียวขอ้งและมีความจ าเป็น
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ต่อการปฏิบติัในโครงงาน จะไม่จบลงตรงท่ีการไดรั้บทกัษะและเน้ือหาแลว้เท่านั้น การประเมินผลจะ

เปล่ียนจากการประเมินความจ าและความไม่เก่ียวโยงกบัความเขา้ใจต่อการน าไปปฏิบติัไดจ้ริง ไปเป็น

การประเมินท่ีผูถู้กประเมินมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองดว้ย (self-assessment) ทกัษะท่ีคาดหวงั

ส าหรับศตวรรษท่ี 21 ท่ีเรียนรู้ผ่านหลกัสูตรท่ีเป็นสหวิทยาการ บูรณาการ ยึดโครงงานเป็นฐาน และ

อ่ืนๆ ดงักล่าวจะเนน้เร่ือง 1) ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม (learning and innovation skills) 2) ทกัษะ

ชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี (information, media and 

technology skills) ท่ีคาดหวงัวา่จะเกิดข้ึนไดจ้ากความร่วมมือ (collaboration) ในการท างานเป็นทีม การ

คิดเชิงวิพากษ ์(critical thinking) ในปัญหาท่ีซบัซ้อน การน าเสนอดว้ยวาจาและดว้ยการเขียน การใช้

เทคโนโลย ีความเป็นพลเมืองดี การฝึกปฏิบติัอาชีพ การวจิยั และการปฏิบติัส่ิงต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

ดงันั้น การให้การศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 ตอ้งเปล่ียนแปลงทศันะ (perspectives) จาก

กระบวนทศัน์แบบดั้งเดิม (tradition paradigm) ไปสู่กระบวนทศัน์ใหม่ (new paradigm) ท่ีให้โลกของ

นกัเรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนยก์ลางของกระบวนการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ท่ีไปไกลกว่าการ

ไดรั้บความรู้แบบง่ายๆ ไปสู่การเน้นพฒันาทกัษะและทศันคติ - ทกัษะการคิด ทกัษะการแกปั้ญหา 

ทกัษะองค์การ ทศันคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวตักรรม ความสร้างสรรค์ ทกัษะการส่ือสาร 

ทกัษะและค่านิยมทางเทคโนโลย ีความเช่ือมัน่ตนเอง ความยดืหยุน่ การจูงใจตนเอง และความตระหนกั

ในสภาพแวดลอ้มและเหนืออ่ืนใด คือ ความสามารถใชค้วามรู้อยา่งสร้างสรรค ์(the ability to handle 

knowledge effectively in order to use it creatively) ถือเป็นทกัษะท่ีส าคญัจ าเป็นส าหรับการเป็น

นกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ถือเป็นส่ิงท่ีทา้ทายในการท่ีจะพฒันาเรียนเพื่ออนาคตให้นักเรียนมีทกัษะ 

ทศันคติ คา่นิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อเผชิญกบัอนาคตดว้ยภาพในทางบวก (optimism) ท่ีมีทั้ง

ความส าเร็จและมีความสุข 

กจิกรรม 1  
จงสรุปความหมายของแนวคิด เก่ียวกบัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามความเขา้ใจของผูศึ้กษา 
แนวตอบกจิกรรม 1 

ตอบตามความเขา้ใจของผูศึ้กษา โดยประยกุตแ์นวคิดในเร่ืองท่ี 1 ประกอบ 
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ตอนที่  2 

ห้องเรียนในศตวรรษที่  21 

โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี  2  แลว้จึงศึกษาสาระสังเขป  พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแนว

การศึกษา 

 

หัวเร่ือง  
หอ้งเรียนในศตวรรษท่ี  21  

แนวคดิ 

1. การให้การศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 ตอ้งเปล่ียนแปลงทศันะ (perspectives) จากกระบวน

ทศัน์แบบดั้งเดิม (tradition paradigm) ไปสู่กระบวนทศัน์ใหม่ (new paradigm) ท่ีให้โลกของนกัเรียน

และโลกความเป็นจริงเป็นศูนยก์ลางของกระบวนการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ท่ีไปไกลกว่าการได้รับ

ความรู้แบบง่ายๆ ไปสู่การเน้นพฒันาทกัษะและทศันคติ - ทกัษะการคิด ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะ

องคก์าร ทศันคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวตักรรม ความสร้างสรรค ์ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะและ

ค่านิยมทางเทคโนโลยี ความเช่ือมัน่ตนเอง ความยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง และความตระหนักใน

สภาพแวดลอ้ม 

2.  ห้องเรียนของศตวรรษท่ี 21 เป็นห้องเรียนท่ีนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง ครูไม่ใช่ผูบ้รรยายแต่

นักเรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติัโดยมีครูคอยช้ีแนะช่วยเหลือเม่ือต้องการในการท า โครงงาน 

นกัเรียนเรียนจากวิธีการสืบเสาะหาความรู้ (inquiry) และมีการเรียนรู้ร่วมกบัคนอ่ืนๆ การเรียนรู้ไม่ได้

มุ่งท่ีการจดจ า เน้ือหาแต่เป็นการให้นกัเรียนฝึกใชข้อ้มูล น าความรู้ท่ีมีมาสร้างโครงงาน จุดเนน้ของการ

เรียนคือฝึกใหเ้ป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิต  
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วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 1 จบแลว้ ผูศึ้กษาสามารถ 

 1. อธิบายความหมายของห้องเรียนในศตวรรษท่ี  21 

 2. อธิบายความหมายของบทบาทครูบทบาทนกัเรียนส าหรับหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี  21 

ตอนที่  2  ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 

ปัจจุบนัเป็นยุคโลกาภิวตัน์ (globalization) เป็นสังคมท่ีใช้ฐานความรู้ (knowledge based 

society) กล่าวคือทุกคนสามารถน าความรู้จากข้อมูล ข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ให้เป็น

ประโยชน์เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในงานอาชีพของตนและสังคม ซ่ึงผลจากความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีท าให้เกิดการติดต่อส่ือสารไดถึ้งกนัทัว่โลก ปัจจุบนัจึงเป็นโลกไร้พรมแดนแห่งการคา้และ

การหลัง่ไหลของข่าวสาร ขอ้มูลต่างๆผา่นทางอินเตอร์เน็ตท าใหส่ิ้งเหล่าน้ีไดก้ลายมาเป็นพลงัขบัเคล่ือน

การพฒันาสังคม จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งเตรียมรับมือกบัปัญหาท่ีจะตามมาในอนาคตอนัเป็นผลมาจาก

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ ควรมีการวิเคราะห์ให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน และ

เตรียมพร้อมส าหรับการปรับตวัเพื่อใหส้ามารถด ารงตนใหอ้ยูร่อดไดใ้นสังคมยคุศตวรรษท่ี 21  

ในการให้การศึกษาแก่นักเรียนท่ามกลางการเปล่ียนแปลงท่ีมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

นกัการศึกษาตอ้งตระหนกัวา่นกัเรียนในวนัน้ีนั้นไม่เหมือนกบันกัเรียนในอดีต นกัเรียนไดเ้ผชิญหนา้กบั

การเปล่ียนแปลงในทุกดา้นท่ีเกิดข้ึนในสังคม ควรท่ีนกัการศึกษาจะไดคิ้ดทบทวนวา่การจดัการศึกษาท่ี

เป็นอยู่เหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนัหรือไม่ และควรเร่ิมจากค าถามต่อไปน้ีคือในศตวรรษท่ี 21 มี

เปล่ียนแปลงอย่างไร ห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีลกัษณะใดและเป้าหมายของการพฒันาการเรียนรู้

ใหก้บัผูเ้รียนคืออะไรบา้ง 
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ข้อแตกต่างของห้องเรียนในศตวรรษที ่20 และ 21 

ในภาพรวมของหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี20 มีความแตกต่างจากหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี 21 ดงั

ตารางท่ี 2 

ตารางที ่2 เปรียบเทียบห้องเรียนในศตวรรษท่ี 20 และ 21 

หอ้งเรียนในศตวรรษท่ี20 หอ้งเรียนในศตวรรษท่ี21 
1. ยดึเวลาเรียนเป็นหลกั  1. ยดึผลลพัธ์เป็นหลกั (outcome based) 
2. เนน้ท่ีการท่องจ า เน้ือหาต่างๆ  
 

2. เนน้ท่ีผูเ้รียนรู้อะไรและแสดงความสามารถ
ใดบา้ง 

3.บทเรียนเนน้ระดบัการคิดขั้นต ่าของบลูมคือ
ดา้นความรู้ความจ า ความเขา้ใจและการน า ไป
ใช ้

3.บทเรียนเนน้ระดบัการคิดขั้นสูงของบลูมคือ
การสังเคราะห์ วิเคราะห์และประเมินค่า 

4.ใชห้นงัสือต าราเป็นหลกั  4.ใชก้ารวจิยัเป็นหลกั 
5.การเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นลกัษณะรับ 
การถ่ายทอดจากครู(Passive Learning) 

5.ผูเ้รียนเป็นผูล้งมือปฏิบติั (Active Learning) 

6.ผูเ้รียนถูกจ ากดัให้เรียนในหอ้งส่ีเหล่ียม  
 

6.ผูเ้รียนเรียนรู้แบบร่วมมือกนักบัผูอ่ื้นทั้งในชั้น
เรียนและนอกชั้นเรียน 

7.ครูเป็นศูนยก์ลาง ผูถ่้ายทอดเน้ือหา  
 

7.ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางมีครูคอยอ านวยความ
สะดวก 

8. ผูเ้รียนมีอิสระนอ้ยมาก  8. ผูเ้รียนมีอิสระอยา่งมาก 
9. มีปัญหาดา้นวนิยั ผูเ้รียนขาดแรงจูงใจ  
 

9. ไม่มีปัญหาดา้นวนิยั ผูเ้รียนและครูต่าง 
เคารพสิทธ์ิซ่ึงกนัและกนั 

10.หลกัสูตรแยกเป็นส่วนๆ  10.หลกัสูตรบูรณาการขา้มสาระวชิา 
11.ประเมินโดยใชเ้กรดเฉล่ีย  11.เกรดข้ึนอยูว่า่นกัเรียนไดเ้รียนรู้อะไร 
12.มีการคาดหวงัผลการเรียนท่ีเป็นระดบัต ่า 12.มีการคาดหวงัผลการเรียนท่ีเป็นระดบัสูง 
13.ครูเป็นผูต้ดัสินผลประเมินเพียงผูเ้ดียว  
 

13.มีผูป้ระเมินหลายฝ่ายทั้งตนเองและ 
เพื่อนและประเมินสภาพจริง 
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14. หลกัสูตรและเน้ือหาท่ีสอนไม่ 
สอดคลอ้งและมีความหมายต่อผูเ้รียน 
 

14.หลกัสูตรและเน้ือหาท่ีสอนสอดคลอ้ง 
กบัความสนใจ ประสบการณ์และความ 
สามารถของผูเ้รียนและเป็นโลกความ 
เป็นจริง 

15.หนงัสือแบบเรียนเป็นเคร่ืองมือส าคญั 
ของการเรียนรู้ 

15.มีการใชโ้ครงงาน วธีิการและส่ือท่ี 
หลากหลายในการเรียนรู้และการประเมิน 

16.ไม่มีการค านึงถึงความแตกต่างของ 
ผูเ้รียน 

16.หลกัสูตรและการสอนค านึงถึงความ 
แตกต่างของผูเ้รียน 

17.เนน้ท่ี 3 R ไดแ้ก่การ อ่าน (Reading), 
การเขียน(writing)และ เลขคณิต 
(Arithmetic) 

17.เนน้ท่ีความสามารถหลากหลายเพื่อให้ 
สามารถท า งานในโลกยคุใหม่ได ้

18.สังคมเป็นรูปแบบโรงงาน (Factory  
Model) เป็นยคุอุตสาหกรรม 

18.สังคมเป็นรูปแบบโลกาภิวตัน์ (Global  
Model)เป็นสังคมท่ีมีความกา้วหนา้ทาง 
เทคโนโลยสูีง 

19.การประเมินผลใชข้อ้สอบมาตรฐาน  
 

19.การประเมินผลไม่จ  ากดัเฉพาะขอ้สอบ
มาตรฐาน 

ท่ีมา : www.21stcenturyschools.com/what_is_21st_centyry-Education.html 

บทบาทครูและนักเรียนห้องเรียนในศตวรรษที ่20 และ 21 

เม่ือกา้วเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 ห้องเรียนจะแตกต่างอย่างมากจากห้องเรียนของศตวรรษท่ี 20 ใน

หอ้งเรียนของ- ศตวรรษท่ี 21 ครูท าหนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้และจดัสภาพห้องเรียน

ให้นกัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับงานอาชีพในอนาคต ใชห้ลกัสูตรท่ีนกัเรียนไดท้ าโครงงาน

ร่วมกนัท าใหพ้ฒันาทกัษะการคิดขั้นสูง มีทกัษะการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถใชเ้ทคโนโลยี

ของศตวรรษท่ี 21 ได ้

ห้องเรียนของศตวรรษท่ี 21 เป็นห้องเรียนท่ีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ครูไม่ใช่ผูบ้รรยายแต่

นักเรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติัโดยมีครูคอยช้ีแนะช่วยเหลือเม่ือต้องการในการท า โครงงาน 

นกัเรียนเรียนจากวิธีการสืบเสาะหาความรู้ (inquiry) และมีการเรียนรู้ร่วมกบัคนอ่ืนๆ การเรียนรู้ไม่ได้
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มุ่งท่ีการจดจ า เน้ือหาแต่เป็นการให้นกัเรียนฝึกใชข้อ้มูล น าความรู้ท่ีมีมาสร้างโครงงาน จุดเนน้ของการ

เรียนคือฝึกให้เป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิต ครูประเมินผลการเรียนรู้จากความสามารถในการท า โครงงาน 

การน า เสนอและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์เพื่อใหน้กัเรียนเป็นคนมีคุณภาพเชิงผลิตภาพ (productive) 

ครูไม่ใช่ผูรั้บผิดชอบการเรียนรู้ของนกัเรียนโดยล า พงัแต่ยงัมีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งคนอ่ืนๆไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร 

กรรมการโรงเรียน พอ่แม่และตวันกัเรียนเองท่ีตอ้งรับผิดชอบร่วมกนั บทบาทใหม่ของครูในศตวรรษท่ี 

21 คือผูอ้  านวยความสะดวก ใชท้รัพยากรการเรียนรู้เพื่อสร้างสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบั

การให้นกัเรียนไดส้ร้างความรู้เอง ให้นกัเรียนไดท้  ากิจกรรมท่ีมีความหมายสอดคลอ้งกบัชีวิตจริง ครูมี

หน้าท่ีสนับสนุนให้ผูเ้รียนได้ท า งานร่วมกันแทนการแข่งขนักันเพื่อสร้างทีมและมีการส่ือสารกัน

ระหวา่งครู นกัเรียน พอ่แม่และผูบ้ริหาร 

 

ตารางท่ี 2 สรุปหอ้งเรียนของศตวรรษท่ี 21 แตกต่างจากห้องเรียนของศตวรรษท่ี 20  

 

บทบาทครูและนักเรียนห้องเรียน 
ของศตวรรษที2่0 

บทบาทครูและนักเรียนองเรียน 
ของศตวรรษที ่21 

1. ครูเป็นศูนย์กลาง 
ครูใชเ้วลาในการใหค้วามรู้จากการสอน 
โดยตรง 

1. นักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
ครูท า หนา้ท่ีเป็นผูค้อยอ า นวยความสะดวก คอย
ช้ีแนะผูเ้รียนใหท้ า โครงงานตามสภาพจริง 

2. สอนเพ่ือให้ครบเน้ือหาในหลกัสูตร 
ครูสอนเน้ือหาจากเร่ืองหน่ึงไปอีกเร่ือง 
หน่ึงจนครบทุกเน้ือหาโดยไม่ค  านึงวา่ 
นกัเรียนจะเกิดการเรียนรู้หรือไม่ 
 

2. เน้นให้นักเรียนเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ 
ครูใหน้กัเรียนท า โครงงานท่ีสอดคลอ้งกบั 
มาตรฐานการเรียนรู้ นกัเรียนแสดงความ 
สามารถในการปฏิบติัโครงงานและมีครู 
คอยช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 

3. เน้นการท่องจ า เน้ือหา 
ครูใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการอธิบายให ้
ความรู้และประเมินผลดว้ยการทดสอบ 
หลงัเรียน 

3. ฝึกนักเรียนให้ใช้ข้อมูลมาพฒันา 
โครงงานครูให้นกัเรียนไดแ้สวงหาและใช ้
ขอ้มูลในการท า โครงงานดว้ยตนเอง 
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4. ครูเป็นผู้บรรยาย 
ครูใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการใหค้วามรู้ดว้ย 
การบรรยาย 
 

4.ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก 
ครูจดัให้นกัเรียนท า โครงงานซ่ึงนกัเรียน 
ไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ครูท า 
หนา้ท่ีเป็นเพียงโคช้ ผูช้ี้แนะและใหก้าร 
สนบัสนุน ครูจึงเป็นเหมือนผูจ้ดัการ 
โครงงาน 

5. จัดกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มเดียวสอน 
เหมือนกันทั้งห้อง 
นกัเรียนเรียนเน้ือหาเหมือนกนัทั้งชั้น 
 

5. จัดกลุ่มผู้เรียนยืดหยุ่นตามความถนัด 
ของแต่ละคน 
ครูจดันกัเรียนเป็นกลุ่มตามความสนใจ มีการสอนใน
หลายลกัษณะเช่นรายบุคคล เป็นคู่และเป็นกลุ่มยอ่ย 

6. ใช้ยุทธวธีิสอนแบบเดียว 6. ใช้ยุทธวธีิสอนหลายๆแบบ 

7. ประเมินเน้นทีค่วามรู้ความจ า 
ครูใชข้อ้สอบเป็นเคร่ืองมือในการประเมิน 
นกัเรียนเนน้การจดจ า เน้ือหาท่ีใชค้วามคิดขั้นต ่า 

7. ประเมินเน้นทีก่ารคิดข้ันสูง 
ครูใหน้กัเรียนท า โครงงานท่ีตอ้งอาศยัการ 
คิดขั้นสูง 

8. สอนเป็นวชิาเดี่ยวๆไม่สัมพนัธ์กบัวชิาอ่ืนๆ 
ครูสอนล าพงัในวชิาท่ีสอนไม่เก่ียวขอ้งกบัวชิาอ่ืนๆ 

8. สอนสัมพนัธ์กบัวชิาอ่ืนๆ 
ครูใหน้กัเรียนท า โครงงานท่ีบูรณาการกบัวชิาอ่ืน 

9. นักเรียนเรียนตามล าพงั 
นกัเรียนถูกกระตุน้ใหท้  า งานตามล าพงั 

9. นักเรียนเรียนรู้ร่วมกนั 
ครูใหน้กัเรียนท างานร่วมกนัโดยท าโครงงาน 

10. ประเมินผลผู้เรียนด้วยการทดสอบ 
นกัเรียนถูกประเมินดว้ยแบบทดสอบ 
 

10. ประเมินผลนักเรียนจากความสามารถทีเ่กดิขึน้ 
ครูประเมินนกัเรียนจากผลงานการท าโครงงานของ
นกัเรียน 

11. ใช้ต าราเป็นหลกั 
ครูสอนเน้ือหาตามหนงัสือ ซ่ึงใชเ้ป็นแหล่งขอ้มูล
ส าคญั 

11. ใช้แหล่งความรู้ที่หลากหลาย 
ครูใชห้นงัสือเป็นเพียงแหล่งขอ้มูลหน่ึง ใชค้วบคู่กบั
แหล่งอ่ืนๆเช่นอินเตอร์เน็ต วารสาร 

12. ใช้เทคโนโลยเีป็นเพยีงเพ่ือให้ดูทนัสมัย 
ครูเป็นผูใ้หข้อ้มูล ความรู้และใชเ้ทคโนโลยช่ีวยใน
การน า เสนอขอ้มูล 

12. เทคโนโลย ีใช้เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการเรียนรู้ 
ครูใหน้กัเรียนใชเ้ทคโนโลยใีนการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อ
ท า โครงงานและสร้างช้ินงาน 
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13. ครูสอนสอดคล้องกบัแบบการเรียนเดียวของ
ผู้เรียน 
ครูใชว้ธีิสอนแบบเดียวตลอดเวลาท่ีสอนในชั้นเรียน 
ส่วนใหญ่บรรยายและเขียนบนกระดาน 
 

13. ครูสอนโดยยดึความแตกต่างของแบบการเรียน
ของนักเรียน 
ครูใชเ้คร่ืองมือท่ีหลากหลายในการน าเสนอขอ้มูล
ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมกบักลุ่มนกัเรียน นกัเรียน
เองมีโอกาสใชเ้คร่ืองมือต่างๆในการน า เสนอผลงาน 

14. เน้นให้นักเรียนเรียนเน้ือหา 
เนน้ท่ีการสอนเน้ือหาใหค้รบตามหลกัสูตร 
 

14. เน้นให้นักเรียนน า ตนเองในการเรียน 
เนน้ท่ีการท า โครงงานท่ีนกัเรียนเป็นผูห้าค าตอบดว้ย
การลงมือปฏิบติัและสืบคน้ขอ้มูลเอง 

15. เรียนเน้ือหาและทกัษะย่อยๆ 
เน้ือหาและทกัษะท่ีเรียนไม่สอดคลอ้งกบัท่ีมีอยูใ่น
สภาพจริง 

15. เรียนโดยใช้ข้อมูลทีห่ลากหลาย 
ครูใหน้กัเรียนเรียนรู้จากการท า โครงงานตามสภาพ
จริงซ่ึงช่วยฝึกทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับอนาคต 

16. นักเรียนมีหน้าที่เรียน 
นกัเรียนท ากิจกรรมเพื่อการเรียนรู้อยา่งเดียวเช่นจด
โนต้ ฟังครูอธิบาย 
 

16. นักเรียนเป็นเสมือนคนที่อยู่ในงาน 
อาชีพจริง 
ครูมอบหมายงานใหน้กัเรียนเช่นท า โครงงานและ
การใหน้กัเรียนท ากิจกรรมเยี่ยงนกัวทิยาศาสตร์ นกั
คณิตศาสตร์ นกัเขียนซ่ึงนกัเรียนเรียนตามสภาพจริง 

17. ครูท างานล าพงั 
หอ้งเรียนปิดไม่มีบุคคลภายนอกมาเก่ียวขอ้ง 
 

17. ครูท างานร่วมกบัคนอ่ืนๆ 
ครูท างานร่วมกบัคนอ่ืนๆในการพฒันานกัเรียนให้
เกิดการเรียนรู้ 

18. สอนโดยไม่ได้น า คุณลกัษณะผู้เรียนมาเกีย่วข้อง 
นกัเรียนเบ่ือโรงเรียนเพราะไม่มีส่วนร่วมมากนกั 
 

18. สอนเพ่ือมุ่งให้เป็นผู้เรียนของศตวรรษที ่21 
ครูน าคุณลกัษณะของทกัษะส าหรับศตวรรษท่ี 21 
มาพฒันาใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมโดยใชก้ารสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

19. เน้นการสอนเน้ือหา 
ครูเนน้การสอนเน้ือหาแต่อยา่งเดียว 
 

19. เน้นการเตรียมผู้เรียนสู่อาชีพ 
ครูเตรียมนกัเรียนเพื่อศตวรรษท่ี 21 ใหเ้รียนรู้สภาพ
จริงและฝึกทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 
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20. ครูมีหน้าทีรั่บผดิชอบคนเดียว 
ครูมีความรับผดิชอบต่อการเรียนเพียงผูเ้ดียว 
 

20. ครูมีหน้าทีรั่บผดิชอบร่วมกบัคน 
อ่ืนๆ 
ครูมีการส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เช่นผูบ้ริหาร 
คณะกรรมการโรงเรียน พอ่แม่ นกัเรียนและขอความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายในการพฒันานกัเรียน 
 

21. ครูได้รับการพฒันาเม่ือถูกส่ัง 
ครูเป็นผูท้  าตามค า สั่งและไดรั้บการพฒันาวชิาชีพ
อยา่งขาดประสิทธิภาพ 
 

21. ครูเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ครูเป็นผูว้างแผนการพฒันาวิชาชีพตนเองโดยมี
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เนน้การใชค้  าถามหลายๆ
ประเภท 

22. ครูเน้นทีค่ าตอบถูกต้องของนักเรียน 
ครูใชค้  าถามระดบัต ่า ซ่ึงตอ้งการค าตอบชนิดใช้
ความจ า เนน้ค าตอบท่ีถูกตอ้ง 

22. เน้นทีค่ าตอบหลายๆแบบของนักเรียน 
ครูใชค้  าถามระดบัสูงท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนคิดในหลาย
แง่มุม 

23. ครูเป็นผู้สะท้อนความคิดเห็นให้กบัผู้เรียน 
ครูวเิคราะห์ผลคะแนนสอบเพื่อรายงาน
ความกา้วหนา้ของนกัเรียน 
 

23. ผู้เรียนสะท้อนความคิดเห็นให้กบัครู 
ครูกบันกัเรียนวเิคราะห์ผลการเรียนร่วมกนัเพื่อทราบ
จุดแขง็จุดอ่อนและครูน าผลสอบมาปรับปรุงการ
เรียนการสอน 

ท่ีมา : http://nsdcff.wikispace.com/file/view/characteristics+of+a+st+century+classroom_sample.pdf 

 

จากตารางท่ี 1และ 2 สรุปไดว้่าเม่ือกา้วเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 ห้องเรียนจะแตกต่างอย่างมากจาก

หอ้งเรียนของศตวรรษท่ี 20 ในหอ้งเรียนของศตวรรษท่ี 21 ครูท าหนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการ

เรียนรู้และจดัสภาพห้องเรียนให้นักเรียนได้พฒันาทกัษะท่ีจ า เป็นส าหรับงานอาชีพในอนาคต ใช้

หลกัสูตรท่ีนักเรียนได้ท า โครงงานร่วมกนัท าให้พฒันาทกัษะการคิดขั้นสูง มีทกัษะการส่ือสารท่ีมี

ประสิทธิภาพและสามารถใชเ้ทคโนโลยขีองศตวรรษท่ี 21 ได ้

ห้องเรียนของศตวรรษท่ี 21 เป็นห้องเรียนท่ีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ครูไม่ใช่ผูบ้รรยายแต่

นักเรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติัโดยมีครูคอยช้ีแนะช่วยเหลือเม่ือต้องการในการท า โครงงาน 

http://nsdcff.wikispace.com/file/view/characteristics+of+a+st+century+classroom_sample.pdf
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นกัเรียนเรียนจากวิธีการสืบเสาะหาความรู้ (inquiry) และมีการเรียนรู้ร่วมกบัคนอ่ืนๆ การเรียนรู้ไม่ได้

มุ่งท่ีการจดจ า เน้ือหาแต่เป็นการให้นกัเรียนฝึกใชข้อ้มูล น าความรู้ท่ีมีมาสร้างโครงงาน จุดเนน้ของการ

เรียนคือฝึกให้เป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิต ครูประเมินผลการเรียนรู้จากความสามารถในการท า โครงงาน 

การน า เสนอและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์เพื่อใหน้กัเรียนเป็นคนมีคุณภาพเชิงผลิตภาพ (productive) 

ครูไม่ใช่ผูรั้บผิดชอบการเรียนรู้ของนกัเรียนโดยล าพงัแต่ยงัมีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งคนอ่ืนๆไดแ้ก่ 

ผูบ้ริหาร กรรมการโรงเรียน พ่อแม่และตวันกัเรียนเองท่ีตอ้งรับผิดชอบร่วมกนั บทบาทใหม่ของครูใน

ศตวรรษท่ี 21 คือผูอ้  านวยความสะดวก ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อสร้างสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ี

เหมาะสมกบัการให้นกัเรียนไดส้ร้างความรู้เอง ให้นกัเรียนไดท้  ากิจกรรมท่ีมีความหมายสอดคลอ้งกบั

ชีวิตจริง ครูมีหน้าท่ีสนบัสนุนให้ผูเ้รียนไดท้  า งานร่วมกนัแทนการแข่งขนักนัเพื่อสร้างทีมและมีการ

ส่ือสารกนัระหวา่งครู นกัเรียน พอ่แม่และผูบ้ริหาร 

ส่ิงแรกท่ีนกัการศึกษาตอ้งพิจารณาคือเป้าหมายของการพฒันาคุณภาพนกัเรียน นกัการศึกษาจึง

ตอ้งวิเคราะห์สภาพสังคมและปัจจยัต่างๆเพื่อการก าหนดเป้าหมายของการพฒันาคุณภาพนกัเรียน ให้

สอดคลอ้งกบัศตวรรษท่ี 21 

กจิกรรม 2  
             2.1  จงอธิบายความหมายของหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี  21 
             2.2  จงอธิบายความหมายของบทบาทครูบทบาทนกัเรียนส าหรับห้องเรียนในศตวรรษท่ี  21 

 
แนวตอบกจิกรรม 1 

ตอบตามความเขา้ใจของผูศึ้กษา โดยประยกุตแ์นวคิดในเร่ืองท่ี 2 ประกอบ 
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สรุป  
สังคมมนุษยมี์การเปล่ียนแปลงจนสู่ยุคของการสร้างความคิด (Conceptual Age) ซ่ึงอยู่ใน

ศตวรรษท่ี 21ท่ีมีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี การเรียนรู้ไม่ใช่เพียงเพื่อให้นกัเรียนมีความรู้แต่ตอ้งให้
นกัเรียนเกิดคุณลกัษณะและทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีพอยูใ่นสังคมท่ีเต็มไปดว้ยเทคโนโลยีและ
มีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  

การพฒันาคุณภาพนกัเรียนเป็นหนา้ท่ีของผูจ้ดัการศึกษาควรตระหนกัถึงการพฒันาใหน้กัเรียน
เกิดการเรียนรู้ใน 4 ลกัษณะไดแ้ก่  

1. การเรียนเพื่อรู้ (Learning to Know)  
2. การเรียนรู้เพื่อปฏิบติัไดจ้ริง (Learning to Do)  
3. การเรียนรู้เพื่อท่ีจะอยูร่่วมกนั (Learning to Live together)  
4. การเรียนรู้เพื่อชีวิต (Learning to be)  
ครูเป็นผูมี้บทบาทส าคญัท่ีจะตอ้งมีความเขา้ใจถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 

และตระหนักถึงบทบาทของตนในการใช้วิธีสอนท่ีมุ่งพฒันาให้นักเรียนมีทกัษะการคิดขั้นสูงและ
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนแบบร่วมมือ และเรียนรู้เน้ือหาท่ีเก่ียวกบับริบทท่ีเป็น
สภาพจริงผา่นการท าโครงงาน  

ห้องเรียนของศตวรรษท่ี21 มีลกัษณะเน้นนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการ

ปฏิบติั มีการเรียนรู้ร่วมกนัโดยอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือส าคญั ผูเ้รียนเป็นผูเ้รียนรู้ดว้ย

ตนเอง ไดฝึ้กการวิเคราะห์ขอ้มูลหลากหลาย ส่วนครูมีบทบาทต่างจากเดิมคือไม่ใช่ผูส้อนแต่เป็นผู ้

อ  านวยความสะดวก ครูประเมินนกัเรียนตามสภาพจริงจากความสามารถท่ีเกิดข้ึน 
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คู่มือ  การเรียนรู้ที่ยดึปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 
Problem-based Learning For 21st Century Classroom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความหมายและขั้นตอนการเรียนรู้ทีย่ดึปัญหาเป็นฐาน 
 

                                                                                นายวุฒิชัย   วรครบุรี 
นักศึกษานักศึกษาปริญญาเอก    สาขาวชิา การบริหารการศึกษา 

 มหาวทิยาลยัมหามกฎุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน 
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ค าน า 

 
 เอกสารคู่มือการเรียนรู้น้ี  เป็นเอกสารท่ีผูว้ิจยัจดัท าข้ึนเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบโปรแกรม

การเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21   ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อพฒันาความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการ

เรียนการสอนในศตวรรษท่ี  21   

 ส าหรับการศึกษาคู่มือ  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  ความหมายและขั้นตอนการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็น

ฐาน  ถือเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครูผูส้อน  ให้มีความรู้  ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี  21  โดยมุ่งหวงัให้มีการน าความรู้  ทกัษะท่ีไดไ้ป

ประยกุตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

 ผูว้ิจ ัยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า  คู่มือฉบับน้ี  จะเป็นประโยชน์ต่อพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา  

ครูผูส้อนและผูส้นใจทัว่ไป 

 สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิ  อาจารยท่ี์ปรึกษา  และผูเ้ขียนต ารา  หนงัสือทุกเล่มท่ีน ามา

อา้งอิงในเอกสารฉบบัน้ี  ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นเอกสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหา

เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

   
 

นายวุฒิชัย  วรครบุรี 

นักศึกษานักศึกษาปริญญาเอก   สาขาวชิา การบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลยั วิทยาเขตอสีาน 
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หน่วยที่  2 
ความหมายและขั้นตอนการเรียนรู้ที่ยดึปัญหาเป็นฐาน 

นายวุฒิชัย   วรครบุรี 

เค้าโครงเน้ือหา 
 ตอนท่ี  1  แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ 
  -  บริบทของโลกท่ีเปล่ียน 

  -  ทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษยท่ี์ส าคญัและน่าสนใจ 
                        -  การสอนโดยใช ้PBL  ต่างจากการสอนรูปแบบอ่ืนอยา่งไร? 

ตอนท่ี  2  ความหมายการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน(Problem-based  Learning) 
ตอนท่ี  3  รูปแบบการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 

  -  ผูเ้รียนไดพ้ฒันาอะไรบา้งจากการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
  -  จุดเด่นและขอ้จ ากดัของการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
  -  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพของการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 

แนวคดิ 
 1.  กระแสโลกาภิวตัน์ท่ีท าใหโ้ลกไร้พรมแดน  ประกอบกบัเทคโนโลยท่ีีพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว  

กรอบแนวคิดเก่ียวกบัการศึกษาจึงไดรั้บอิทธิพลจากบริบทของโลกท่ีเปล่ียนไปและปัจจยักระตุน้จาก

ภายนอกประเทศ  ส่งผลถึงคุณภาพของนกัเรียนท่ีพึงประสงค ์ ทุกสถานศึกษาจึงใหค้วามสนใจกบั

คุณลกัษณะท่ีมีความสามารถท่ีไม่เป็นเพียงพลเมืองไทยแต่ตอ้งเป็นพลโลกดว้ย   

2. มนุษยมี์วธีิการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  สมองของมนุษยเ์ป็นคอมพิวเตอร์ท่ียอดเยีย่มกวา่
คอมพิวเตอร์ใดๆในทอ้งตลาด  การเรียนรู้มีความหมายวา่กระบวนการท่ีท าใหค้นๆหน่ึงเปล่ียน แปลง
ทั้งดา้นพฤติกรรมและความคิดประสบการณ์เป็นสาเหตุของความเปล่ียนแปลง  ประสบการณ์จะท าให้
เกิดการสะทอ้นคิด  เพราะฉะนั้นผูเ้รียนท่ีประสบความส าเร็จคือผูท่ี้เอาประสบการณ์มาวเิคราะห์  
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สังเคราะห์และตีความเพื่อจะไดเ้ลือกแนวทางปฏิบติัไดถู้กตอ้ง  เป้าหมายของการเรียนรู้คือ  การเรียนรู้
วธีิการเรียน  การเรียนตลอดชีวติ  การเรียนอยา่งตั้งใจ  และการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ   

3. การเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน  เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้

ให้ผูเ้รียนเกิดความตอ้งการท่ีจะแสวงหาวิธีแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย  เนน้การท างานเป็นกลุ่ม  การสร้าง

ทกัษะการเรียนรู้มากกวา่ความรู้ท่ีนกัเรียนจะไดม้าเพื่อพฒันานกัเรียนสู่การเป็นผูท่ี้สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ย

ตนเอง 

4. การจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแต่ละคนน าความรู้ท่ีมี
มาก่อนเรียนมาใชใ้นการอภิปรายประเด็นเก่ียวกบัปัญหา (ขั้นท่ี 3 การระดมสมอง) โดยใชเ้หตุผลท่ีดี
ท่ีสุดประกอบ  ส่วนใหญ่ผูเ้รียนไม่แน่ใจค าตอบท่ีตนเองมีถูกตอ้งหรือไม่  เม่ือไปถึงขั้นตอนการคน้ควา้
จึงจะมัน่ใจไดว้า่มาถูกทาง  เป็นการฝึกตั้งสมมติฐานใหคุ้น้เคย  การเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานน่าจะ
เป็นทางเลือกหน่ึงท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและสนองตอบเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติปีพุทธศกัราช  2542  และแกไ้ขเพิ่มเติมพุทธศกัราช  2545 

 

วตัถุประสงค์ 

 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 2 จบแลว้ ผูศึ้กษาสามารถ 

 1. อธิบายความหมายของทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษยท่ี์ส าคญัและน่าสนใจ 
2. อธิบายความหมายของการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน(Problem-based  Learning) 

 3. อธิบายรูปแบบการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 

กจิกรรมการเรียน 

 กิจกรรมระหวา่งเรียนดว้ยตนเอง 

 1. ศึกษาแผนการสอนประจ าหน่วยท่ี 2 

 2. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 2 

 3. ศึกษาเน้ือหาสาระในเอกสารการสอนหน่วยท่ี 2 

     ก.  หนงัสือและบทความเพิ่มเติม 

     ข.  ส่ือโสตทศัน์และส่ืออ่ืนๆ 
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    ค.  สืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 

4. ท าแบบประเมินตวัเองหลงัเรียน 

ส่ือการสอน 

 1. เอกสารการสอนหน่วยท่ี 2 

 2. แบบฝึกปฏิบติัหน่วยท่ี 2 

 3. หนงัสือ /  บทความ  /  อินเทอร์เน็ต 

 6. แบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ประเมินผล 

 1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบทา้ยเร่ือง 
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่  2 
 

วตัถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของผูศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง ความหมายและขั้นตอนการเรียนรู้ท่ี 

ยดึปัญหาเป็นฐาน 

ค าแนะน า อ่านค าถามต่อไปน้ีทีละขอ้  แลว้เขียนค าตอบลงในช่องวา่งท่ีก าหนดให้ 

 

1.  ปัจจุบนับริบทของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร   พร้อมยกตวัอยา่ง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.  ใหอ้ธิบายความหมายการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน(Problem-based  Learning) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.  ใหอ้ธิบายอธิบายรูปแบบการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ตอนที่  1 

แนวคดิและกระบวนการเรียนรู้ 
 -  บริบทของโลกที่เปลีย่น 
 -  ทฤษฎกีารเรียนรู้ของมนุษย์ที่ส าคญัและน่าสนใจ 
           -  การสอนโดยใช้ PBL  ต่างจากการสอนรูปแบบอ่ืนอย่างไร? 
 

โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี  2  แลว้จึงศึกษาสาระสังเขป  พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแนว

การศึกษา 
 

หัวเร่ือง  
แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ 

 -  บริบทของโลกท่ีเปล่ียน 
 -  ทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษยท่ี์ส าคญัและน่าสนใจ 
             -  การสอนโดยใช ้PBL  ต่างจากการสอนรูปแบบอ่ืนอยา่งไร? 

แนวคดิ 
 1.  กระแสโลกาภิวตัน์ท่ีท าใหโ้ลกไร้พรมแดน  ประกอบกบัเทคโนโลยท่ีีพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว  

กรอบแนวคิดเก่ียวกบัการศึกษาจึงไดรั้บอิทธิพลจากบริบทของโลกท่ีเปล่ียนไปและปัจจยักระตุน้จาก

ภายนอกประเทศ  ส่งผลถึงคุณภาพของนกัเรียนท่ีพึงประสงค ์ ทุกสถานศึกษาจึงใหค้วามสนใจกบั

คุณลกัษณะท่ีมีความสามารถท่ีไม่เป็นเพียงพลเมืองไทยแต่ตอ้งเป็นพลโลกดว้ย   

2. มนุษยมี์วธีิการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  สมองของมนุษยเ์ป็นคอมพิวเตอร์ท่ียอดเยีย่มกวา่
คอมพิวเตอร์ใดๆในทอ้งตลาด  การเรียนรู้มีความหมายวา่กระบวนการท่ีท าใหค้นๆหน่ึงเปล่ียน แปลง
ทั้งดา้นพฤติกรรมและความคิดประสบการณ์เป็นสาเหตุของความเปล่ียนแปลง  ประสบการณ์จะท าให้
เกิดการสะทอ้นคิด  เพราะฉะนั้นผูเ้รียนท่ีประสบความส าเร็จคือผูท่ี้เอาประสบการณ์มาวเิคราะห์  
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สังเคราะห์และตีความเพื่อจะไดเ้ลือกแนวทางปฏิบติัไดถู้กตอ้ง  เป้าหมายของการเรียนรู้คือ  การเรียนรู้
วธีิการเรียน  การเรียนตลอดชีวติ  การเรียนอยา่งตั้งใจ  และการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ   

 

วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 2 จบแลว้ ผูศึ้กษาสามารถ 

 1. อธิบายความหมายของทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษยท่ี์ส าคญัและน่าสนใจ 
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ตอนที่  1  แนวคดิและกระบวนการเรียนรู้ 
 -  บริบทของโลกที่เปลีย่น 
 -  ทฤษฎกีารเรียนรู้ของมนุษย์ที่ส าคญัและน่าสนใจ 
         -  การสอนโดยใช้ PBL  ต่างจากการสอนรูปแบบอ่ืนอย่างไร? 

 
 กระแสโลกาภิวตัน์ท่ีท าให้โลกไร้พรมแดน  ประกอบกบัเทคโนโลยีท่ีพฒันาไปอย่างรวดเร็ว  
กรอบแนวคิดเก่ียวกบัการศึกษาจึงไดรั้บอิทธิพลจากบริบทของโลกท่ีเปล่ียนไปและปัจจยักระตุน้จาก
ภายนอกประเทศ  ส่งผลถึงคุณภาพของนักเรียนท่ีพึงประสงค์  ทุกสถานศึกษาจึงให้ความสนใจกบั
คุณลกัษณะท่ีมีความสามารถท่ีไม่เป็นเพียงพลเมืองไทยแต่ตอ้งเป็นพลโลกดว้ย  เช่น  มีความเป็นมนุษย์
ท่ี เข้าใจผู ้อ่ืน  มีความอดทนอดกลั้ นต่อความแตกต่างเพื่อจะได้ด ารงตนอยู่อย่างมีความสุข
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของการศึกษา  วตัถุประสงคข์องการ
จดัการศึกษา  และการจดัการศึกษาไวด้งัน้ี(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  2542) 
 การศึกษา  หมายความว่า  กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและ 
สังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรค ์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิทยาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม   
สังคม การเรียนรู้ และปัจจยัเก้ือหนุนใหบุ้คคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 

การจดัการศึกษา  ต้องเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  
สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น
ไดอ้ยา่งมีความสุข 
 การจัดการศึกษา  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู ้เ รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองได้   และถือว่าผู ้เ รียนมีความส าคัญท่ีสุด   กระบวนการจัดการศึกษา 
ตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 
 พระราชบญัญติัการศึกษามีใจความท่ีทนัสมยั  ให้ความส าคญัแก่กระบวนการเรียนรู้ของบุคคล
ใหเ้ตม็ศกัยภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวติเพื่อใหส้ามารถมีชีวติท่ีดีมีคุณภาพในโลกท่ีเปล่ียนไป 
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บริบทของโลกทีเ่ปลี่ยน 
จากขอ้เท็จจริงท่ีไม่อาจจะปฏิเสธไดเ้ลยว่าคนแต่ละยุคแต่ละสมยัลว้นผ่านการถูกเล้ียงดู และ

เติบโตมาท่ามกลางสภาพแวดลอ้ม และความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นสังคม และเทคโนโลยีท่ีแตกต่างกนั 
เม่ือเติบโตข้ึนมาท าใหรู้ปแบบการใชชี้วติของคนในแต่ละยุค แต่ละสมยัก็จะต่างกนัออกไปอยา่งส้ินเชิง 
จึงท าให้มีผูค้นมากมายต่างให้ความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองราวของคนในแต่ละรุ่นท่ีเก่ียวพนักบัยุคสมยั 
หรือท่ีเราเรียกกนัแบบสากลวา่ เจนเนอเรชัน่(GENARATION) เพื่อท่ีจะไดรู้้ถึงลกัษณะเด่น พฤติกรรม
ธรรมชาติของนิสัยในการใชชี้วติของคนในแต่ละเจนเนอเรชัน่วา่เป็นอยา่งไร  จากการสืบคน้ขอ้มูลทาง
อินเตอร์เน็ตพบว่ามีผูแ้บ่งคนออกเป็นกลุ่มต่างๆ  ตามลักษณะของอุปนิสัยท่ีถูกหล่อหลอม  โดย
สภาพแวดลอ้ม  ดงัน้ี 

1.  The  Silent  Generation    คนรุ่นท่ีเป็น  senior  citizens  ซ่ึงมีจ านวนเหลือนอ้ยแลว้ใน
ขณะน้ี  เกิดในสมยัท่ีโลกมีความสงบเงียบ  ดว้ยการส่ือสารยงัไม่คล่องตวัเช่นปัจจุบนั  คนกลุ่มน้ีจึงเป็น
กลุ่มคนรักสงบเงียบ 

2.  Gen B หรือ Baby Boomer หมายถึงคนท่ีเกิดระหวา่งปี พ.ศ. 2489 - 2507 หรือในยุคส้ินสุด
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 สาเหตุ ท่ีเรียกว่า "เบบ้ีบูมเมอร์" ก็เพราะว่าหลงัจากผ่านสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
ประชากรท่ีเหลืออยูใ่นแต่ละประเทศมีนอ้ยคนในยุคนั้นจึงมีค่านิยมท่ีจะตอ้งมีลูกหลาย ๆ คน เพื่อสร้าง
แรงงานข้ึนมาพฒันาประเทศชาติ จึงเป็นท่ีมาของค าวา่ "เบบ้ีบูมเมอร์" นัน่เอง ปัจจุบนัน้ี คนยุคเบบ้ีบูม
เมอร์คือคนท่ีมีอายตุั้งแต่ 45 ปีข้ึนไป และเร่ิมเขา้สู่วยัชราแลว้ คนกลุ่มน้ีจึงเป็นคนท่ีมีชีวติเพื่อการท างาน 
เคารพกฎเกณฑ์ กติกา มีความอดทนสูง ทุ่มเทให้กบัการท างานและองคก์รมาก สู้งาน พยายามคิดและ
ท าอะไรดว้ยตวัเอง เป็นเจา้คนนายคนถูกครอบครัวสั่งสอนมาให้เป็นคนประหยดั อดออม จึงมีการใช้
จ่ายอยา่งรอบคอบ และระมดัระวงั คน 

3.  Gen X หรือ Generation X หมายถึงคนท่ีเกิดระหวา่ง พ.ศ.2508-2522 อายุระหวา่ง 30-44 ปี 
เป็นรุ่นลูกๆของ Gen-B ท่ีเกิดมาพร้อมกบัโลกท่ีเร่ิมมีการแข่งขนัทางดา้นเศรษฐกิจสูง จึงเร่ิมไม่นิยมมี
ลูกมาก คน Gen X จะมีความคิดกวา้ง ช่วยเหลือตวัเองไดเ้ก่ง มีความเช่ือมัน่ในตวัเองสูง ชอบพูดคุย
สนทนาแบบผูใ้หญ่ ไขว่ควา้หาความมัน่คงทางอารมณ์ ความรู้สึก รู้รอบ ใฝ่ศึกษาหาความรู้ สั่งสม
บทเรียนประสบการณ์ใส่ตน  ใหค้วามส าคญัในเร่ืองงาน และครอบครัวอยา่งเท่าเทียมกนั 

4.  Gen Y หรือ Why Generation   เป็นผูท่ี้เกิดในช่วง พ.ศ. 2523 – 2537 (ค.ศ.1980 – 1994) 
เป็นเด็กยุคใหม่ตอ้งการเหตุผลในทุกเร่ือง ค าว่า Why ท าไม และท าไม จึงเป็นเหมือนสัญลกัษณ์ของ
พวกเขา  คนกลุ่มน้ีจะกลา้แสดงออก มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ไม่แคร์ต่อค าวิจารณ์ มีความมัน่ใจในตวัเอง 
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ชอบทางลดั สะดวก รวดเร็ว และไฮเทคโนโลยีเป็นท่ีสุด ทุกค าถามมีค าตอบในโลกอินเทอร์เน็ต สมคัร
งานผา่นอินเทอร์เน็ต คุยกนัทางอินเทอร์เน็ต เป็นสาวก ไอพอด ไอโฟน มีเสียงเพลงเป็นเพื่อน หางานท่ี
ถูกใจท าโดยตอ้งใชชี้วติสบายไปพร้อมๆ กบัค่าตอบแทนสูง ไม่ตอ้งเขา้ออฟฟิศให้ปวดหวั ชุดท างานขอ
ใส่ตามใจฉนั ขอให้วดักนัท่ีผลงานเป็นพอ ไม่ตอ้งการเวลาท างานท่ีแน่นอน งานหนกัตอ้งมาพร้อมกบั
ผลตอบแทนท่ีตนพอใจ 
 อนัท่ีจริงมีคนพูดไปถึง  Generation  Z  ท่ีเป็นเด็กวยัรุ่นเล็กๆท่ีเติบโตข้ึนในยุคท่ีมีความสับสน
วุน่วาย  IT  จึงมีบทบาทหลกั  เด็กอายไุม่ก่ีขวบก็เขา้สู่วงจรของ  social  networks  อยา่งคล่องแคล่ว  เม่ือ
สภาพแวดลอ้มเปล่ียน  คนเปล่ียนส่ิงต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อมนุษยแ์สดงให้เห็นความเปล่ียนแปลงอย่าง
ชดัเจน  คนใน  Generation  แรกๆจึงอาจจะไม่เขา้ใจคนใน  Generation  หลงัๆช่องวา่งระหว่างวยัจึง
เกิดข้ึนมาก  กล่าวกนัวา่ทั้งน้ีอาจจะเป็นผลของการท่ีโครงสร้างของสมองก็มีการเปล่ียนไปอยา่งต่อเน่ือง  
สมองของเด็กท่ีเกิดในวนัน้ีพบวา่มีความแตกต่างจากสมองของคนรุ่นคุณยา่คุณยายอยา่งมีนยัส าคญั 
 สฤณี  อาชวานนัทกุล  (2552)  ไดห้ยิบประเด็นของความเปล่ียนแปลงมาอภิปรายวา่คนในโลก
ยุคใหม่มีอุปนิสัยท่ีเปล่ียนไปและเน้ืองานในอนาคตเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอ้มของเศรษฐกิจ
ใหม่  ไม่วา่จะเป็นเทคโนโลยีใหม่  ความสัมพนัธ์ทางการผลิตใหม่และวฒันธรรมใหม่  ตลาดแรงงาน
ในอนาคตจะเปล่ียนโฉมใหม่  งานท่ีตอ้งใชค้วามรู้เขม้ขน้เติบโตสูง  งานท่ีใชแ้รงงานราคาถูกหายากข้ึน
เร่ือยๆ  ตลาดแรงงานจะไร้ทกัษะจะเคล่ือนยา้ยไปเร่ือยๆ  งานท่ีมัน่คงและมีอนาคตคืองานท่ีตอ้งใช้
ความรู้เขม้ขน้ 

ทฤษฎกีารเรียนรู้ของมนุษย์ทีส่ าคัญและน่าสนใจ 
มนุษย์มีวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  สมองของมนุษย์เป็นคอมพิวเตอร์ท่ียอดเยี่ยมกว่า

คอมพิวเตอร์ใดๆ  ในทอ้งตลาด  การเรียนรู้มีความหมายวา่กระบวนการท่ีท าให้คนๆหน่ึงเปล่ียนแปลง
ทั้งดา้นพฤติกรรมและความคิดประสบการณ์เป็นสาเหตุของความเปล่ียนแปลง  ประสบการณ์จะท าให้
เกิดการสะท้อนคิด  เพราะฉะนั้นผูเ้รียนท่ีประสบความส าเร็จคือผูท่ี้เอาประสบการณ์มาวิเคราะห์  
สังเคราะห์และตีความเพื่อจะไดเ้ลือกแนวทางปฏิบติัไดถู้กตอ้ง  เป้าหมายของการเรียนรู้คือ  การเรียนรู้
วธีิการเรียน  การเรียนตลอดชีวติ  การเรียนอยา่งตั้งใจ  และการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ   

กลุ่มทฤษฎกีารเรียนรู้เชิงพฤติกรรมนิยม (Behaviorist learning) 
กลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมนิยมเช่ือวา่ความรู้มีอยูม่ากมายในโลก แต่ความรู้ท่ีสามารถ 
ถ่ายโยงมายงัผูเ้รียน อยา่งเป็นรูปธรรมมีเพียงเล็กนอ้ย การเรียนรู้จะเกิดข้ึนได ้ก็ต่อเม่ือมีการเช่ือมโยง 
ระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนอง 
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กลุ่มทฤษฎกีารเรียนรู้เชิงพุทธิปัญญานิยม (Cognitive learning theory) 
กลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้เชิงพุทธิปัญญานิยมเช่ือว่า ความรู้เกิดจากปฏิสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะ กบัส่ิงแวดลอ้มทางจิตวิทยาของผูเ้รียนแต่ละบุคคล การเรียนรู้จะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือผูเ้รียน
ไดป้รับเปล่ียนโลกภายในของตน โดยอาศยักระบวนการปฏิสัมพนัธ์ ท่ีเกิดจากการรับความรู้ใหม่เขา้ไป
ในสมอง หรือจากการปรับเปล่ียนความรู้เก่าใหเ้ขา้กบัความรู้ใหม่ 

ทฤษฎกีารเรียนรู้แบบสรรค์นิยม (Constructivist learning theory) 
ต่อมาไดมี้ทฤษฎีการเรียนรู้ใหม่ ๆ เกิดข้ึนหลายทฤษฎี ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีนกัการศึกษาส่วนใหญ่ให้
ความสนใจกนัมากไดแ้ก่ ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสรรค์นิยม ซ่ึงมีแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 มากท่ีสุด ซ่ึงในกลุ่มน้ีมีความเช่ือวา่ การเรียนรู้จะเกิดข้ึน เม่ือผูเ้รียนไดส้ร้างความรู้ท่ี
เป็นของตนเองข้ึนมา จากความรู้ท่ีมีอยู่เดิมหรือจากความรู้ท่ีรับเขา้มาใหม่ จากแนวคิดดงักล่าวจึง
น าไปสู่การปรับเปล่ียนวิธีเรียน วิธีสอน แนวใหม่ ห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21ครูไม่ใช่ผูจ้ดัการทุกส่ิงทุก
อยา่ง ผูเ้รียนตอ้งไดล้งมือปฏิบติัเอง สร้างความรู้ ท่ีเกิดจากความเขา้ใจของตนเองและมีส่วนร่วมในการ
เรียนมากข้ึน 

ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ความหมาย  ขอบข่ายความหมายของค าว่าการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์กวา้งขวางมาก ทั้งในทางปฏิบติัและทฤษฎี ต่างมีมุมมองท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีแต่
ละคนเผชิญอยู่ในชีวิตประจ าวนั ดงันั้น อาจกล่าวไดว้่า  “การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential 
Learning) คือกระบวนการสร้างความรู้ ทกัษะ และเจตคติดว้ยการน าเอาประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนมา 

กระบวนการเรียนรู้จากทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการ 

 

https://wanidawongsopa.files.wordpress.com/2012/01/e0b8a3e0b8b9e0b89be0b8a0e0b8b2e0b89e2.png
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ขั้นท่ี 1 ประสบการณ์รูปธรรม เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนมีประสบการณ์ต่างๆ เนน้การใชค้วามรู้สึก
และยึดถือส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงตามท่ีตนประสบในขณะนั้น   ขั้นท่ี2 การไตร่ตรองเป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนมุ่งท่ี
จะท าความเขา้ใจความหมายของ ประสบการณ์ท่ีไดรั้บโดยการสังเกตอยา่งรอบคอบเพื่อการไตร่ตรอง
พิจารณา ขั้นท่ี 3 การสรุปเป็นหลกัการนามธรรม เป็นขั้นท่ีผูเ้รียน   ขั้นท่ี 4 การทดลองปฏิบติัจริง เป็น
ขั้นตอนท่ีผูเ้รียนน า เอาความเขา้ใจท่ีสรุปไดใ้นขั้นท่ี 3 ไปทดลองปฏิบติัจริง เพื่อทดสอบวา่ถูกตอ้งหรือ
ขั้นตอนน้ีเนน้ท่ีการประยกุตใ์ชแ้นวความคิดจากทฤษฎีของ  Kolb 

2. แบบดูดซึม หรือ Assimilators  หมายถึง รูปแบบการเรียนท่ีเน้นขั้นตอนการเรียนรู้ขั้นท่ี 2 
และขั้นท่ี 3 เป็นรูปแบบการเรียนท่ีผูเ้รียนมีความสามารถในการสรุปหลกัการหรือกฎเกณฑ์ ผูเ้รียนท่ีมี
รูปแบบการเรียนแบบน้ีมกัสนใจในหลกัการท่ีเป็นนามธรรมมากกว่า แต่ไม่ชอบการลงมือปฏิบติัและ
มกัไม่ค  านึงถึงการน าทฤษฎีไปประยกุตใ์ช ้

3. แบบคิดเอกนยั หรือ Convergers  หมายถึง รูปแบบการเรียนท่ีเนน้ขั้นตอนการเรียนรู้ขั้นท่ี 4 
และขั้นท่ี 1 ผูเ้รียนท่ีมีรูปแบบการเรียนแบบน้ีจะชอบลงมือปฏิบติั ชอบทดลอง และจะท างานไดดี้ใน
สถานการณ์ท่ีตอ้งใช้การปรับตวั มีแนวโน้มจะแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนดว้ยวิธีการท่ีตนนึกคิดข้ึนเองใน
ลกัษณะท่ี ชอบลองผดิลองถูก และชอบท างานร่วมกบัผูอ่ื้น (Kolb, Rubin, & Osland,1991) 
4. แบบปรับปรุง หรือ Accommodators  หมายถึง รูปแบบการเรียนท่ีเนน้ขั้นตอนการเรียนรู้ขั้นท่ี 4 และ
ขั้นท่ี 1 ผูเ้รียนท่ีมีรูปแบบการเรียนแบบน้ีจะชอบลงมือปฏิบติั ชอบทดลอง และจะท างานได้ดีใน
สถานการณ์ท่ีตอ้งใช้การปรับตวั มีแนวโน้มจะแกไ้ข ปัญหาท่ีเกิดข้ึนดว้ยวิธีการท่ีตนนึกคิดข้ึนเองใน
ลกัษณะท่ีชอบลอง ผดิลองถูก และชอบท างานร่วมกบัผูอ่ื้น (Kolb, Rubin, & Osland, 1991) 

ในระยะหลายสิบปีท่ีผา่นมา  มีทฤษฎีการเรียนรู้ใหม่ ๆ เกิดข้ึนหลายทฤษฎี   แต่ทฤษฎีการ
เรียนรู้ท่ีนกัการศึกษาส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจกนัมากไดแ้ก่ ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม 
(Constructivist learning theory)  ซ่ึงมีแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
มากท่ีสุด   คือเช่ือวา่ การเรียนรู้จะเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนไดส้ร้างความรู้ท่ีเป็นของตนเองข้ึนมาจาก
ความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมหรือจากความรู้ท่ีรับเขา้มาใหม่    ดว้ยเหตุน้ี  ห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21  จึงไม่
ควรเป็นห้องเรียนท่ีครูเป็นผูจ้ดัการทุกส่ิงทุกอย่าง  โดยนกัเรียนเป็นฝ่ายรับ (Passive learning)   
แต่ตอ้งให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัเอง   สร้างความรู้ท่ีเกิดจากความเขา้ใจของตนเอง   และมีส่วน
ร่วมในการเรียนมากข้ึน  (Active learning)   รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเกิดจากแนวคิดน้ีมีอยู่หลาย
รูปแบบ   เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning)    การเรียนรู้แบบช่วยเหลือกนั 
(Collaborative learning) การเรียนรู้โดยการคน้ควา้อย่างอิสระ (Independent   investigation 
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method)  การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-based learning)  เป็นตน้   ส าหรับบทความน้ี   
ผูเ้ขียนจะขยายความเฉพาะรูปแบบ การเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน เท่านั้น ถ้ามองในเชิง
ยทุธศาสตร์การสอน    PBL เป็นเทคนิคการสอนแบบใหม่ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ย
ตนเอง     ท าให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการคิดวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์  นกัการศึกษาจึง
สามารถน า PBL ไปใชเ้ป็นกรอบงาน  (framework)   เพื่อสร้างเป็นโมดุล (module)  รายวิชา 
(course)  โปรแกรม  (program)  หรือหลกัสูตร  (curriculum) ได ้      

 ลกัษณะทีส่ าคัญของ PBL กคื็อ 

 ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง (student-centered learning) 
 การเรียนรู้เกิดข้ึนในกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีขนาดเล็ก 
 ครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวก (facilitator)   หรือผูใ้หค้  าแนะน า  (guide) 
 ใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ 
 ปัญหาท่ีน ามาใชมี้ลกัษณะคลุมเครือ  ไม่ชดัเจน   ปัญหา 1 ปัญหาอาจมีค าตอบ

ไดห้ลายค าตอบหรือแกไ้ขปัญหาไดห้ลายทาง   (illed- structure problem) 
 ผูเ้รียนเป็นคนแกปั้ญหาโดยการแสวงหาขอ้มูลใหม่ ๆ ดว้ยตนเอง  
     (self-directed learning) 
 ประเมินผลจากสถานการณ์จริง  โดยดูจากความสามารถในการปฏิบติั  
     (authentic assessment) 

การสอนโดยใชรู้ปแบบ Problem-based Learning ไม่ใช่การสอนแบบแกปั้ญหา (Problem 
solving method)    มีครูจ านวนไม่นอ้ยท่ีน าวิธีสอนแบบแกปั้ญหาไปปะปนกบั PBL   เช่น   สอน
เน้ือหาไปบางส่วนก่อน   จากนั้นก็ทดลองใหน้กัเรียนแกปั้ญหาเป็นกลุ่มยอ่ย  แลว้ครูก็บอกวา่  “ฉนั
สอนแบบ PBL แลว้นะ”  ซ่ึงเป็นความเขา้ใจผิดอยา่งมาก   เพราะการสอนแบบ  PBL นั้น  ปัญหาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัศาสตร์ของผูเ้รียนโดยตรงตอ้งมาก่อน  โดยปัญหาจะเป็นตวักระตุน้หรือน าทางให้
ผูเ้รียนตอ้งไปแสวงหาความรู้ความเขา้ใจดว้ยตนเอง    เพื่อจะไดค้น้พบค าตอบของปัญหานั้น   
กระบวนการหาความรู้ดว้ยตนเองน้ีท าให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการแกไ้ขปัญหา (Problem solving 
skill)  
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การสอนโดยใช้ PBL  ต่างจากการสอนรูปแบบอ่ืนอย่างไร? 
วูดส์ (Woods,1985) ไดแ้บ่งการสอนออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ   คือ   การสอนโดยใช้ครูเป็นฐาน 

(teacher - based)     ใช้ต าราหรือส่ือการสอนเป็นฐาน (text or media based)   และ ใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(problem- based)  หากน า PBL ไปเปรียบเทียบกบัวธีิสอนกลุ่มอ่ืนท่ีใชฐ้านในการสอนต่างกนั  จะเห็น
ถึงความรับผิดชอบในการเรียนรู้  (learning  responsibility)  ของครูและผูเ้รียนท่ีแตกต่างกนั     ดงั
เปรียบเทียบใหเ้ห็นในรูปของตารางขา้งล่างน้ี 
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  ปัจจัยการเรียนรู้ 
 

การสอนโดย 
ใช้ครูเป็นฐาน 

การสอนโดย 
ใช้ต าราเป็นฐาน 

การสอนโดย 
ใช้ปัญหาเป็นฐาน 

การจดัเตรียม
สภาพแวดลอ้มใน
การเรียนรู้และส่ือ
การสอน 

ครูเป็นผูเ้ตรียมการ
และเป็นผูน้ าเสนอ 

ครูเป็นผูเ้ตรียมการ
และเป็นผูน้ าเสนอ 

-  ครูเป็นผูน้ าเสนอ 
สถานการณ์การ
เรียนรู้  
-  นกัเรียนเป็นผูเ้ลือก
ส่ือการเรียนรู้ 

การจดัล าดบั 
     การเรียนรู้ 

ครูเป็นผูก้  าหนด นกัเรียนเป็นผูก้  าหนด นกัเรียนเป็นผูก้  าหนด 

การจดัเวลาในการ
ท าแบบฝึก/ปัญหา 

ครูใหแ้บบฝึกหดั 
หลงัจากเสร็จส้ิน 
การสอน 

ครูน าเสนอส่ือการ
สอนตั้งแต่ตน้  แต่จะ
ใชส่ื้อตามล าดบัของ
เน้ือหา 

ครูน าเสนอปัญหา
ก่อนเสนอส่ือการ
สอนอ่ืน ๆ  

ความรับผดิชอบต่อ
การเรียนรู้ 

ครู 
เป็นผูรั้บผดิชอบ 

นกัเรียน 
เป็นผูรั้บผดิชอบ 

นกัเรียน 
เป็นผูรั้บผดิชอบ 

(เรียนรู้ดว้ยตนเอง) 
ความเป็นมืออาชีพ ครูแสดงภาพลกัษณ์

ความเป็นมืออาชีพ 
ครูแสดงภาพลกัษณ์
ความเป็นมืออาชีพได้
ไม่เตม็ท่ี 

ครูไม่แสดง
ภาพลกัษณ์ 
ความเป็นมืออาชีพ 

การประเมินผล  ครูจดัท าแบบ
ประเมิน   
 และเป็นผูป้ระเมิน 

ครูอาจใหน้กัเรียน 
ประเมินตนเอง 
ส่วนหน่ึง 

นกัเรียนเป็นผู ้
ประเมินตนเอง 

การควบคุม ครูควบคุมนกัเรียน นกัเรียนควบคุม 
ตนเอง 

นกัเรียนควบคุม
ตนเอง 

 
หากมองโดยภาพรวมแล้ว  PBL เป็นรูปแบบการสอนท่ีสามารถน ามาใช้ในการพฒันา

คุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีดีมากท่ีสุดวิธีหน่ึง  เพราะสอดคลอ้งกบัแนวการจดัการศึกษาตาม
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พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542     คือ  ท าให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการคิดวิเคราะห์      
คิดแก้ปัญหา และคิดอย่างสร้างสรรค์   ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนและได้ลงมือปฏิบติัมากข้ึน  
นอกจากน้ียงัมีโอกาสออกไปแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งทรัพยากรเรียนรู้ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา     ในส่วนของผูส้อนก็จะลดบทบาทของการเป็นผูค้วบคุมในชั้นเรียนลง   แต่
ผูเ้รียนจะมีอ านาจในการจดัการควบคุมตนเอง    ส่วนจะหาความรู้ใหม่ได้มากหรือน้อยแค่ไหนก็
แลว้แต่ความประสงคข์องผูเ้รียนเน่ืองจากผูเ้รียนเป็นฝ่ายรับผดิชอบการเรียนรู้ของตนเอง    

การท่ีผู ้เรียนต้องหาความรู้อย่างต่อเน่ือง ท าให้การเรียนรู้เป็นกระบวนการตลอดชีวิต 
(lifelong process)   เพราะความรู้เก่าท่ีผูเ้รียนมีอยูแ่ลว้จะถูกน ามาเช่ือมโยงให้เขา้กบัความรู้ใหม่
ตลอดเวลา   จึงท าใหผู้เ้รียนเป็นคนไม่ลา้หลงั  ทนัเหตุการณ์  ทนัโลก และสามารถปรับตวัให้เขา้กบั
สังคมโลกในอนาคตไดอ้ยา่งดีท่ีสุด 

 
กจิกรรม 1  
จงสรุปความหมายของบริบทของโลกท่ีเปล่ียน ทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษยท่ี์ส าคญัและน่าสนใจ 
ตามความเขา้ใจของผูศึ้กษา 

 
แนวตอบกจิกรรม 1 

ตอบตามความเขา้ใจของผูศึ้กษา โดยประยกุตแ์นวคิดในเร่ืองท่ี 2 ประกอบ 
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ตอนที่  2 
ความหมายการเรียนรู้ที่ยดึปัญหาเป็นฐาน(Problem-based  Learning) 
 

โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี  2  แลว้จึงศึกษาสาระสังเขป  พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแนว

การศึกษา 
 

หัวเร่ือง  
ความหมายการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน(Problem-based  Learning) 

แนวคดิ 
1. การเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน  เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้

ให้ผูเ้รียนเกิดความตอ้งการท่ีจะแสวงหาวิธีแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย  เนน้การท างานเป็นกลุ่ม  การสร้าง

ทกัษะการเรียนรู้มากกวา่ความรู้ท่ีนกัเรียนจะไดม้าเพื่อพฒันานกัเรียนสู่การเป็นผูท่ี้สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ย

ตนเอง 

 

วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 2 จบแลว้ ผูศึ้กษาสามารถ 

1. อธิบายความหมายของการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน(Problem-based  Learning) 
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ตอนที่  2   
ความหมายการเรียนรู้ที่ยดึปัญหาเป็นฐาน(Problem-based  Learning) 
 การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) มีช่ือเรียกในภาษาไทยหลายค า เช่น  การสอน

แบบใชปั้ญหาเป็นหลกั  การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา  การเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน  การเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน  เป็นตน้  แต่ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชค้  าวา่การจดัการ

เรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐาน  มีนกัการศึกษาและนกัวิชาการไดใ้ห้ความหมายของการจดัการเรียนรู้ ท่ียึด

ปัญหาเป็นฐานไว ้ ดงัน้ี 

 ทองสุข  ค  าธนะ ,(2538)  วิภาภรณ์  บุญทา , (2541)  ป่ินนเรศ  กาศอุดม , (2542)  อมรทิพย ์ ณ  

บางชา้ง,  (2543)  อุดม  รัตนอมัพร,  (2544)  สุภาวดี  ดอนเมือง , (2544)  ยุรวฒัน์  คลา้ยมงคล, (2545)  

รังสรรค ์ ทองสุกนอก  (2547)  วชินีย ์ ทศศะ  (2547)  มีความเห็นสอดคลอ้งกนัเก่ียวกบัความหมายของ

การเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นหลกัวา่  เป็นวธีิการเรียนวธีิหน่ึงท่ีใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้ให้ผูเ้รียนแสวงหา

ความรู้ใหม่  และใช้ความรู้เดิมท่ีมีอยู่ในการแกปั้ญหา  ซ่ึงเป็นสถานการณ์ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งพบในการ

ปฏิบติัดว้ยตนเอง  ในการคน้ควา้หาความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง  โดยผูส้อนเป็นผูส้นบัสนุนและอ านวยความ

สะดวกในการเรียน  การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้

เน้ือหาวิชาไดต้ามท่ีตอ้งการพฒันาทกัษะในการแกปั้ญหา  ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  คิดเป็น  แกปั้ญหา

เป็น  มีการตดัสินใจท่ีดี  ตลอดจนสามารถน าไปแกปั้ญหาในชีวติประจ าวนัไดแ้ละการท างานเป็นกลุ่ม 

 Gallagher  1997  ได้ให้ความหมายไวว้่า  การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการเรียนรู้ท่ี

นกัเรียนตอ้งเรียนรู้จากการเรียน  (Learn  to  Learn)  โดยนกัเรียนจะท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม  เพื่อคน้หา

วิธีแกปั้ญหา  โดยจะบูรณาการความรู้ท่ีตอ้งการให้นกัเรียนไดรั้บกบัการแกปั้ญหาเขา้ดว้ยกนั  ปัญหาท่ี

ใชมี้ลกัษณะเก่ียวกบัชีวติประจ าวนัและมีความสัมพนัธ์กบันกัเรียน  การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานจะ

มุ่งเน้นพฒันานกัเรียนในดา้นทกัษะการเรียนรู้มากกว่าความรู้ท่ีนกัเรียนจะไดม้าและพฒันานกัเรียนสู่

การเป็นผูท่ี้สามารถเรียนรู้โดยช้ีน าตนเองได ้
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 Boud  and  Feletti  (1996)  กล่าววา่  การเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน  เป็นวิธีการส าหรับสร้าง

หลกัสูตร  โดยใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้และมุ่งประเด็นท่ีกิจกรรมกรแกปั้ญหาของผูเ้รียน 

 Barell  (1998)  กล่าววา่  การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการของการส ารวจเพื่อ

จะตอบค าถามส่ิงท่ีอยากรู้อยากเห็น  ขอ้สงสัยและความไม่มัน่ใจเก่ียวกบัปรากฏการณ์ธรรมชาติในชีวิต

จริงท่ีมีความซบัซอ้น  ปัญหาท่ีใชใ้นกระบวนการเรียนรู้จะเป็นปัญหาท่ีไม่ชดัเจน  มีความยากหรือมีขอ้

สงสัย  สามารถตอบค าถามไดห้ลายค าตอบ 

 ชนญัธิดา  พรมมา (2554) ไดใ้หค้วามหมายการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐานวา่เป็นการเรียนรู้ท่ีใช้

ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตจริงเป็นจุดเร่ิมตน้ในการกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้หา

ความรู้ ผูเ้รียนจะไดคิ้ดวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกนัเป็นกลุ่มและไดค้วามรู้ในศาสตร์ท่ีตน

ศึกษา โดยปัญหานั้น อาจหาคาตอบไดห้ลายแนวทางสอดคลอ้งกบัชีวิตประจาวนัและมีความสัมพนัธ์

กบัผูเ้รียน 

 มณัฑรา  ธรรมบุศย์  (2545)  ได้สรุปความหมายว่า  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็น

รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเกิดจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม  โดยให้นกัเรียนสร้าง

ความรู้ใหม่  จากการใช้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโลกแห่งความเป็นจริง  เป็นบริบทของการเรียนรู้เพื่อให้

ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแกปั้ญหา  รวมทั้งไดค้วามรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีตน

ศึกษา  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการท างานท่ีตอ้งอาศยัความเขา้ใจ

แกปั้ญหาเป็นฐาน 

 มนสภรณ์  วทูิรเมธา  (2545)  กล่าววา่  การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นเทคนิคท่ีใชปั้ญหา

หรือสถานการณ์กระตุน้ให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง  ร่วมกบัการท างานเป็นกลุ่ม  อาจารยเ์ป็นผู ้

ช่วยเหลือเพื่อช่วยใหผู้เ้รียนสามารถแกปั้ญหาได ้

 วชัรา  เล่าเรียนดี  (2548)  ไดส้รุปความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Problem  

Based  Learning)  หรือเรียกสั้นๆ วา่  PBL  เป็นยุทธวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั

แบบหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมและพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของทกัษะการแกปั้ญหาเป็นวิธีการ

เรียนรู้  ซ่ึงมีความหมายอีกวิธีหน่ึง  โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชปั้ญหาเป็นหลกัหรือจุดเร่ิมตน้  เพื่อ
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กระตุน้  จูงใจ  เร้าความสนใจเพื่อเรียนรู้และสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  โดยเป็นฐานส าหรับกิจกรรมการ

เรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้นั้น  ซ่ึงปัญหานั้นจะตอ้งเป็นปัญหาเกิดข้ึนจริง  เป็นปัญหาท่ีนกัเรียน

มองเห็น  รับรู้ดว้ยตนเอง  เป็นปัญหาท่ีนกัเรียนสนใจ  ตอ้งการแสวงหาคน้ควา้ค าตอบและหาเหตุผลมา

แกปั้ญหาหรือท าให้ปัญหานั้นชดัเจน  จนมองเห็นแนวทางแกไ้ข  ซ่ึงจะท าให้เกิดการเรียนรู้  สามารถ

ผสมผสานความรู้นั้นไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 )กล่าววา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็น

ฐาน เป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเร่ิมตน้จากปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยสร้างความรู้จากกระบวนการ

ท างานกลุ่ม เพื่อแกไ้ขปัญหาหรือสถานการณ์เก่ียวกบัชีวิตประจาวนัและมีความส าคญัต่อผูเ้รียน ตวั

ปัญหาจะเป็นจุดตั้งตน้ของกระบวนการเรียนรู้และเป็นตวักระตุน้การพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาดว้ย

เหตุผลและการสืบคน้หาขอ้มูลเพื่อเขา้ใจกลไกของตวัปัญหารวมทั้งวิธีการแกปั้ญหา การเรียนรู้แบบน้ี

มุ่งเน้นพฒันาผูเ้รียนในดา้นทกัษะและกระบวนการเรียนรู้และพฒันาผูเ้รียนให้สามารถเรียนรู้โดยการ

ช้ีน าตนเองซ่ึงผูเ้รียนจะไดฝึ้กฝนการสร้างองคค์วามรู้โดยผา่นกระบวนการคิด ดว้ยการแกปั้ญหาอยา่งมี

ความหมายต่อผูเ้รียน 

 จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  การเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐาน  เป็น

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการใช้ปัญหาเป็นตวักระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความตอ้งการท่ีจะแสวงหาวิธี

แกปั้ญหาท่ีหลากหลาย  เนน้การท างานเป็นกลุ่ม  การสร้างทกัษะการเรียนรู้มากกวา่ความรู้ท่ีนกัเรียนจะ

ไดม้าเพื่อพฒันานกัเรียนสู่การเป็นผูท่ี้สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

 
กจิกรรม 2 
จงสรุปความหมายของการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน  ตามความเขา้ใจของผูศึ้กษา 

 
แนวตอบกจิกรรม 2 

ตอบตามความเขา้ใจของผูศึ้กษา โดยประยกุตแ์นวคิดในเร่ืองท่ี 2 ประกอบ 
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ตอนที่  3 
รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 
 

โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี  3  แลว้จึงศึกษาสาระสังเขป  พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแนว

การศึกษา 
 

หัวเร่ือง  
รูปแบบการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 

แนวคดิ 
1. การจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแต่ละคนน าความรู้ท่ีมี

มาก่อนเรียนมาใชใ้นการอภิปรายประเด็นเก่ียวกบัปัญหา (ขั้นท่ี 3 การระดมสมอง) โดยใชเ้หตุผลท่ีดี
ท่ีสุดประกอบ  ส่วนใหญ่ผูเ้รียนไม่แน่ใจค าตอบท่ีตนเองมีถูกตอ้งหรือไม่  เม่ือไปถึงขั้นตอนการคน้ควา้
จึงจะมัน่ใจไดว้า่มาถูกทาง  เป็นการฝึกตั้งสมมติฐานใหคุ้น้เคย  การเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานน่าจะ
เป็นทางเลือกหน่ึงท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและสนองตอบเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติปีพุทธศกัราช  2542  และแกไ้ขเพิ่มเติมพุทธศกัราช  2545 

 

วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 2 จบแลว้ ผูศึ้กษาสามารถ 

1. อธิบายความหมายของรูปแบบการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 
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ตอนที่  3   
รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 
 
 จากการศึกษาผลงานวิจยัดา้นพฒันาการเรียนสอนท่ีใช ้PBL ทั้งในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดบัอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีอาศยัลกัษณะส าคญัของการจดัการเรียนรู้แบบ
PBL เป็นกรอบในการออกแบบขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ พบวา่มีการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ี
แตกต่างกนัตามขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ิมจากรูปแบบพื้นฐานท่ีมี 7 ขั้นตอนหลกั แลว้มีการ
ปรับขยายหรือเพิ่มขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้จนมีถึง 11 ขั้นตอน ในท่ีน้ีขอเสนอ 4 รูปแบบคือ แบบ 
7,9,10 และ 11 ขั้นตอนเพื่อให้ศึกษาความแตกต่างของแต่ละรูปแบบ จะได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกบั
ระดบัของผูเ้รียนและลกัษณะเฉพาะของเน้ือหาวชิาท่ีจะจดัการเรียนรู้ดว้ย PBL 
รูปแบบที ่ 1 แบบ 7 ขั้นตอน 

ขั้นตอนการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 7 ขั้นตอน (7- step approach) 

ขั้นตอนท่ี 1: อธิบายค าศพัทท่ี์ไม่เขา้ใจ (Clarifying Unfamiliar Terms) 

               กลุ่มผูเ้รียนร่วมกนัท าความเขา้ใจค าศพัทแ์ละขอ้ความท่ีปรากฏอยูใ่นโจทยปั์ญหาใหช้ดัเจน 

ขั้นตอนท่ี 2: ระบุปัญหา (Problem Definition) 

               กลุ่มผูเ้รียนร่วมกนัระบุปัญหาหลกัท่ีปรากฏในโจทยปั์ญหาและตั้งค  าถามจากโจทยปั์ญหา 

ขั้นตอนท่ี 3: ระดมสมอง (Brainstorm) 

                กลุ่มผูเ้รียนระดมสมองจากค าถามท่ีร่วมกนัก าหนดข้ึน โดยอาศยัความรู้เดิมของสมาชิกกลุ่ม

ทุกคน โดยถือวา่ทุกคนมีความส าคญั ดงันั้นจะตอ้งรับฟังซ่ึงกนัและกนั 

ขั้นตอนท่ี 4: วเิคราะห์ปัญหา (Analyzing the Problem) 

               กลุ่มผูเ้รียนอธิบายวิเคราะห์ปัญหาและตั้งสมมติฐานท่ีเช่ือมโยงกนักบัปัญหาท่ีไดร้ะดมสมอง

กนั ช่วยกนัคิดอยา่งมีเหตุผล สรุปเป็นความรู้และแนวคิดของกลุ่ม 

ขั้นตอนท่ี 5: สร้างประเด็นการเรียนรู้ (Formulating Learning lssues) 
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               กลุ่มผูเ้รียนก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ เพื่อคน้หาขอ้มูลท่ีจะอธิบายผลการวเิคราะห์ท่ีตั้งไว ้

นอกจากน้ีกลุ่มผูเ้รียนจะร่วมกนัสรุปวา่ความรู้ส่วนใดรู้แลว้ส่วนใดท่ียงัไม่รู้หรือจ าเป็นตอ้งไปคน้ควา้

เพิ่มเติมเพื่ออธิบายปัญหานั้น 

ขั้นตอนท่ี 6: คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง (Self-study) 

               กลุ่มผูเ้รียนคน้ควา้ หาค าอธิบายตามวตัถุประสงค์การเรียนรู้โดยรวบรวมขอ้มูลความรู้และ

สารสนเทศจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต ผูรู้้ ฯลฯ เพื่อคน้หาค าตอบให้

บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวแ้ละเป็นการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ขั้นตอนท่ี 7: รายงานติอกลุ่ม (Reporting) 

               กลุ่มผูเ้รียนน ารายงานข้อมูลหรือสารสนเทศใหม่ท่ีได้จากการค้นควา้เพิ่มเติมอภิปราย 

วเิคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสรุปเป็นองคค์วามรู้ และน ามาเสนอต่อกลุ่มในแต่ละประเด็นการเรียนรู้ 

การน ารูปแบบ 7 ขั้นตอนน้ี ไปใช้บางท่านเสนอแนะว่า อาจจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละ
ขั้นตอนตามล าดบัขั้นท่ีไม่ซบัซอ้นก็ได ้ดงัน้ี 
 1.  เม่ือผูเ้รียนไดรั้บโจทยปั์ญหา ผูเ้รียนจะท าความเขา้ใจหรือท าความกระจ่างในค าศพัทท่ี์อยูใ่น
โจทยปั์ญหานั้น เพื่อใหเ้ขา้ใจตรงกนั 
 2.  การจบัประเด็นขอ้มูลท่ีส าคญัหรือระบุปัญหาในโจทย ์
 3.  ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ปัญหา อภิปรายหาอธิบาย แต่ละประเด็นปัญหาว่าเป็นอย่างไร 
ความเป็นมาอยา่งไร โดยอาศยัพื้นฐานความรู้เดิมเท่าท่ีผูเ้รียนมีอยู ่
 4.  ตั้งสมมติฐานเพื่อหาค าตอบของปัญหาประเด็นต่างๆ พร้อมจดัล าดบัความส าคญัของ
สมมติฐานท่ีเป็นไปไดอ้ยา่งมีเหตุผล 
 5.  จากสมมติฐานท่ีตั้งข้ึน ผูเ้รียนจะประเมินวา่เขามีความรู้เร่ืองอะไรบา้ง มีเร่ืองอะไรท่ียงัไม่รู้
หรือยงัขาดความรู้อะไร และความรู้อะไรจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้พื่อพิสูจน์สมมติฐาน ซ่ึงเช่ือมโยงกบัโจทย์
ปัญหาท่ีได ้ขั้นตอนน้ีกลุ่มจะก าหนดประเด็นการเรียนรู้ (learning issue) หรือวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
(learning objective) เพื่อจะเป็นคน้ควา้หาขอ้มูลต่อไป 
 6.  ผูเ้รียนแต่ละคนคน้ควา้หาขอ้มูลและศึกษาเพิ่มเติมจากทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ เช่น 
หนังสือ ต ารา วารสาร ส่ือการเรียนสอนต่างๆ การศึกษาในห้องปฏิบติัการ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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อินเทอร์เน็ต หรือปรึกษาอาจารย์ผูเ้ช่ียวชาญในเน้ือหาสาขาเฉพาะ เป็นต้น พร้อมทั้งประเมินความ
ถูกตอ้ง 
 7.  น าขอ้มูลหรือความรู้ท่ีไดม้าสังเคราะห์ อธิบาย พิสูจน์สมมติฐานและประยุกตใ์ห้เหมาะสม
กบัโจทยปั์ญหา พร้อมสรุปเป็นแนวคิดหรือหลกัการทัว่ไป 
 โดยท่ีกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นตอนท่ี 1-5 เป็นขั้นตอนมาใชก้ระบวนการกลุ่มในชั้นเรียน ขั้นตอน
ท่ี 6 เป็นกิจกรรมของผูเ้รียนรายบุคคลนอกหอ้งเรียน และขั้นตอนท่ี 7 เป็นกิจกรรมท่ีกลบัมาในกระบวน
กลุ่มในชั้นเรียนอีกคร้ัง 
รูปแบบที ่2 แบบ 9 ขั้นตอน 

ลกัษณะส าคญัของกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนมีดงัน้ี 
1.  อ่านสถานการณ์โดยละเอียดท าความเขา้ใจกบัค า และความหมายของค าในสถานการณ์ โดย

อาศยัความรู้พื้นฐานของสมาชิกภายในกลุ่ม หรือเอกสาร ต ารา 
 2.  นิยายปัญหา หรือระบุสถานการณ์ โดยแสวงหาความคิดเห็นแบบระดมสมองอยา่งมีเหตุผล
และวจิารณญาณ 

3.  วเิคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ โดยแสวงหาความคิดเห็นแบบดมสมองอยา่งมีเหตุผลและ
วจิารณญาณ 

4.  ตั้งสมมติฐานโดยพยายามตั้งสมมติฐานใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้
5.  จดัล าดบัความส าคญัของสมมติฐาน พิจารณาขอ้ยติุส าหรับสมมติฐานท่ีปฏิเสธได้ 
6.  ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้จากสมมติฐาน ท่ีไดเ้ลือกไวพ้ิจารณาวา่ตอ้งหาความรู้เร่ือง

อะไรบา้ง 
7.  ศึกษาคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมจากภายนอกกลุ่ม เช่น เอกสาร ต ารา ผูเ้ช่ียวชาญ 
8.  สังเคราะห์คน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมจากภายนอกกลุ่ม เช่น เอกสาร ต ารา ผูเ้ช่ียวชาญ 
9.  สรุปการเรียนรู้หลกัการและแนวคิดจากการแกปั้ญหาโดยน าความรู้มาเสนอต่อสมาชิก 

รูปแบบที ่3 แบบ 10 ขั้นตอน 
 ลกัษณะส าคญัของกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 

1.  ผูเ้รียนเผชิญปัญหาท่ีคลุมเครือ 
2.  ผูเ้รียนถามค าถามในส่ิงท่ีสนใจการสถานการณ์ -โดยใช ้IPF question 

 ตวัอยา่ง การใช ้IPF question ในการเรียนรู้เร่ือง เซลมะเร็ง 
I-Interesting question เช่น 
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มีอะไรพิเศษในเซลลท่ี์เป็นสาเหตุให้เซลลเ์ปล่ียนไป 
ท าไมเซลลจึ์งถูกก าหนดใหต้าย 
กลไกท่ีใชเ้พื่อซ่อมแซมส่วนท่ีเสียหายเป็นอยา่งไร 

P-Puzzling question เช่น 
 อะไรเป็นสาเหตุให้เซลลต์าย 
 อะไรเป็นสาเหตุใหมี้ความเส่ียงต่อการเป็นมะเร็งมากกวา่ผูอ่ื้น 

F-Important answers to find เช่น  
 องคป์ระกอบท่ีส่งเสริมต่อการซ่อมแซมเซลลท่ี์เสียหายคืออะไร 
 เราสามารถน าผลการวจิยัมาดูสุขภาพอยา่งไร 
 ในการป้องกนัโรคมะเร็งเราจะตอ้งควบคุมท่ีอะไร 

3.  การด าเนินการคน้หา-เร่ิมจากค าถาม IPF 
 บทบาทครู-แนะน าวธีิการคน้ปัญหา เช่น การเขียนปัญหา การใชค้  าถาม “ท าไม” การเขียน
แผนผงัการเช่ือมโยงสถานการณ์ต่างๆ 

4.  เขียนแผนผงัการคน้ปัญหา และจดัล าดบัความส าคญั 
 บทบาทครู-แนะน า อ านวยความสะดวก (แต่ไม่ตดัสินใจให)้ 

5.  การส าเร็จปัญหา/สืบเสาะ – เพื่อช่วยก าหนดกลยทุธ์ของกลุ่ม 
 บทบาทครู – ครูจะวางระบบแผนงานโดยรวมอยา่งไร สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจะรับผิดชอบ
อะไร บทบาทครู ใชค้  าถามแนะน าการสืบเสาะ 
  ตามท่ีกลุ่มไดต้ดัสินใจใชว้ธีิสัมภาษณ์ คุณจะสัมภาษณ์ใคร 
  คุณจะพบผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดอ้ยา่งไร 
  ตอ้งการขอ้มูลใดจากผูท่ี้ใหส้ัมภาษณ์ 
  คุณจะบนัทึกอะไร 

6.  การวเิคราะห์ – ผูเ้รียนรับผดิชอบต่อการวเิคราะห์ผล 
 บทบาทครู 
 1.ใชค้  าถามนะน า เช่น 
 การเปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์จะมีประโยชน์หรือไม่ 
 คุณจะแสดงผลการเปรียบเทียบอยา่งไร 
 2.  แนะน าวธีิการวิเคราะห์ขอ้มูล 
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7.  การเรียนรู้ซ ้ า – เสนอส่ิงท่ีไดเ้รียกรู้ต่อกนั เกิดความเขา้ใจใหม่และน าไปใชแ้กไ้ขปัญหาและ
นิยามปัญหา ถา้ไม่ชดัเจนไปเรียนรู้เพิ่ม 
 บทบาทครู – การใชค้  าถามใหคิ้ดใคร่คราญ เช่น 
  ผลลพัธ์ท่ีจะช่วยใหคุ้ณขา้ใจปัญหาท่ีคุณส ารวจอยา่งไร 
  ถา้คุณไปส ารวจใหม่อีกคร้ัง คุณจะท าอะไรแตกต่างจากเดิม ดว้ยเหตุผลใด 

8.  การสร้างแนวค าตอบและขอ้แนะน า – สร้างความรู้จากผลลพัธ์ท่ีได ้
 บทบาทครู แนะน าวธีิการสร้างความรู้ 
  ใชค้วาม “อยา่งไร” ทุกคร้ังท่ีผูเ้รียนเสนอแนวค าตอบ 
  แนะน าใหเ้สนอความรู้แบบต่างๆ เช่น การเช่ือมโยง โมเดล อุปมาอุปมยั แผนผงั
ความคิด 

9.  ส่ือความหมายผลลพัธ์ท่ีได ้
 บทบาทครู 
  เร่ืองท่ีคนัพบไดจ้ากไหน 
  ไดข้อ้สรุปอะไรบา้ง 
  ใครไดรั้บประโยชน์จากเร่ืองน้ี และไดอ้ะไร 

10.  การประเมินผล – โดยครู ผูเ้รียน และเพื่อน 
 บทบาทครู 

การประเมินปฏิบัติการ โดยประเมินการใช้ข้อมูลร่วมกัน การค้นหาและนิยาม     
ปัญหา การไดม้าซ่ึงความรู้ การน าตนเอง ทกัษะการเรียนแบบร่วมมือ และการแกปั้ญหาใชก้าร
ประเมินตามสภาพจริง โดยสร้างเกณฑ์การประเมิน (Rubric Scoring) เพื่อการประเมิน การ
อภิปราย การเขียนอนุทิน บนัทึกการทดลอง การใหค้ะแนนตนเอง และการสัมภาษณ์ 

รูปแบบที ่4 แบบ 11 ขั้นตอน 
 ลกัษณะส าคญัของกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนมีดงัน้ี 
 1.จดักลุ่มแนะน าสมาชิก 
 2.ก าหนดวตัถุประสงค ์
 3.ศึกษาปัญหาท่ีไดรั้บ ขยายรายละเอียดของปัญหา 
 4.ก าหนดประเด็น ประเด็นในการเรียนรู้ 
 5.ก าหนดวตัถุประสงคข์องแผนด าเนินการ 
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 6.ท าความตกลงกนัในเร่ืองของ ขอ้มูลท่ีจะตอ้งศึกษา 
 7.ก าหนดแหล่งเรียนรู้ 
 8.รวบรวมความรู้ท่ีไดม้าจากการคน้ควา้สร้างการเรียนรู้ดว้นตนเอง 
 9.ท าความเขา้ใจซ ้ าอีกกบัความรู้ท่ีไดรั้บใหม่ 
 10.เลือกวธีิในการแกปั้ญหา/น าเสนอวธีิการแกปั้ญหา 
 11.การประเมินผล 
ผู้เรียนได้พฒันาอะไรบ้างจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 เม่ือพิจารณาจากแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละรูปแบบ จะเห็นว่าผูเ้รียนได้มี
โอกาสพัฒนาทั้ งความรู้ในเน้ือหาวิชาและทักษะต่างๆ  ท่ี เป็นเป้าหมายการพัฒนาผู ้เ รียนใน
ระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงพอสรุปไดด้งัน้ี 
 1.  ไดค้วามรู้ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทจริงและสามารถน าไปใชไ้ด ้

2.  พฒันาทกัษะการคิดเชิงวพิากย ์(Critical Thinking) การคิดวเิคราะห์ (Analytical Thinking) 
การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล (Rational Thinking) การคิดสังเคราะห์ (Synthetic Thinking) การคิด
สร้างสรรค์ (Creative Thinking) และน าไปสู่การคิดแกปั้ญหา (Problem Solving Thinking)  ท่ีมี
ประสิทธิผล 

3.  ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตวัเองอยา่งต่อเน่ือง น าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวติ (Life-long  
learning) ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัของบุคคลในศตวรรษท่ี 21 

4.  ผูเ้รียนสามารถท างานและส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
5.  เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน 
6.  ความคงอยู ่(retention) ของความรู้จะนานข้ึน 
การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานจะสอดคลอ้งกบัแนวคิดการเรียนรู้แบบผูใ้หญ่ (adult learning) 

ซ่ึงผูเ้รียนรู้จะก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้เม่ือส่ิงนั้นมีความหมายหรือน าไปใชไ้ด ้
(เน่ืองจากโจทย์ปัญหาจะถูกใช้เป็นบริบทของการเรียนรู้) เรียนรู้ในส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับใช้แก้ปัญหา
มากกว่าจะเรียนเพื่อท่องจ า เรียนรู้ตามความถนดัและศกัยภาพของตนเอง และสามารถประเมินตนเอง
เก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้และส่ิงท่ีเรียนรู้ได ้

การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานยงัเป็นการตอบสนองต่อแนวคิด constructivism โดยให้ผูเ้รียน
วเิคราะห์หรือตั้งค  าถามจากโจทยปั์ญหา ผา่นกระบวนการคิดและสะทอ้นกลบั เนน้ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
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ผูเ้รียนในกลุ่ม เนน้ active learning และ collaborative learning น าไปสู่การคน้ควา้หาค าตอบหรือสร้าง
ความรู้ใหม่บนฐานความรู้เดิมท่ีผูเ้รียนมีมาก่อนหนา้ท่ี 

นอกจากน้ี การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานยงัเป็นการสร้างเง่ือนไขส าคญัท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 
ไดแ้ก่ (1) activation of prior knowledge การเรียนรู้ส่ิงใหม่จะไดผ้ลดีข้ึน ถา้ไดมี้การเช่ือมโยงหรือ
กระตุน้ความรู้เดิมท่ีผูเ้รียนมีอยู ่(2) encoding specificity  การเรียนรู้เน้ือหาท่ีใกลเ้คียงสถานการณ์จริง
หรือมีประสบการณ์ตรง (จากโจทยปั์ญหา) จะท าให้ผูเ้รียนรู้ไดดี้ข้ึน และ (3) elaboration of knowledge 
เน่ืองจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการเรียนกลุ่มยอ่ย การไดแ้สดงออก แสดงความคิดเห็น
หรืออภิปรายถกเถียงกนัจะท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจและเรียนรู้ส่ิงนั้นไดดี้ข้ึน 
จุดเด่นและข้อจ ากดัของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 จากงานวิจยัหลายช้ินพบว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีจุดเด่นท่ีส าคญั คือ ผูเ้รียนจะมี
ทกัษะในการตั้งสมมติฐานและการให้เหตุผลดีข้ึน สามารถพฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ท างาน
เป็นกลุ่มและส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดดี้ข้ึนและมีประสิทธิภาพ ความคงอยูข่องความรู้นานกวา่การเรียนแบบ
บรรยาย นอกจากนั้นบรรยากาศการเรียนรู้ชีวิตชีวา จูงใจให้ผูเ้รียนอยากเรียนรู้มากข้ึน และยงัสงเสริม
ความร่วมมือและการท างานร่วมกนัระหวา่งภาควชิาหรือหน่วยงาน 
 ขอ้จ ากดัของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซ่ึงยงัเป็นประเด็นท่ีถกเถียง ได้แก่ ครูมีความ
กงัวลวา่ผูเ้รียนจะมีความรู้นอ้ยลง ความรู้ท่ีไดรั้บจะไม่เป็นระบบ ความถูกตอ้งของเน้ือหาหรือขอ้มูลท่ี
ผูเ้รียนไปคน้ควา้ศึกษา ตลอดจนครูตอ้งมีทกัษะท่ีหลากหลายมากกวา่การสอนแบบบรรยาย ในส่วนของ
ผูเ้รียน จะกงัวลเก่ียวกบัความถูกตอ้งของเน้ือหา ไม่มัน่ใจวา่ส่ิงท่ีตนเองไปเรียนรู้มาถูกตอ้งไม่ ขอบเขต
ของการเรียนรู้ ตอ้งเรียนรู้มากน้อยเพียงไร รวมถึงความแตกต่างกนัของครูหรือผูส้อนประจ ากลุ่ม 
นอกจากน้ีอาจยงัมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบังบประมาณหรือส่ิงสนบัสนุนท่ีใช ้จ  านวนครู การบริหารจดัการ ซ่ึง
ตอ้งมีการประสานงานและร่วมมือกนัอยา่งดีระหวา่งภาควชิา และเวลาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
ปัจจัยทีส่่งผลต่อคุณภาพของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 คุณภาพของการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานจะข้ึนกบัปัจจยัต่อไปน้ี 

1.  ความส าคญัของเน้ือหา ตอ้งเลือกเน้ือหาท่ีเป็นแกนหรือหลกัการและสอนคลอ้งกบัการ  
น าไปใชใ้นสถานการณ์ 

2.  คุณภาพของโจทยปั์ญหา ตอ้งเลือกปัญหาท่ีพบบ่อยในสถานการณ์จริงและสร้างปัญหาให้
สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของหลักสตรู ปัญหาท่ีดีจะตอ้งน่าสนใจและกระตุ้นให้ผูเ้รียนสามารถ
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อภิปรายและเรียนลงไปในระดบัลึกจนเขา้ใจแนวคิดของปัญหามากกว่าการท่องจ า สามารถเช่ือมโยง
ความรู้เดิมของผูเ้รียนกบัขอ้มูลใหม่ 

3.  กระบวนการกลุ่ม ทั้งครูและผูเ้รียนตอ้งเขา้ใจพลวตัรของกระบวนการกลุ่ม บทบาทของ
สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มกระบวนการกลุ่มท่ีดีจะท าใหก้ารเรียนรู้มีประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

4.  บทบาทและทกัษะของครู ครูหรือผูส้อนยงัมีบทบาทส าคญัในการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐานแต่จะเปล่ียนไปจากการสอนแบบบรรยาย คือไม่ไดเ้ป็นผูเ้อาความรู้มาบอกแต่มีบทบาทท่ีส าคญัใน
การออกแบบกิจกรรมและบริหารจดัการใช้ผูเ้รียนได้ท ากิจกรรมการเรียนรู้ตามท่ีวางแผนไว ้เพื่อให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และพฒันาวธีิการเรียนรู้และความสามารถในการแกปั้ญหาไปพร้อมๆกนั 

5.  การพฒันาทกัษะต่างๆ ของทั้งครูและผูเ้รียน ครูอาจไม่มัน่ใจตนเองในการท่ีตอ้งเป็นครูใน
วิชาท่ีตนเองช านาญ ครูจะตอ้งไดรั้บการพฒันาและฝึกทกัษะต่างๆ ของการเป็นครูประจ ากลุ่ม จะช่วย
ให้การเรียนการสอนประสบความส าเร็จมากข้ึน ผูเ้รียนก็จะตอ้งไดรั้บความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานและการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนแบบน้ี 

6.  ทรัพยากรการเรียนรู้ เน่ืองจากเป็นแหล่งขอ้มูลหรือความรู้ท่ีส าคญั การเตรียมและจดัหา
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย พร้อมทั้งเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งจึงมีความจ าเป็นต่อการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

7.  การบริหารจดัการ ความร่วมมือและประสานงานกนัระหว่างภาควิชาหรือหน่วยงาน 
ตลอดจนการวางแผนท่ีเหมาะสมจะท าใหก้ารจดัการเรียนการสอนมีปะสิทธิภาพ 

 
กจิกรรม 3 
จงสรุปรูปแบบการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) แลว้จุดเด่นของการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

 
แนวตอบกจิกรรม 3 

ตอบตามความเขา้ใจของผูศึ้กษา โดยประยกุตแ์นวคิดในเร่ืองท่ี 2 ประกอบ 
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บทสรุป 
 การจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแต่ละคนน าความรู้ท่ีมีมา
ก่อนเรียนมาใชใ้นการอภิปรายประเด็นเก่ียวกบัปัญหา (ขั้นท่ี 3 การระดมสมอง) โดยใชเ้หตุผลท่ีดีท่ีสุด
ประกอบ  ส่วนใหญ่ผูเ้รียนไม่แน่ใจค าตอบท่ีตนเองมีถูกตอ้งหรือไม่  เม่ือไปถึงขั้นตอนการคน้ควา้จึงจะ
มัน่ใจไดว้่ามาถูกทาง  เป็นการฝึกตั้งสมมติฐานให้คุน้เคย  การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานน่าจะเป็น
ทางเลือกหน่ึงท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและสนองตอบเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติปี
พุทธศกัราช  2542  และแกไ้ขเพิ่มเติมพุทธศกัราช  2545 
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คู่มือ  การเรียนรู้ที่ยดึปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 
Problem-based Learning For 21st Century Classroom 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บทบาทผู้เรียนและผู้สอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

                                                                                นายวุฒิชัย   วรครบุรี 
นักศึกษานักศึกษาปริญญาเอก    สาขาวชิา การบริหารการศึกษา 

 มหาวทิยาลยัมหามกฎุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน 
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ค าน า 

 
 เอกสารคู่มือการเรียนรู้น้ี  เป็นเอกสารท่ีผูว้ิจยัจดัท าข้ึนเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบโปรแกรม

การเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21   ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อพฒันาความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการ

เรียนการสอนในศตวรรษท่ี  21   

 ส าหรับการศึกษาคู่มือ  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3  บทบาทผูเ้รียนและผูส้อนการจดัการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน  ถือเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครูผูส้อน  ให้มีความรู้  

ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี  21  โดยมุ่งหวงัให้มีการน าความรู้  ทกัษะท่ี

ไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

 ผูว้ิจ ัยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า  คู่มือฉบับน้ี  จะเป็นประโยชน์ต่อพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา  

ครูผูส้อนและผูส้นใจทัว่ไป 

 สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิ  อาจารยท่ี์ปรึกษา  และผูเ้ขียนต ารา  หนงัสือทุกเล่มท่ีน ามา

อา้งอิงในเอกสารฉบบัน้ี  ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นเอกสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหา

เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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นักศึกษานักศึกษาปริญญาเอก   สาขาวชิา การบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลยั วิทยาเขตอสีาน 
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หน่วยที่  3 
บทบาทผู้เรียนและผู้สอนการเรียนรู้ที่ยดึปัญหาเป็นฐาน 

นายวุฒิชัย   วรครบุรี 

เค้าโครงเน้ือหา 
 ตอนที ่ 1  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 

 ตอนที ่ 2  ครูในศตวรรษที ่ 21   

-   บทบาทของผูส้อนและผูเ้รียนในการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  

  

แนวคดิ 
1.  การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานหรือการเรียนรู้แบบ PBL (Problem-Based Learning) เป็น

วิธีการเตรียมพร้อมให้ผูเ้รียนสามารถรับมือกบัปัญหา หัดเป็นนกัแกปั้ญหา โดยครูเป็นโคช้ (Coach) 
หรือผูใ้ห้ความช่วยเหลือเท่านั้น วิธีการสอนแบบน้ีจะเน้นให้ผูเ้รียนเป็นผูต้ดัสินใจในการแสวงหา
ความรู้ และรู้จกัการรวมกลุ่มท างานเป็นทีมเพื่อแกไ้ขปัญหา โดยเน้นให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง และสามารถน าทกัษะท่ีไดม้าใชใ้นการแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัได ้ปัญหาท่ีครูน ามาใชน้ั้นจะ
มีความเก่ียวขอ้งกบัความรู้ท่ีเรียนหรือน ามาจากสถานการณ์จริงก็ได ้ 

2. ครูไทยยุคใหม่ในศตวรรษที ่21 ต้องเปลีย่นบทบาทจากผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้อ านวยความรู้
3. การเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งผูเ้รียน  ผูส้อนต่างมีบทบาทส าคญัอยา่งยิง่ 

ในกระบวนจดัการเรียนรู้ โดยเร่ิมตั้งแต่ผูส้อนจะตอ้งวางแผนออกแบบการจดัการเรียนรู้ ติดตาม ก ากบั 
ประเมิน สรุปผลเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป ตอ้งเตรียมความพร้อมทั้งดา้นเน้ือหาและ
กระบวนการกลุ่ม เป็นผูเ้อ้ืออ านวยกระบวนการเรียนรู้ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว ้รวมทั้ง
การใหข้อ้มูลป้อนกลบั (feedback) แก่ผูเ้รียน ส่วนผูเ้รียนมีบทบาทส าคญัยิ่งต่อการเรียนรู้แบบน้ีโดยตอ้ง
มีความรับผิดชอบต่อกระบวนการกลุ่ม และการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (self-directed learning) ตลอดจนการ
ใหข้อ้มูลป้อนกลบัเพื่อน าไปสู่การพฒันาการเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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วตัถุประสงค์ 

 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 3 จบแลว้ ผูศึ้กษาสามารถ 

 1.  เขา้ใจความหมายของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  
 2. อธิบายความหมายบทบาทของผูส้อนและผูเ้รียนในการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  

กจิกรรมการเรียน 

 กิจกรรมระหวา่งเรียนดว้ยตนเอง 

 1. ศึกษาแผนการสอนประจ าหน่วยท่ี 3 

 2. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 3 

 3. ศึกษาเน้ือหาสาระในเอกสารการสอนหน่วยท่ี 3 

     ก.  หนงัสือและบทความเพิ่มเติม 

     ข.  ส่ือโสตทศัน์และส่ืออ่ืนๆ 

    ค.  สืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 

4. ท าแบบประเมินตวัเองหลงัเรียน 

ส่ือการสอน 

 1. เอกสารการสอนหน่วยท่ี 3 

 2. แบบฝึกปฏิบติัหน่วยท่ี 3 

 3. หนงัสือ /  บทความ  /  อินเทอร์เน็ต 

 6. แบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ประเมินผล 

 1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบทา้ยเร่ือง 
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่  3 
วตัถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของผูศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง บทบาทของผูส้อนและผูเ้รียนในการ

จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  

ค าแนะน า อ่านค าถามต่อไปน้ีทีละขอ้  แลว้เขียนค าตอบลงในช่องวา่งท่ีก าหนดให้ 

 

1.  ใหอ้ธิบายความหมายครูในศตวรรษท่ี  21  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.  ใหอ้ธิบายอธิบายถึงบทบาทของผูส้อนและผูเ้รียนในการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 



181 

 

ตอนที่  1 

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)  
 

โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี  3  แลว้จึงศึกษาสาระสังเขป  พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแนว

การศึกษา 
 

หัวเร่ือง  
การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานหรือการเรียนรู้แบบ PBL (Problem-Based Learning)  

 

แนวคดิ 
1.  การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานหรือการเรียนรู้แบบ PBL (Problem-Based Learning) เป็น

วิธีการเตรียมพร้อมให้ผูเ้รียนสามารถรับมือกบัปัญหา หัดเป็นนกัแกปั้ญหา โดยครูเป็นโคช้ (Coach) 
หรือผูใ้ห้ความช่วยเหลือเท่านั้น วิธีการสอนแบบน้ีจะเน้นให้ผูเ้รียนเป็นผูต้ดัสินใจในการแสวงหา
ความรู้ และรู้จกัการรวมกลุ่มท างานเป็นทีมเพื่อแกไ้ขปัญหา โดยเน้นให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง และสามารถน าทกัษะท่ีไดม้าใชใ้นการแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัได ้ปัญหาท่ีครูน ามาใชน้ั้นจะ
มีความเก่ียวขอ้งกบัความรู้ท่ีเรียนหรือน ามาจากสถานการณ์จริงก็ได ้ 
 

วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 3 จบแลว้ ผูศึ้กษาสามารถ 

 1. เขา้ใจความหมายของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
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ตอนที่  1   
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)  
 

การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานหรือการเรียนรู้แบบ PBL (Problem-Based Learning) เป็น
วิธีการเตรียมพร้อมให้ผูเ้รียนสามารถรับมือกบัปัญหา หัดเป็นนกัแกปั้ญหา โดยครูเป็นโคช้ (Coach) 
หรือผูใ้ห้ความช่วยเหลือเท่านั้น วิธีการสอนแบบน้ีจะเน้นให้ผูเ้รียนเป็นผูต้ดัสินใจในการแสวงหา
ความรู้ และรู้จกัการรวมกลุ่มท างานเป็นทีมเพื่อแกไ้ขปัญหา โดยเน้นให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง และสามารถน าทกัษะท่ีไดม้าใชใ้นการแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัได ้ปัญหาท่ีครูน ามาใชน้ั้นจะ
มีความเก่ียวขอ้งกบัความรู้ท่ีเรียนหรือน ามาจากสถานการณ์จริงก็ได ้ 

 
แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) มีแนวคิดส าคญั ดงัน้ี (บุญเล้ียง ชุมทอง : 2556)  
                1. ให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้อย่างแทจ้ริง (Student-centered Learning) เป็นผู ้
ก  าหนดส่ิงท่ีตอ้งการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
                2. จดักลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่มยอ่ยขนาดเล็ก (ประมาณ 3 – 5 คน) โดยมีการอภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นในกลุ่ม เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ไปดว้ยกนั 
                3. ครูท าหนา้ท่ี เป็นผูใ้ห้ค  าแนะน า (Coach) หรือผูอ้  านวยความสะดวก (Facilitator) แก่ผูเ้รียน
ในการแสวงหาแหล่งขอ้มูล การศึกษาขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล  
                4. ใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้และการแกปั้ญหา 
                5. มีการบูรณาการเน้ือหาของความรู้ (Content Integration) โดยเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์หรือ
ความรู้ความสามารถของผูเ้รียน 
                6. ผูเ้รียนมีการศึกษาคน้ควา้ และแสวงหาขอ้มูลดว้ยตนเอง (Self-directed Learning) 
                7. ผูเ้รียนไดล้งมือแกปั้ญหา รวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล สรุปและประเมินผล 

  8. ผูส้อนมีการประเมินผลการเรียนรู้ทั้งทางดา้นเน้ือหา ทกัษะกระบวนการ และการท างาน
กลุ่มของผูเ้รียน 

การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู้ และน าเอาความรู้ท่ี
ไดน้ั้นมาแกปั้ญหา การจดัการเรียนการสอนแบบ PBL จะมีขั้นตอนหลกั 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
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1.  การจดัเตรียมการเรียนการสอน ไดแ้ก่ การก าหนดวตัถุประสงค ์และเน้ือหาพื้นฐานท่ีผูเ้รียน
ต้องแสวงหาความรู้ การก าหนดปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพจริงของสังคมและแนวทางการ
ประเมินผล 

2.  การจดัการเรียนการสอน เป็นการน าเอาแผนการจดัการเรียนการสอนท่ีไดเ้ตรียมไวม้าใชก้บั
ผูเ้รียนตามกระบวนการ 
                   2.1  ระบุปัญหา (Problem Identification) ผูเ้รียนจะตอ้งระบุปัญหาท่ีแทจ้ริงได ้โดยใช้

กระบวนการคิดท่ีมีเหตุผล ลกัษณะค าถามท่ีดีจะเป็นปัญหาท่ีพบบ่อย มีความส าคญัและเป็นสถานการณ์

จริงมีขอ้มูลประกอบ เป็นปัญหาท่ีครอบคลุมการเรียนรู้หลายสาขาวชิา มีลกัษณะกระตุน้ให้ผูเ้รียนสนใจ

งานท่ีก าลงัท าอยูแ่ละมองเห็นทิศทางในการท างานต่อไป  

                   2.2  การเรียนการสอนในกลุ่มยอ่ย (Small Group Tutorial Learning) เพื่อให้ผูเ้รียนมีโอกาส

แลกเปล่ียนความคิดเห็น ระดมความคิด ความรู้มาช่วยกนัแกปั้ญหา และแสวงหาขอ้มูลเป็นความรู้ใหม่ 

โดยผูเ้รียนก าหนดแนวทางการคน้ควา้หาความรู้ โดยอาศยัการท างานเป็นกลุ่ม 

                   2.3  การแสวงหาขอ้มูลด้วยตนเอง (Self-directed Learning) ผูเ้รียนแต่ละคนจะตอ้งไป

แสวงหาความรู้ และรับผดิชอบงานในส่วนของตวัเองท่ีมีต่อกลุ่ม เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหา 

3.  การประเมินผลการเรียนการสอน ผูเ้รียนประเมินผลตนเอง (Self Evaluation)  และการ

ประเมินผลการปฏิบติัการของสมาชิกกลุ่ม (Peer Evaluation) โดยเนน้ท่ีกระบวนการเรียนของผูเ้รียน ใช้

การประเมินจากสภาพจริง (Authentic Assessment) ท่ีดูจากความสามารถในการปฏิบติังาน  

 

กจิกรรม 1  
จงสรุปจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) ตามความเขา้ใจของผูศึ้กษา 

 
แนวตอบกจิกรรม 1 

ตอบตามความเขา้ใจของผูศึ้กษา โดยประยกุตแ์นวคิดในเร่ืองท่ี 3 ประกอบ 
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ตอนที่  2 
ครูในศตวรรษที่  21   

-  บทบาทของผูส้อนและผูเ้รียนในการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  
 

โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี  2  แล้วจึงศึกษาสาระสังเขป  พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแนว

การศึกษา 
 

หัวเร่ือง  
ความหมายการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน(Problem-based  Learning) 

แนวคดิ 
1. ครูไทยยุคใหม่ในศตวรรษที ่21 ต้องเปลีย่นบทบาทจากผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้อ านวยความรู้
2. การเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งผูเ้รียน  ผูส้อนต่างมีบทบาทส าคญัอยา่งยิง่ 

ในกระบวนจดัการเรียนรู้ โดยเร่ิมตั้งแต่ผูส้อนจะตอ้งวางแผนออกแบบการจดัการเรียนรู้ ติดตาม ก ากบั 
ประเมิน สรุปผลเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป ตอ้งเตรียมความพร้อมทั้งดา้นเน้ือหาและ
กระบวนการกลุ่ม เป็นผูเ้อ้ืออ านวยกระบวนการเรียนรู้ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว ้รวมทั้ง
การใหข้อ้มูลป้อนกลบั (feedback) แก่ผูเ้รียน ส่วนผูเ้รียนมีบทบาทส าคญัยิ่งต่อการเรียนรู้แบบน้ีโดยตอ้ง
มีความรับผิดชอบต่อกระบวนการกลุ่ม และการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (self-directed learning) ตลอดจนการ
ใหข้อ้มูลป้อนกลบัเพื่อน าไปสู่การพฒันาการเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 

วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 2 จบแลว้ ผูศึ้กษาสามารถ 

1. อธิบายความหมายบทบาทของผูส้อนและผูเ้รียนในการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
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ตอนที่  2  ครูในศตวรรษที่  21  
  

หนา้ท่ีของครูศตวรรษท่ี  21  ควรเป็นครูท่ีจะตอ้งปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัโลกของผูเ้รียน  ให้มี

ความเป็นดิจิตอลใหม้ากข้ึน  ดงัทศันะท่ีผูว้จิยัจะน ามากล่าวต่อไปน้ี 

    1.  Andrew Churches ( 2009 ) ไดเ้สนอแผนภาพเพื่ออธิบายลกัษณะครูท่ีจะประสบ

ความส าเร็จในศตวรรษท่ี 21  ควรมีลกัษณะ 8 ประการดงัภาพท่ี 6 

 
 

ภาพที ่ 2  ลกัษณะครูในศตวรรษท่ี 21 

 

จากภาพท่ี  2  อธิบายลกัษณะครูในศตวรรษท่ี 21 ไดด้งัน้ี  

1. มีการปรับเปล่ียน (Adapting)  ครูตอ้งสามารถปรับเปล่ียนกลวิธีการสอนท่ีตนเคยมี

ประสบการณ์และตอ้งสามารถน าซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์มาใชส้นบัสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัวยั

และความสามารถของผูเ้รียน  

2. เป็นผูมี้วิสัยทศัน์ (Being Visionary) ครูตอ้งไม่จ  ากดัอยู่เฉพาะในเน้ือหาวิชาท่ีสอนควรมี

จินตนาการและมองเห็นศกัยภาพของเคร่ืองมือต่างๆท่ีหลัง่ไหลเขา้มา เช่นเวบ็เทคโนโลยีแลว้น าส่ิง
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เหล่าน้ีเขา้มาใช้สนตอบความตอ้งการของตนและเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ ศึกษาความคิดของผูอ่ื้นแลว้รู้จกั

น ามาปรับใชก้บัการเรียนการสอน 

3. ให้ความร่วมมือ (Collaborating) ครูควรให้ความร่วมมือโดยการแบ่งปัน (Sharing) การ

เผยแพร่ (Contributing) การปรับตวั (Adapting) และคิดหาวธีิใหม่ๆ (Inventing)  

4. กลา้เส่ียง (Taking Risk) ครูอาจตอ้งเส่ียงถา้บางคร้ังไม่รู้เท่ากบันกัเรียนในบางเร่ือง และมี

วิสัยทศัน์ มองหาเทคโนโลยีท่ีจะน ามาใช้สนับสนุนการเรียนการสอนได้ วิเคราะห์เป้าหมายและเป็น

เพียงผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน กลา้เส่ียงท่ีจะให้ผูเ้รียนเรียนรู้จากกนัและกนัและ

กลา้ไวใ้จนกัเรียน  

5. เรียนรู้ (Learning) ครูตอ้งเป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิต รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆอยา่ง

ต่อเน่ือง  

6. การส่ือสาร (Communicating) ครูตอ้งมีความสามารถในการส่ือสาร ให้ความร่วมมือและ

สามารถแสดงบทบาทของผูอ้  านวยความสะดวกการเรียนรู้ ผูค้อยกระตุน้ ควบคุม ตรวจสอบและจดัการ  

7. เป็นตน้แบบพฤติกรรม (Modeling Behavior) ครูตอ้งสอนค่านิยมและเป็นตน้แบบหรือ

ตวัอยา่งพฤติกรรมท่ีอยากให้นกัเรียนเป็น พฤติกรรมท่ีตอ้งการให้เกิดกบันกัเรียน เช่น ความอดทน การ

ตระหนกัเก่ียวกบัโลกาภิวตัน์ เป็นตน้  

8. เป็นผูน้ า(Leading) ครูตอ้งเป็นผูน้ าแมว้า่การเป็นผูน้ าจะประสบความส าเร็จหรือไม่ก็ตาม 

Lisa  (Lisa, 2010  อา้งถึงใน  วิโรจน์  สารรัตนะ,  2556)  กล่าวถึงสัญญาณการเป็นครูในศตวรรษท่ี  21  

ดงัน้ี 

  1. ท่านใหน้กัเรียนใชข้อ้มูลจากหลายแหล่งในโครงการวิจยัของพวกเขา...มีการอา้งอิง 

blogs, podcasts และบทสัมภาษณ์ท่ีไดจ้ากการ Skype 

  2. นกัเรียนของท่านท าโครงงานแบบร่วมมือ...กบันกัเรียนในออสเตรเลีย 

  3. ท่านปรับขอ้มูลล่าสุดเพื่อสะท้อนผลการประเมินนักเรียนถึงผูป้กครองเป็นราย

สัปดาห์...โดยblog ของท่าน 

  4.  นกัเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน...โดยtweeting ค าถามและมีขอ้เสนอแนะ 
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  5.  ท่านขอใหน้กัเรียนท าการศึกษาและท ารายงานท่ีสร้างสรรคใ์นหวัขอ้ท่ีเป็นประเด็น

โตแ้ยง้...และท่านใหเ้กรดจากการส่งงานเป็นวดีิโอ 

  6.  ท่านไดต้ระเตรียมงานการสอนดว้ยวิธีแปลกใหม่...เช่นดว้ย podcasts (postcasts 

เป็นรูปแบบของกระบวนการท่ีสามารถบนัทึกเสียงต่าง ๆ ข้ึนไปเก็บไวบ้นเวบ็ไซต)์ 

  7.  ท่านขอให้นกัเรียนแสดงประวติัหรือบุคลิกลกัษณะของบุคคล...แลว้นกัเรียนไดท้ า

แฟ้มขอ้มูลบนส่ือออนไลน์ลอ้บุคลิกของบุคคลอ่ืน 

  8.  นกัเรียนของท่านสร้างสรรค์แนวการเรียน...โดยท างานร่วมกบัคนอ่ืนใน Group 

wiki (wiki เป็นลกัษณะของการสร้างเวบ็ไซดแ์บบมีส่วนร่วม) 

  9.  ท่านแลกเปล่ียนแผนการสอนกบัเพื่อนครู...ทุกมุมโลก 

  10.  แมมี้งบประมาณส าหรับห้องเรียนจ ากดั...แต่ท่านถือเป็นเร่ืองไม่ส าคญั  เพราะ

สามารถมีแหล่งขอ้มูลฟรีอีกมากมายทางเวบไซด ์

  11.  ท่านตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาวิชาชีพ...และท่านไดอ่้าน blog, join 

online communities, tweet  เพื่อพฒันาตนเอง 

  12.  ท่านน านกัเรียนเท่ียวชมเมืองจีน...ท่านไม่เคยทอดทิ้งห้องเรียน 

  13  นักเรียนของท่านแลกเปล่ียนประสบการณ์ช่วงวนัหยุดภาคฤดูร้อน  โดยน า

ภาพถ่ายลงในฐานขอ้มูลออนไลน์ 

  14.  ท่านเขา้เยีย่มชมพิพิธภณัฑลู์ฟร์กบันกัเรียน..และไม่ไดจ่้าค่าเล็กนอ้ย 

  15.  ท่านสอนนกัเรียนไม่ใหเ้ป็นอนัธพาล...และไม่เป็นอนัธพาลในโลกไซเบอร์ 

  16.  ท่านใหน้กัเรียนน าเอาโทรศพัทมื์อถือเขา้หอ้งเรียนดว้ย..เพราะวา่ท่านวางแผนท่ีจะ

ใชใ้นหอ้งเรียนดว้ย 

  17.  ท่านใหน้กัเรียนสรุปบทเรียน...และส่งถึงท่านโดย  “text message”   

18.  ท่านน าเสนองานริเร่ิมของนกัเรียน...สู่โลก 
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19.  ท่านด่ืมกาแฟในตอนเชา้...พร้อมกบัตรวจสอบ  RSS feed  ของท่าน(เป็นการ

รวบรวมแหล่งข้อมูลจากหลายแหล่งมาไวใ้นท่ีเดียวกนั เม่ือใช้ RSS จะมีการส่งสรุปเน้ือหามาให้

ตดัสินใจวา่ตอ้งการอ่านบทความใด  โดยคลิกท่ีการเช่ือมโยง) 

20.  ท่านก าลงัอ่านส่ิงนั้นอยู ่

21.  ท่านtweet และเขียนบนัทึก  แลว้กด like หรือส่งอีเมลงคนอ่ืน   

ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ (2558) รองอธิการบดีฝ่ายวจิยั  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์กล่าววา่ ครูไทย

ยุคใหม่ในศตวรรษที ่21 ต้องเปลีย่นบทบาทจากผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้อ านวยความรู้ ซ่ึงในปัจจุบนัเร่ิม

มีการพูดถึงทกัษะของเด็กในศตวรรษท่ี 21 แต่ยงัไม่มีคู่มือประกอบแนวทางการพฒันาทกัษะครูให้

พร้อมต่อการเรียนการสอนใน ยุคสมยัใหม่ ครูไทยจ านวนมากจึงเหมือนถูกปล่อยอยู่อย่างโดดเด่ียว

ท่ามกลางความเปล่ียนแปลง ของสังคมโลก ทั้งน้ีแนวทางในการพฒันาทกัษะครูไทยในศตวรรษท่ี 21 

ประกอบดว้ยทกัษะ 7 ดา้น ไดแ้ก่ 1.ทกัษะ ในการตั้งค  าถาม เพื่อช่วยให้ศิษยก์  าหนดรู้เป้าหมายและคิด

ไดด้ว้ยตนเอง 2.ทกัษะท่ีสอนให้เด็กหาความรู้ไดด้ว้ยตวัเองและดว้ยการลงมือปฏิบติั  3.ทกัษะในการ

คดัเลือกความรู้ ตามสภาพแวดลอ้มจริง 4.ทกัษะในการสร้างความรู้ ใชเ้กณฑก์ารทดสอบและตรวจสอบ

ความถูกตอ้งอยา่งไร เพื่อท าใหศิ้ษยเ์กิดความเขา้ใจอยา่งชดัแจง้ 5.ทกัษะให้ศิษยคิ์ดเป็น หรือตกผลึกทาง

ความคิด 6.ทกัษะในการประยกุตใ์ช ้และ 7.ทกัษะในการประเมินผล ซ่ึงครูยคุใหม่จ  าเป็นตอ้งมีทกัษะทั้ง 

7 ดา้นในการเป็นผูอ้  านวยความรู้ใหเ้ด็ก แทนท่ีจะเป็นผูถ่้ายทอดความรู้เหมือนก่อน 

 

บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  

 ผูส้อนจะเป็นผูจ้ดัประสบการณ์ใหก้บัผูเ้รียน ใหมี้วธีิการเรียนท่ีถูกตอ้งและเสริมสร้างความคิด

ในระดบัสูง เป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้ สร้างบทเรียนท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ในเน้ือหา

ท่ีเป็นแนวคิดส าคญัของปัญหานั้นๆ ครูจะมีบทบาทหนา้ท่ี ดงัน้ี  

1. ครูพยายามถามกระตุน้ใหผู้เ้รียนคิดวเิคราะห์ตลอดการเรียนการสอน 

2. แนะน าใหผู้เ้รียน เรียนรู้ผา่นขั้นตอนการเรียนรู้ทีละขั้น 
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3. ส่งเสริมผลกัดนัใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจในระดบัท่ีลึกซ้ึง  

4. หลีกเล่ียงการใหค้วามเห็นต่อการอภิปรายของผูเ้รียน บ่งช้ีวา่ถูกหรือผิด 

บทบาทของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  

 ผูเ้รียนท่ีจะประสบความส าเร็จในการเรียนรู้จากปัญหาน้ี จะตอ้งมีความรู้พื้นฐานท่ีเหมาะสมกบั

ปัญหาท่ีเรียนมีความสามารถในการส่ือสาร เน่ืองจากเป็นการเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย ให้ความร่วมมือภายใน

กลุ่ม มีความรับผดิชอบและตระหนกัในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย มุ่งมัน่ท างานให้ส าเร็จ รวมทั้งมีความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการท างาน   

หลงัจากไดเ้รียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ผูเ้รียนจะไดพ้ฒันาทกัษะต่างๆ ดงัน้ี 

1. ความสามารถในการเรียนรู้จากปัญหา ซ่ึงจะฝึกฝนให้มีประสบการณ์และความสามารถใน

การคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมดว้ยตนเอง 

2. ความสามารถในการแก้ปัญหา ผูเ้รียนจะได้ฝึกทกัษะการแก้ปัญหาและน าไปใช้ในการ

ท างานได ้

3. ความสามารถในการช้ีน าหรือเร่ิมตน้การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้

แสวงหาขอ้มูลอย่างอิสระ โดยครูผูส้อนเตรียมโครงสร้างและคอยอ านวยความสะดวก 

จดัหาปัจจยัสนับสนุนในการคน้ควา้หาขอ้มูล ผูเ้รียนจะได้เรียนรู้วิธีการท างานและการ

จดัการทรัพยากรต่างๆอยา่งมีประสิทธิภาพ  

4. ความสามารถในการเรียนกลุ่มย่อย การท างานรวมกนัเป็นกลุ่มย่อยผูเ้รียนจะได้ฝึกการ

ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในกลุ่มท่ีมีสมาชิกแตกต่างกนั เรียนรู้ท่ีจะรับฟัง วิเคราะห์ขอ้มูล และ

วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เป็นโอกาสให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้และ

พฒันาการเรียนรู้ของตนเองจากการประเมินและให้ขอ้มูลของเพื่อนร่วมกลุ่ม และการ

ประเมินตนเอง 

การเรียนรู้แบบ PBLท่ีจะฝึกและสร้างทกัษะในศตวรรษท่ี  21 ให้กบันักเรียนได้จริงและ

หลากหลาย การท างานทั้งหมดท่ีครูปล่อยให้นักเรียนได้ลงมือท าจริงด้วยตนเอง ไม่ช้ีน าหรือให้
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ค าปรึกษาจนเกินไป ซ่ึงจะไม่ไดเ้ปิดโอกาสให้นกัเรียนไดคิ้ดหาทางแกปั้ญหาเอง ไม่ด่วนบอกค าตอบ

ก่อน แต่จะมีการบอกหรือให้ค  าแนะน าในกรณีท่ีผิดหวัขอ้หรือเขา้ใจผิด หรือไม่ไดใ้ชเ้หตุผลเอาเสียเลย 

ครูจึงจะใหข้อ้คิดบา้ง ให้เขาไดด้ิ้นรน ต่อสู้ พยายามคิดและลงมือแกไ้ขปัญหาจากสติปัญญาของตนเอง 

การท างานจะเกิดข้ึนตามล าดบัอยา่งเป็นธรรมชาติ ไดแ้ก่ สังเกตและศึกษาขอ้มูล เกิดขอ้สงสัยท่ีจะเป็น

ปัญหา คาดเดาค าตอบ รวบรวมวิเคราะห์ขอ้มูล ในท่ีสุดจะน าไปสู่ค าตอบท่ีแทจ้ริงได้ ขั้นตอนการ

ท างานหรือการเรียนรู้เหล่าน้ี เป็นขั้นตอนการท างานของคนท างานจริงๆอยู่แลว้ ดงันั้นหากครูเปิด

โอกาสหรือออกแบบกิจกรรมต่างๆ เพื่อใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติั "คิดเองท าเอง" ดว้ยเหตุและผล ก็จะ

ท าให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการเหล่าน้ีในการเรียนรู้ โดยวิชาวิทยาศาสตร์จะเรียกว่า วิธีการทาง

วทิยาศาสตร์(scientific method) 

การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ผูเ้รียนในฐานะสมาชิกกลุ่มตอ้งแบ่งบทบาทหน้าท่ีในการ

ท างาน ซ่ึงประกอบดว้ยการเป็นประธาน เลขานุการ และสมาชิกกลุ่ม  ดงันั้นการเร่ิมตน้กระบวนการ

กลุ่มแต่ละคร้ังตอ้งมีการเลือกประธานและเลขานุการมาท าหน้าท่ีให้กระบวนการกลุ่มด าเนินไปดว้ย

ความราบร่ืนและให้เกิดประสิทธิภาพ และฝึกการท าหน้าท่ีของผูเ้รียนในกระบวนการกลุ่มได้อย่าง

เหมาะสม 

บทบาทของประธาน 

ประธานมีหน้าท่ีส าคญั ในการด าเนินกระบวนการกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ

เป้าหมาย โดยบทบาท ดงัน้ี  

1. ดูแลใหส้มาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมตามขั้นตอนทั้ง 7 อยา่งเหมาะสม 

2. วางโครงสร้างการประชุมกลุ่มยอ่ย 

3. กระตุน้ใหส้มาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีก าลงัอภิปราย 

4. ควบคลุมไม่ใหก้ารอภิปรายออกนอกประเด็น 

5. หาขอ้สรุปท่ีเป็นมติของกลุ่มหากมีความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 

6. สรุปและเรียบเรียงขอ้มูลท่ีสมาชิกเสนอใหเ้ป็นประเด็นท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน 

7. ส่งเสริมใหส้มาชิกภายในกลุ่มใหอ้ภิปรายปัญหาในเชิงลึกและเช่ือมโยงสถานการณ์เรียนรู้ 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/455932
http://e-learning.snru.ac.th/els/scilife/unit1/t2-30.htm
http://e-learning.snru.ac.th/els/scilife/unit1/t2-30.htm
http://e-learning.snru.ac.th/els/scilife/unit1/t2-30.htm
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8. ควบคลุมเวลาในแต่ละขั้นตอนให้เหมาะสม ไม่ใช้เวลากบัขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงมาก

เกินไป 

9. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็นเช่นเดียวกบัสมาชิกในกลุ่มคนอ่ืนๆ 

10. ร่วมประเมินเพื่อนสมาชิกในกลุ่มอยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

บทบาทของเลขานุการ 

เลขานุการมีหนา้ท่ีส าคญั ในการบนัทึกและรวบรวมสาระส าคญัท่ีไดจ้ากกระบวนการก ลุ่มให้

สมาชิกใหเ้ห็นร่วมกนั โดยมีบทบาท ดงัน้ี 

1. รับฟังความคิดเห็นและการน าเสนอของสมาชิกภายในกลุ่ม 

2. จบัประเด็นส าคญัจากประธานและสมาชิกในกลุ่ม 

3. ทบทวนประเด็นท่ีบนัทึกแก่สมาชิกในกลุ่มเพื่อให้แน่ใจวา่ตนเองเขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ

ตรงกบัท่ีกลุ่มน าเสนอ 

4. บนัทึกส่ิงท่ีสมาชิกในกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ

เรียนรู้ภายในกลุ่ม 

5. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็นเช่นเดียวกบัสมาชิกในกลุ่มคนอ่ืนๆ  

6. ร่วมประเมินเพื่อนสมาชิกในกลุ่มอยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

บทบาทของสมาชิกในกลุ่ม 

สมาชิกในกลุ่มมีหน้าท่ีส าคญั ในการมีส่วนร่วมต่อกระบวนการเรียนรู้และรับผิดชอบใน

กระบวนการกลุ่ม โดยมีบทบาท ดงัน้ี 

1. การรับผดิชอบในการเขา้ชั้นเรียนหรือการนดัพบปะนอกชั้นเรียนเพื่อคน้ควา้และสรุปขอ้มูล

ของกลุ่มในการน าเสนอ 

2. รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม 

3. มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและอภิปรายในกลุ่ม 

4. ตั้งค  าถามท่ีดีน าไปสู่การอภิปรายในกลุ่ม 

5. แสดงความคิดเห็นอยา่งเหมาะสม ไม่น ากลุ่มอภิปรายออกนอกประเด็น 
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     6. มีความอดทนท่ีจะรอคอยโดยไม่พูดแทรกขณะท่ีสมาชิกคนอ่ืนก าลงัอภิปรายหรือแสดงความ

คิดเห็น 

     7. ใหเ้กียรติสมาชิกและเคารพในความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

     8. รับผดิชอบคน้ควา้ในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

     9. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อน าเสนอขอ้มูลท่ีไปศึกษาคน้ควา้ต่อผูเ้รียนและครูผูส้อนในชั้นเรียน 

     10. ร่วมประเมินเพื่อนสมาชิกกลุ่มอยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม  

     11. ปรับปรุงตนเองตามค าแนะน าของครูผูส้อน 

บทบาทและทกัษะของผูเ้รียน ใน 7 ขั้นตอนของการเรียนรู้ 

แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

ขั้นท่ี 1: อธิบายค าศพัทท่ี์ไม่เขา้ใจ 

บทบาทของประธาน : 

     1. เชิญชวนใหส้มาชิกอ่านแบบวเิคราะห์โจทยปั์ญหา 

     2. ตรวจสอบวา่ทุกคนไดอ่้านโจทยปั์ญหาแลว้ 

     3. ซกัถามสมาชิกกลุ่มวา่ค าใดในโจทยปั์ญหาเป็นค ายากบา้ง 

     4. เปิดโอกาสใหส้มาชิกกลุ่มช่วยกนัอธิบายค าศพัทย์าก 

     5. สรุปและด าเนินการขั้นตอนต่อไป 

บทบาทของเลขานุการ : 

     1. วางแผนการเขียนบนัทึก 

     2. จดค ายากไวบ้นกระดานหรือกระดาษ 

     3. เขียนค าอธิบายท่ีกลุ่มช่วยกนัเสนอนิยามค าศพัทแ์ต่ละค าจนครบถว้น 

บทบาทของสมาชิกกลุ่ม : 

     1. อ่าน วเิคราะห์โจทยปั์ญหา สรุปจบัประเด็นส าคญัของโจทยปั์ญหา 

     2. คน้หาค าศพัทย์ากหรือเน้ือความท่ีไม่เขา้ใจ แลว้น ามาเสนอต่อประธานและสมาชิกในกลุ่ม  
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     3.  อธิบายความหมายของค าศพัทย์ากหรือเน้ือความท่ีไม่เขา้ใจ ให้เกิดความชดัเจนร่วมกนั โดยใช้

ความรู้และประสบการณ์เดิม 

 

ขั้นท่ี 2 : ระบุปัญหา 

บทบาทของประธาน : 

     1. ถามสมาชิกในกลุ่มว่าจากโจทยปั์ญหาดงักล่าว คิดว่ามีประเด็นปัญหาส าคญัท่ีเก่ียวกบัประเด็น

ใดบา้ง 

     2. เรียบเรียงขอ้ความหรือความคิดท่ีสมาชิกเสนอมาใหม่ใหช้ดัเจน 

     3. ตรวจดูวา่สมาชิกพอใจค าอธิบายปัญหาเหล่านั้นหรือไม่ 

     4. สรุปและเขา้สู่ขั้นตอนต่อไป 

บทบาทของเลขานุการ : 

     1. จดประเด็นค าถามท่ีทางกลุ่มร่วมกนัน าเสนอ 

     2. มีส่วนร่วมในการตั้งประเด็นค าถามจากโจทยปั์ญหา 

     3. แยกแยะระหวา่งประเด็นค าถามหลกัและประเด็นค าถามรอง 

บทบาทของสมาชิกกลุ่ม : 

     1. มีส่วนร่วมในการตั้งประเด็นค าถามจากโจทยปั์ญหา 

     2. รับฟังประเด็นค าถามจากสมาชิกอ่ืนในกลุ่ม 

     3. ช่วยกนัคดัเลือกประเด็นส าคญัท่ีจะน าไปใชใ้นขั้นตอนต่อไป 

ขั้นท่ี 3 : ระดมสมอง 

บทบาทของประธาน : 

     1. ด าเนินการใหส้มาชิกน าเสนอความคิดทีละคนโดยทัว่ถึง 

     2. มีส่วนร่วมในการระดมสมองกบัสมาชิกกลุ่ม 

     3. สรุปความคิดท่ีสมาชิกน าเสนอ 

     4. กระตุน้ใหส้มาชิกทุกคนไดร่้วมแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย 
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     5. สรุปเม่ือขั้นตอนระดมสมองส้ินสุดลง 

     6. พยายามก ากบัให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามขั้นตอนและตอบค าถามท่ีร่วมกนัเสนอใน

ขั้นตอนท่ี 2 ในแต่ละขอ้ใหค้รบถว้น 

บทบาทของเลขานุการ : 

     1. มีส่วนร่วมในการระดมสมองกบัสมาชิกกลุ่ม 

     2. จดขอ้ความ ขอ้เสนอท่ีแต่ละคนร่วมกนัแสดงความคิด ใชข้อ้ความท่ีกระชบัและชดัเจน 

     3. แยกแยะระหวา่งประเด็นหลกักบัประเด็นรอง 

บทบาทของสมาชิกกลุ่ม : 

     1. มีส่วนร่วมในการระดมสมองกบัสมาชิกกลุ่ม  

     2. ไม่พูดขดัหรือระงบัความคิดเห็นเม่ือสมาชิกกลุ่มก าลงัแสดงความคิดเห็น 

     3. ไม่อภิปรายหรืออธิบายมากเกินความจ าเป็น 

     4. รอคอยและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มโดยไม่วิจารณ์หรือประเมินความถูกตอ้งของความ

คิดเห็นของสมาชิก 

     5. รวมแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นมิตร ไม่แสดงการโออ้วดหรือดูถูกคนอ่ืน 

ขั้นท่ี 4 : วเิคราะห์ปัญหา 

บทบาทของประธาน : 

     1. มีส่วนร่วมการอธิบายใหเ้หตุผล คิดวเิคราะห์และเช่ือมโยงความคิดอยา่งเป็นระบบ 

     2. กระตุน้ใหส้มาชิกในกลุ่มร่วมกนัวเิคราะห์และอภิปรายในเชิงลึก 

     3. สรุปประเด็นหลกัและประเด็นรองจากความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม 

     4. พยายามดูแลไม่ใหก้ลุ่มอธิบายเช่ือมโยงออกนอกประเด็น 

บทบาทของเลขานุการ :  

     1. มีส่วนร่วมในการอธิบายใหเ้หตุผล คิดวเิคราะห์และเช่ือมโยงความคิดอยา่งเป็นระบบ 

     2. สรุปประเด็นการน าเสนอใหก้ระชบัและชดัเจน 
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     3. แสดงความเช่ือมโยงระหวา่งหวัขอ้หลกัและหวัขอ้ยอ่ยต่างๆโดยแสดงเป็นแผนภาพ (mind map) 

หรือแผนภูมิ (topic tree) เป็นตน้ 

 

บทบาทของสมาชิกกลุ่ม : 

     1.  มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ใชเ้หตุผล คิดวเิคราะห์และเช่ือมโยงความคิดอยา่งเป็นระบบ 

     2. รอคอยและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม และใหเ้หตุผลเพิ่มเติม 

     3. จดักลุ่มความคิดเห็นให้เก่ียวขอ้งกนั ตดัประเด็นท่ีไม่เก่ียวขอ้งและพยายามจดัระบบประเด็น

ปัญหา 

ขั้นท่ี 5 : สร้างประเด็นการเรียนรู้ 

บทบาทของประธาน :  

     1. มีส่วนร่วมในการก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้กบัสมาชิกกกลุ่ม 

     2. กระตุน้ใหส้มาชิกเสนอประเด็นการเรียนรู้ 

     3. สรุปขอ้มูลท่ีสมาชิกน าเสนอ 

     4. สอบถามสมาชิกทุกคนเพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนัจากสมาชิกกลุ่มในประเด็นท่ีร่วมกนัก าหนด 

บทบาทของเลขานุการ : 

     1. มีส่วนร่วมในการก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้  

     2. จดบนัทึกประเด็นการเรียนรู้ 

     3. สรุปประเด็นการเรียนรู้ท่ีสมาชิกน าเสนอใหก้ระชบัและชดัเจน 

บทบาทของสมาชิกกลุ่ม : 

     1. มีส่วนร่วมในการก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้กบัสมาชิกกกลุ่ม  

     2. ช่วยกนัทบทวนวา่ประเด็นการเรียนรู้ท่ีก าหนดข้ึนมีความครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาของโจทย์

ปัญหา 

ขั้นท่ี 6 : คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 
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     ผูเ้รียนแต่ละคนไปศึกษาขอ้มูลรายละเอียดจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อตอบวตัถุประสงค์การเรียนรู้ท่ี

ทางกลุ่มสร้างประเด็นการเรียนรู้ในทุกวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

ขั้นท่ี 7 : รายงานต่อกลุ่ม 

 

บทบาทของประธาน : 

     1. เตรียมรูปแบบในการน าเสนอ 

     2. ตรวจดูวา่สมาชิกน าขอ้มูลมาจากแหล่งใดบา้ง 

     3. น าประเด็นการเรียนรู้ทุกประเด็นมาน าเสนอ และสอบถามผลการเรียนรู้และขอ้พบจากสมาชิก

กลุ่มทีละประเด็นการเรียนรู้ 

     4. สรุปขอ้เสนอ/รายงานโดยสมาชิก 

     5. ถามค าถามใหก้ารอภิปรายเกิดความลุ่มลึก 

     6. กระตุน้สมาชิกใหเ้ช่ือมโยงหวัขอ้ยอ่ยสู่ประเด็นหลกั 

     7. กระตุน้สมาชิกใหน้ าเสนอรายงาน 

     8. สรุปอภิปรายแต่ละประเด็น 

บทบาทของเลขานุการ : 

     1. สรุปประเด็นท่ีสมาชิกน าเสนอใหก้ระชบัและชดัเจน 

     2. เช่ือมโยงหวัขอ้ยอ่ยสู่ประเด็นหลกั 

บทบาทของสมาชิกกลุ่ม : 

     1. น าเสนอแหล่งเรียนรู้ท่ีไดไ้ปศึกษาคน้ควา้แก่สมาชิกกลุ่ม  

     2. น าเสนอขอ้มูล เน้ือหาสาระ รายละเอียดท่ีไดไ้ปศึกษาคน้ควา้ในแต่ละประเด็นการเรียนรู้  

     3. มีส่วนร่วมในการตอบค าถามและแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัภายในกลุ่มและอาจารยป์ระจ ากลุ่ม 

     4. ร่วมกนัสรุปเน้ือหาเพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ใหค้รอบคลุมในทุกประเด็น 

ลกัษณะของกระบวนการกลุ่มท่ีดีในการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

      1. มีบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเป็นมิตร ไม่ตรึงเครียด ยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 
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     2. มีการรวมมือกนัมากกวา่การแข่งขนั 

     3. ทุกคนมีส่วนร่วม ผลดัเปล่ียนเป็นผูน้ ากลุ่ม 

     4. ท างานดว้ยกนัอยา่งมีความสุข 

     5. คน้ควา้ครอบคลุมเน้ือหาและวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

     6. ยอมการประเมินรับซ่ึงกนัและกนั 

     7. ผูเ้รียนมาเรียนอยา่งสม ่าเสมอ และเตรียมตวัก่อนล่วงหนา้ 

     ในระหวา่งการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็น ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีบทบาทหนา้ท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง

คือ การประเมินผลทั้งกระบวนการเรียนรู้และผลลพัธ์การเรียนรู้ ส าหรับในการประเมินผลการเรียนรู้

สามรถประเมินแบบมีส่วนร่วมด้วยวาจาภายในกลุ่ม เม่ือส้ินสุดในแต่ละโจทย์ปัญหาหาก็จะมีการ

ประเมินเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามแบบประเมินท่ีอาจารยป์ระจ ากลุ่มได้จดัเตรียมไวใ้ห้ ซ่ึงมีทั้งการ

ประเมินตนเอง ประเมินกระบวนการกลุ่ม ประเมินอาจารยป์ระจ ากลุ่ม ประเมินเพื่อน ประเมินโจทย์

ปัญหาท่ีน ามากระตุน้การเรียนรู้และประเมินความพร้อม ความเหมาะสมของการจดัการเรียนรู้แบบใช้

ปัญหาเป็นปัญหาเป็นฐาน ส าหรับการประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ของอาจารยส์ามารถประเมินเน้ือหา

ของการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยการออกขอ้สอบเป็นขอ้สอบปรนยัหรืออตันยัเป็นโจทยส์ถานการณ์ให้

ครอบคลุมเน้ือหาการเรียนรู้ 

เราจะเสริมสร้างทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 จากการเรียนรู้จากปัญหาได้อย่างไร 

 ในการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกัหรือการเรียนรู้แบบ PBL น้ี ครูผูส้อนจะท าหนา้ท่ีเป็นผูต้ ั้ง
ค  าถาม และเป็นคนตั้งปัญหาเพื่อสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ และจะไม่ตั้งเป้าหมายว่าจะตอ้งได้
ค  าตอบท่ีถูกตอ้ง นกัเรียนท่ีตอบผิดถือว่าใชไ้ม่ได ้เพราะเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีสุดของการเรียนรู้และการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 คือ ค าถามกบัปัญหา 

ครูผูส้อนจะเตรียมตวัและวางแผนจดัท าค าถามส าหรับนกัเรียนเพื่อใชใ้นการเรียนรู้จากปัญหา 
1. ก าหนดหัวขอ้ โดยอา้งอิงจากหลกัสูตรและตวัช้ีวดัเพื่อก าหนดขอบเขตของความคิด

และแนวคิดส าคญัท่ีจะใหผู้เ้รียนไดค้น้ควา้ 
2. ท าแผนภาพแนวคิด/แผนผงัมโนทศัน์ (Concept Mapping) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา โดย

ใชห้วัขอ้หรือแนวคิดหลกัเป็นจุดเร่ิมตน้ 
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3. ตรวจดูหลกัสูตรและตวัช้ีวดัเพื่อก าหนดหวัขอ้ยอ่ยท่ีจะรวมเขา้ไปในดว้ย  

4. ก าหนดตวัช้ีวดัหรือผลการเรียนรู้คาดหวงัในวิชาและระบุค าถามส าคญั รวมทั้งแนวคิด

ส าคญั ซ่ึงเป็นผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัของนกัเรียน ซ่ึงจะก าหนดให้นกัเรียนใช้ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ใน

การตั้งค  าถามการแก้ไขปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์ การตั้งสมมติฐานและการคิด

ทบทวน โดยเนน้ไปท่ีกระบวนการคิด 

5. ออกแบบสถานการณ์จ าลองหรือยกตวัอยา่งปัญหาท่ีท าให้เกิดความสนใจของนกัเรียน

และใชเ้ป็นเคา้โครงส าหรับรายวชิา โดยใชค้วามรู้และความเขา้ใจในแนวคิดส าคญัรวมเขา้ไปในผลการ

เรียนรู้คาดหวงั 

6. จดัท าแนวการสอนท่ีรวบรวมแนวทางการสืบคน้เพื่อสังเกตส่ิงท่ีนกัเรียนท าและใชใ้น

การตั้งค  าถาม ในการเรียนรู้จากปัญหา นกัเรียนตอ้งคน้ควา้และตรวจสอบความน่าเช่ือถือ ความคลาด

เคล่ือน สมมติฐานท่ีพิสูจน์จากการคน้พบ จากนั้นครูจะท างานร่วมกบันกัเรียนเพื่อหาวิธีการน าเสนอ 

อาจเลือกน าเสนอผลงานเป็นวิดีโอและพาวเวอร์พอยต์ จัดโต้วาที อภิปรายร่วมกัน การเขียนเชิง

สร้างสรรค ์และทบทวนความกา้วหนา้ของตนเอง 

ในระหวา่งการสอนครูควรประเมินความเขา้ใจของนกัเรียนดว้ยการให้นกัเรียนตอบค าถาม

สั้นๆเขียนเรียงความหรือเขียนบนัทึกการสืบคน้ (Inquiry Journal) ของตนเอง ซ่ึงจะมีรายละเอียด

เก่ียวกับ ค าถามเบ้ืองตน้ การคน้ควา้ ค  าถามต่อเน่ืองและบนัทึกประจ าวนั/สัปดาห์ เก่ียวกบัแนวคิด

ส าคญัท่ีไดเ้รียนรู้ ขั้นตอนการสืบคน้ การประยุกต์ใช้กบัเน้ือหาอ่ืน ค าถามหรือความรู้ใหม่ และความ

เก่ียวขอ้งกบัชีวติตนเอง 

การเรียนรู้แบบ PBL น้ีให้ผลการเรียนรู้ดา้นสาระวิชาดีกวา่หรือเท่ากบัวิธีการจดัการเรียนรู้

แบบอ่ืน แต่เม่ือวดัผลการเรียนรู้ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จะพบวา่ นกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนรู้แบบ PBL จะมี

การเรียนรู้สูงกวา่วิธีการเรียนรู้แบบอ่ืนมาก โดยมีผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี ๖วรพจน์ วงศกิ์จรุ่งเรืองและ

อธิป จิตตฤกษ ์: 2554) 

ในการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 และปีท่ี 5 ของโรงเรียนท่ีใช้การเรียนรู้แบบ 

PBL เปรียบเทียบกบันักเรียนของโรงเรียนท่ีใช้การสอนแบบเดิม โดยให้ท าโครงการแก้ปัญหาขาด
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แคลนท่ีอยู่อาศยัในหลากหลายประเทศ ไดผ้ลว่า นกัเรียนจากโรงเรียนท่ีมีการเรียนรู้แบบ PBL ได้

คะแนนสูงกว่าในการทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) และการทดสอบระดบั

ความมัน่ใจต่อการเรียนรู้ 

มีผลการวิจยัส่วนหน่ึงพบว่า นักเรียนได้รับผลประโยชน์จากการเรียนรู้แบบ PBL ในการเพิ่ม

ความสามารถดา้นการความชดัเจนหรือเขา้ใจปัญหา ความสามารถในการใหเ้หตุผลดีข้ึน สามารถโตแ้ยง้

แสดงความคิดเห็นไดเ้ก่งข้ึน วางแผนโครงการท่ีซบัซ้อนดีข้ึน มีแรงจูงใจต่อการเรียนสูงข้ึน รวมทั้งมี

ความรับผดิชอบต่อการท างานมากข้ึน  

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้จากปัญหา (การเรียนรู้แบบ PBL) 

กรณีศึกษาที่ 1 ในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาภาษาองักฤษในระดบัชั้น ม. 3 ในหัวขอ้ 
“เทคนิคการสอนอ่านภาษาองักฤษจากส่ือจริง”   

1.  ใหน้กัเรียนดูถุงขนมยีห่อ้ต่าง ๆ ประมาณ 2-5 ช้ิน โดยอ่านช่ือยี่ห้อของถุงขนมนั้น แลว้ส่ง
ตวัแทนออกมาเขียนค าศพัทท์ั้งช่ือ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ตามความเขา้ใจ 

2.  ครูลบช่ือภาษาไทยออก ให้นักเรียนช่วยกันอ่านช่ือยี่ห้อขนมท่ีเป็นภาษาอังกฤษ 
เช่น   เทสโต  =  TASTO เป็นตน้ 

3.  เขา้สู่กิจกรรมท่ี 1 ครูเขียนช่ือขนมภาษาองักฤษโดยไม่เขียนภาษาไทยและให้นกัเรียนฝึก
อ่านอีกคร้ังและสังเกตการสะกดค า จากนั้นให้นักเรียนเทียบอกัษรภาษาองักฤษและภาษาไทย 
เช่น   T    A     S    T    O 

T= ท 
A=สระเอ 
S=ส 
T=ต 
O=สระโอ 

4. ครูอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปรียบเทียบตวัอกัษรภาษาไทย-ภาษาองักฤษ โดยแจกใบ
ความรู้ประกอบ แลว้ตอบค าถามในใบความรู้ เช่น สระของภาษาองักฤษมีก่ีตวั อกัษรของภาษาองักฤษมี
ก่ีตวั ครูและนกัเรียนช่วยกนัตอบ เช่น  พยญัชนะของภาษาองักฤษมีจ านวน 26 ตวั แบ่งเป็นสระ 5 ตวั 
คือ A, E, I, O ,U ส่วนท่ีเหลือเป็นตวัอกัษร เป็นตน้ นกัเรียนฝึกการเทียบอกัษรจนครบทุกตวั 
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5.  นกัเรียนท างานกลุ่มโดยครูแจกถุงขนมยีห่อ้ต่าง ๆกนั กลุ่มละ 1 ถุง ใหน้กัเรียนเทียบอกัษร
จากนั้นหมุนเวยีนถุงขนมไปใหค้รบทุกชนิด 

6. กิจกรรมท่ี 2 ให้นกัเรียนวิเคราะห์ฉลากของขนมโดยใช้แผนผงัความคิด  (Concept 
Mapping) สรุปขอ้มูลตามความคิดของตนเอง 

7. กิจกรรมท่ี 3 ครูอธิบายเพิ่มเติม เก่ียวกบัการสร้างค าโดยใชอ้กัษรท่ีเทียบไวจ้ากตวัอยา่งท่ี
ศึกษามาแลว้ โดยยกตวัอยา่งบตัรค า เช่น T    A    S    T    O 

T = ท หรือ ต Tree-ตน้ไม ้
A = สระเอ And-และ 
S = ส Sunny-ส่องสวา่ง 
T = ต Today-วนัน้ี 
O = สระโอ orange-ส้ม 

8. นกัเรียนท างานกลุ่มโดยสร้างค าจากอกัษรต่างๆ จากถุงขนมท่ีนกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา
มาแลว้ ให้สมาชิกในกลุ่มออกมาน าเสนอโดยอ่านค าศพัท์ท่ีไดจ้ากการสร้างค าโดยใช้ตวัอกัษรในถุง
ขนมแต่ละชนิด 

9. ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มแข่งกนัสร้างค าศพัทจ์ากอกัษรตามช่ือสินคา้ท่ีไดย้ิน โดยครูอ่านช่ือ
สินคา้นั้น 2-3 คร้ัง 

10. ครูอธิบายเพิ่มเติม โดยแจกใบความรู้เก่ียวกบั Parts of speech ซ่ึงเป็นหวัใจของหลกัการ
สอนภาษาองักฤษ โดยสอนให้ละเอียดครูอาจหาแบบฝึกมาช่วยฝึกเพื่อให้ผูเ้รียนมีความแม่นย  า เร่ือง 
Parts of speech มากข้ึน  
 
กจิกรรม 2  
จงสรุปบทบาทผูส้อนและผูเ้รียนในการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ตามความเขา้ใจของผู ้
ศึกษา 

 
แนวตอบกจิกรรม 2 

ตอบตามความเขา้ใจของผูศึ้กษา โดยประยกุตแ์นวคิดในเร่ืองท่ี 3 ประกอบ 
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บทสรุป 
     จะเห็นไดว้า่การเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งผูเ้รียน  ผูส้อนต่างมีบทบาทส าคญัอยา่ง

ยิ่งในกระบวนจดัการเรียนรู้ โดยเร่ิมตั้งแต่ผูส้อนจะตอ้งวางแผนออกแบบการจดัการเรียนรู้ ติดตาม 

ก ากบั ประเมิน สรุปผลเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป ตอ้งเตรียมความพร้อมทั้งดา้นเน้ือหา

และกระบวนการกลุ่ม เป็นผูเ้อ้ืออ านวยกระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีไดก้  าหนดไว ้

รวมทั้งการให้ขอ้มูลป้อนกลบั (feedback) แก่ผูเ้รียน ส่วนผูเ้รียนมีบทบาทส าคญัยิ่งต่อการเรียนรู้แบบน้ี

โดยตอ้งมีความรับผิดชอบต่อกระบวนการกลุ่ม และการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-directed learning) 

ตลอดจนการใหข้อ้มูลป้อนกลบัเพื่อน าไปสู่การพฒันาการเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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ค าน า 
 เอกสารคู่มือการเรียนรู้น้ี  เป็นเอกสารท่ีผูว้ิจยัจดัท าข้ึนเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบโปรแกรม

การเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21   ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อพฒันาความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการ

เรียนการสอนในศตวรรษท่ี  21   

 ส าหรับการศึกษาคู่มือ  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  4  การสร้างและพฒันาโจทยปั์ญหาการจดัการเรียนรู้

โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ถือเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครูผูส้อน  ให้มีความรู้  

ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี  21  โดยมุ่งหวงัให้มีการน าความรู้  ทกัษะท่ี

ไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

 ผูว้ิจ ัยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า  คู่มือฉบับน้ี  จะเป็นประโยชน์ต่อพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา  

ครูผูส้อนและผูส้นใจทัว่ไป 

 สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิ  อาจารยท่ี์ปรึกษา  และผูเ้ขียนต ารา  หนงัสือทุกเล่มท่ีน ามา

อา้งอิงในเอกสารฉบบัน้ี  ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นเอกสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหา

เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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หน่วยที่  4 
การสร้างและพฒันาโจทย์ปัญหาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

นายวุฒิชัย   วรครบุรี 

เค้าโครงเน้ือหา 
 ตอนท่ี  1  การสร้างและพฒันาโจทยปั์ญหา 

-  ความหมายและความส าคญัของโจทยปั์ญหา 

-  ประเภทของโจทยปั์ญหา 

-  ขั้นตอนการเขียนโจทยปั์ญหา 

แนวคดิ 
 1.  โจทยปั์ญหาในการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานสามารถพฒันาข้ึนไดจ้ากรายวิชาส่วนใหญ่ 

ยกเวน้รายวิชาท่ีตอ้งการฝึกฝนให้เกิดทกัษะ เช่นการอ่านออกเขียนได ้ทกัษะทางช่าง วาดเขียน ดนตรี 

เป็นตน้ มีสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาบางแห่งในต่างประเทศ ก าหนดให้ใช้การเรียนรู้แบบใช้

ปัญหาเป็นฐานกบัทุกรายวิชาในหลกัสูตร ท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ผูส้อนตอ้งมีความเขา้ใจลึกซ้ึงในเน้ือหา

รายวิชาจนสามารถก าหนดออกมาเป็นโจทยปั์ญหา ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นขั้นตอนถูกตอ้ง

ตามหลกัทฤษฎีและสามารถน าไปสู่วตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ได ้

2. โจทยปั์ญหาสามารถจ าแนกออกไดห้ลายประเภทตามลกัษณะของวตัถุประสงค ์ โครงสร้าง  
ขอ้มูลท่ีก าหนดใหแ้ละลกัษณะเฉพาะตวัอ่ืนๆ  ข้ึนอยูก่บัทฤษฎีท่ีผูอ้อกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานน ามาประยกุตใ์ช ้

3. ผูเ้ขียนโจทยปั์ญหา ตอ้งวิเคราะห์รายวิชาให้ชดัเจนวา่เน้ือหาในรายวิชานั้นมีมโนทศัน์หลกั

อะไรท่ีผูเ้รียนตอ้งได้รับจากรายวิชา ซ่ึงควรให้ผูเ้รียนมีโอกาสไดส้ ารวจหัวขอ้ประเด็นท่ีเขามีความ

สนใจในการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานก่อนเขียนโจทยปั์ญหาตอ้งก าหนดเน้ือหาเฉพาะท่ีจะตอ้ง

ครอบคลุม เพื่อความมัน่ใจว่าเน้ือหาท่ีผูเ้รียนควรได้รับจะไม่ตกหล่นหายไป ตอ้งก าหนดค าส าคญั 
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(keywords) และวลีท่ีส าคญัให้เก่ียวขอ้งเขา้ไปในโจทยปั์ญหาดว้ย แลว้ค่อยตกแต่งโจทยปั์ญหาเพื่อให้

ผูเ้รียนสามารถส ารวจประเด็นส าคญัอ่ืนๆ 

วตัถุประสงค์ 

 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 4 จบแลว้ ผูศึ้กษาสามารถ 

 1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสร้างและพฒันาโจทยปั์ญหา 
2. อธิบายความหมายและความส าคญัของโจทยปั์ญหา 

 3. อธิบายประเภทและขั้นตอนของการสร้างโจทยปั์ญหา 

กจิกรรมการเรียน 

 กิจกรรมระหวา่งเรียนดว้ยตนเอง 

 1. ศึกษาแผนการสอนประจ าหน่วยท่ี 4 

 2. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 4 

 3. ศึกษาเน้ือหาสาระในเอกสารการสอนหน่วยท่ี 4 

     ก.  หนงัสือและบทความเพิ่มเติม 

     ข.  ส่ือโสตทศัน์และส่ืออ่ืนๆ 

    ค.  สืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 

4. ท าแบบประเมินตวัเองหลงัเรียน 

ส่ือการสอน 

 1. เอกสารการสอนหน่วยท่ี 4 

 2. แบบฝึกปฏิบติัหน่วยท่ี 4 

 3. หนงัสือ /  บทความ  /  อินเทอร์เน็ต 

 6. แบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ประเมินผล 

 1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบทา้ยเร่ือง 
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บทน า 

 การเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL) เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ี

เร่ิมตน้ด้วยการใช้โจทยปั์ญหาเป็นตวักระตุน้ให้ผูเ้รียนได้น าความรู้เดิมมาใช้ และศึกษาคน้ควา้ด้วย

ตนเองดว้ยวิธีต่างๆ จากหลากหลายแหล่งเพื่อน ามาใชใ้ห้เกิดการเรียนรู้หรือแกปั้ญหาโดยท่ีมิไดมี้การ

เตรียมตวัล่วงหนา้เก่ียวกบัปัญหานั้นมาก่อน (Barrows และ Tamblyn,1980) 

 การเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเปล่ียนแปลงจากการเป็นผูเ้รียนเชิง

รับ (passive learner) ไปเป็นการเป็นผูเ้รียนเชิงรุก (active learner) โดยไดมี้การออกแบบกระบวนการ

เรียนรู้ให้ผูเ้รียนผ่านประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ผูเ้รียนตอ้งใช้ความรู้จากประสบการณ์เดิม เพิ่มเติม

รายละเอียดข้อมูลความรู้ระหว่างการอภิปรายกลุ่ม แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั ฝึกการตั้งค  าถาม ฝึก

กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดคาดคะเน ตั้งสมมติฐาน สร้างทฤษฎี ศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง รวมทั้ง

ประเมินส่ิงท่ีคน้ควา้ร่วมกนัในกลุ่มเพื่อน เพื่อน ามาสังเคราะห์และน าเสนอต่อกลุ่ม 

 ผูเ้รียนเป็นผูก้  าหนดวตัถุประสงค์ในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง จึงท าให้เกิดความสนใจใฝ่รู้ อยาก

เรียนรู้ และตอ้งการค าอธิบายท าให้เกิดแรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation) ซ่ึงจะเป็นแรงบนัดาลใจ

ในการขบัเคล่ือนไปสู่ความพยายามจนท าใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึน 

 การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ผูเ้รียนจะเป็นผูรั้บผิดชอบวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

เพราะหลงัจากก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ ขั้นตอนท่ีส าคญัต่อไป คือกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

(self- directed learning) ซ่ึงเป็นกระบวนการส าคญัยิ่งท่ีผูเ้รียนตอ้งสร้างความรู้ผ่านการรวบรวม 

วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยบรูณาการเข้ากับทักษะการค้นคว้า การส่ือสาร การคิด เชิง

วิจารณญาณและการแกปั้ญหาปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ผูเ้รียนมีความเป็นอิสระและพฒันาความสามารถใน

การเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้คือ การท่ีผูเ้รียนมีประสบการณ์ความรู้สึกเป็นเจา้ของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดย

มีผูส้นบัสนุนใหค้ าปรึกษา (Sile’n,2009)  
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 การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีหลายรูปแบบ ท่ีนิยมใช้คือ กระบวนการเรียนรู้แบบใช้

ปัญหาเป็นฐาน 7 ขั้นตอน (7-step approach) ซ่ึงแต่ละขั้นตอนไดอ้อกแบบให้สอดคลอ้งกบัการท างาน

ของสมองตามทฤษฎีการเรียนรู้ดา้นสมอง (brain-based learning) และหลกัการเรียนรู้ดา้นจิตวิทยาการรู้

คิด (cognitive psychology) ส่งผลใหก้ารเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากข้ึน (camp,2002) 

 หากผูเ้รียนไดรั้บการฝึกฝนให้ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานซ ้ าๆ บ่อยๆ จน

เป็นวฒันธรรมการเรียนรู้ ผูเ้รียนจะซึมซับกระบวนการเรียนรู้วิธีคิด (learning how to think) 

กระบวนการเรียนรู้วธีิเรียน (learning how to learn) อนัเป็นทกัษะส าคญัของบุคคลในสหสัวรรษใหม่น้ี 

 อาจสรุปไดว้่าการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นวิธีเรียนรู้ผูเ้รียนก าหนดวตัถุประสงค์ของ

การเรียนจากโจทย์ปัญหาท่ีได้รับ ซ่ึงต่างจากการเรียนท่ีผูส้อนแจ้งวตัถุประสงค์ให้ทราบล่วงหน้า 

อยา่งไรก็ตามวตัถุประสงค์ท่ีผูเ้รียนรู้ตั้งข้ึนจะสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริงของบทเรียนหรือไม่ 

โจทย์ปัญหาจะเป็นปัจจยัช้ีน าท่ีส าคญั ดังนั้นเร่ืองราวและข้อมูลท่ีปรากฏอยู่ในโจทยปั์ญหา เม่ือได้

อภิปรายและวเิคราะห์แลว้ จะตอ้งน าไปสู่การสร้างประเด็นการเรียนรู้ ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์าร

เรียนรู้ท่ีไดถู้กก าหนดไวโ้ดยผูอ้อกแบบการเรียนรู้ นอกจากน้ีโจทยปั์ญหาจะตอ้งกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิด

ความอยากรู้อยากเห็น มีความกระตือรือร้นในการอภิปรายอย่างกวา้งขวาง โดยใช้จินตนาการ 

ประสบการณ์และหลกัการเชิงทฤษฎีจากความรู้เดิมของผูเ้รียน 

 โจทยปั์ญหาในการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสามารถพฒันาข้ึนได้จากรายวิชาส่วนใหญ่ 

ยกเวน้รายวิชาท่ีตอ้งการฝึกฝนให้เกิดทกัษะ เช่นการอ่านออกเขียนได ้ทกัษะทางช่าง วาดเขียน ดนตรี 

เป็นตน้ มีสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาบางแห่งในต่างประเทศ ก าหนดให้ใช้การเรียนรู้แบบใช้

ปัญหาเป็นฐานกบัทุกรายวิชาในหลกัสูตร ท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ผูส้อนตอ้งมีความเขา้ใจลึกซ้ึงในเน้ือหา

รายวิชาจนสามารถก าหนดออกมาเป็นโจทยปั์ญหา ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นขั้นตอนถูกตอ้ง

ตามหลกัทฤษฎีและสามารถน าไปสู่วตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ได ้

 



210 

 

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่  4 
 

วตัถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของผูศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง บทบาทของผูส้อนและผูเ้รียนในการ

จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  

ค าแนะน า อ่านค าถามต่อไปน้ีทีละขอ้  แลว้เขียนค าตอบลงในช่องวา่งท่ีก าหนดให้ 

 

1.  ใหอ้ธิบายความหมายและความส าคญัของโจทยปั์ญหา 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.  ใหอ้ธิบายความหมายประเภทของโจทยปั์ญหา 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.  ใหอ้ธิบายอธิบายขั้นตอนประเภทของโจทยปั์ญหา 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ตอนที่  1 

การสร้างและพฒันาโจทย์ปัญหา 
-  ความหมายและความส าคญัของโจทย์ปัญหา 
-  ประเภทของโจทย์ปัญหา 
-  ขั้นตอนการเขียนโจทย์ปัญหา 

 

โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี  4  แล้วจึงศึกษาสาระสังเขป  พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแนว

การศึกษา 
 

 

แนวคดิ 
 1.  โจทยปั์ญหาในการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานสามารถพฒันาข้ึนไดจ้ากรายวิชาส่วนใหญ่ 

ยกเวน้รายวิชาท่ีตอ้งการฝึกฝนให้เกิดทกัษะ เช่นการอ่านออกเขียนได ้ทกัษะทางช่าง วาดเขียน ดนตรี 

เป็นตน้ มีสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาบางแห่งในต่างประเทศ ก าหนดให้ใช้การเรียนรู้แบบใช้

ปัญหาเป็นฐานกบัทุกรายวิชาในหลกัสูตร ท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ผูส้อนตอ้งมีความเขา้ใจลึกซ้ึงในเน้ือหา

รายวิชาจนสามารถก าหนดออกมาเป็นโจทยปั์ญหา ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นขั้นตอนถูกตอ้ง

ตามหลกัทฤษฎีและสามารถน าไปสู่วตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ได ้

2. โจทยปั์ญหาสามารถจ าแนกออกไดห้ลายประเภทตามลกัษณะของวตัถุประสงค ์ โครงสร้าง  
ขอ้มูลท่ีก าหนดใหแ้ละลกัษณะเฉพาะตวัอ่ืนๆ  ข้ึนอยูก่บัทฤษฎีท่ีผูอ้อกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานน ามาประยกุตใ์ช ้

3. ผูเ้ขียนโจทยปั์ญหา ตอ้งวิเคราะห์รายวิชาให้ชดัเจนวา่เน้ือหาในรายวิชานั้นมีมโนทศัน์หลกั

อะไรท่ีผูเ้รียนตอ้งได้รับจากรายวิชา ซ่ึงควรให้ผูเ้รียนมีโอกาสไดส้ ารวจหัวขอ้ประเด็นท่ีเขามีความ

สนใจในการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานก่อนเขียนโจทยปั์ญหาตอ้งก าหนดเน้ือหาเฉพาะท่ีจะตอ้ง
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ครอบคลุม เพื่อความมัน่ใจว่าเน้ือหาท่ีผูเ้รียนควรได้รับจะไม่ตกหล่นหายไป ตอ้งก าหนดค าส าคญั 

(keywords) และวลีท่ีส าคญัให้เก่ียวขอ้งเขา้ไปในโจทยปั์ญหาดว้ย แลว้ค่อยตกแต่งโจทยปั์ญหาเพื่อให้

ผูเ้รียนสามารถส ารวจประเด็นส าคญัอ่ืนๆ 

 

วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 4 จบแลว้ ผูศึ้กษาสามารถ 

 1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสร้างและพฒันาโจทยปั์ญหา 
2. อธิบายความหมายและความส าคญัของโจทยปั์ญหา 

 3. อธิบายประเภทและขั้นตอนของการสร้างโจทยปั์ญหา 
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ตอนที่  1   
การสร้างและพฒันาโจทย์ปัญหา 

 

ความหมายของโจทยปั์ญหา 

 โจทย์ปัญหาในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  หมายถึงรายละเอียดสถานการณ์ซ่ึง
ประกอบดว้ยปรากฏการณ์ใดท่ีปรากฏการณ์หน่ึงหรือหลายปรากฏการณ์  ท่ีตอ้งการค าอธิบายเพื่อท า
ความเขา้ใจ 
 Schmidt (1989)  ไดร้ะบุวา่โจทยปั์ญหาจะตอ้งน าไปสู่กระบวนการเรียนรู้อยา่งมีแบบแผนตาม
หลกัจิตวทิยาการรู้คิด (cognitive  psychology)  ดงัน้ี 
 1.  โจทยปั์ญหาตอ้งกระตุน้ฟ้ืนความรู้เดิมโดยถ่ายโยงความรู้เดิมกบัขอ้มูลใหม่ในการเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ 
 2.  ความรู้เดิมจ าเป็นตอ้งถูกกระตุน้หรือดึงออกมาโดยโจทยปั์ญหาหรือเหตุการณ์ท่ีสัมพนัธ์กบั
บริบทของขอ้มูลนั้น 
 3.  โจทยปั์ญหาตอ้งทา้ทายหรือกระตุน้ให้มีการตั้งค  าถามหรือตอ้งการค าอธิบายในขณะเรียนรู้  
เพื่อมีการปรับแต่งรายละเอียดต่างๆดว้ยความเขา้ใจของแต่ละคน 
 4.  โจทยปั์ญหาตอ้งกระตุน้ให้ผูเ้รียนสร้างแรงจูงใจภายใน  ท าให้เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  อุทิศ
ทุ่มเทในการเรียนรู้และท าใหพ้ฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึน 
 Barell  (2007)  กล่าววา่โจทยปั์ญหา  คือเร่ืองราวท่ียงัไม่สามารถอธิบายหรือแกปั้ญหาดว้ย
ความรู้ขณะนั้นหรือวิธีคิดเก่ียวกบัหวัขอ้นั้น  โจทยปั์ญหาเป็นส่ิงเร้าท่ีท าให้เกิดความสงสัย  ซ่ึงชกัชวน
ให้หาค าตอบ  หรือจ าเป็นต้องหาค าอธิบายเพื่อตอบความสงสัยไม่แน่ใจนั้นโดยผูเ้รียนตอ้งตั้งค  าถาม  
และสืบสอบหาค าตอบจากกระบวนการเรียนรู้ 
 โจทย์ปัญหาในการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึงรายละเอียดสถานการณ์ซ่ึง

ประกอบดว้ยปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หน่ึงหรือหลายปรากฏการณ์ ท่ีตอ้งอธิบายเพื่อท าความเขา้ใจ 

 โจทยปั์ญหาจะรวมถึงตวับทเรียนท่ีอาจบรรยายปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีต้องการการ

อธิบายถึงสาเหตุ หรืออาจเป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนหรือชุมชนในสถานะต่างๆ ตลอดจนอาจเป็น
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ปัญหาของผูป่้วยในภาวะต่างๆซ่ึงน ามาให้ผูเ้รียนไดอ้ภิปรายโตเ้ถียงกนั เพื่อหาทางอธิบายสาเหตุและ/

หรือแกปั้ญหาของโจทยปั์ญหานั้นๆ (วลัลี สัตยาศยั,2547) 

 โจทยปั์ญหาจะแตกต่างกบัค าถามทา้ยบทหรือแบบฝึกหัดท่ีผูส้อนตั้งไว ้โดยโจทยปั์ญหาจะ

ไม่ใช่ค าถามท่ีชดัเจน แต่เป็นเร่ืองราวท่ีสัมพนัธ์กบัสถานการณ์จริงท่ีตอ้งการการอธิบาย การท าความ

เขา้ใจ ตกลงใจ ตดัสินใจ ในการแกโ้จทยปั์ญหานั้น และมกัไม่มีโครงสร้างชดัเจน ไม่เป็นระเบียบ มี

ความยุ่งเหยิง หรือขอ้มูลไม่สมบรูณ์ ซ่ึงตอ้งการค าอธิบายเพิ่มเติมในการท าความเขา้ใจและตอ้งมีการ

อภิปรายโตแ้ยง้เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีลึกซ่ึงข้ึน หรือคาดคะเนสมมติฐานท่ีน าไปสู่การตั้งประเด็นการ

เรียนรู้ (Barrows,1988) 

 ส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งค านึงถึงในการสร้างโจทยปั์ญหาคือ โจทยปั์ญหาตอ้งดึงดูดให้ผูเ้รียนมีความ

สนใจ ทุ่มเทท่ีจะท าความเขา้ใจคน้หาค าอธิบาย ซ่ึงหากเป็นเร่ืองราวท่ีใกลต้วัก็ยิ่งท าให้น่าสนใจทา้ทาย

มากข้ึน การดึงดูดความสนใจจะกระตุน้ให้ผูเ้รียนทุ่มเทการเรียนรู้เพิ่มเติม ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เพื่อ

ความเขา้ใจท่ีลึกซ่ึงข้ึน มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ร่วมกนัในการอภิปราย รวมไปถึงการตดัสินและ

การวางแผนการคน้ควา้หาความรู้มาเพื่อตอบประเด็นการเรียนรู้ 

 โจทยปั์ญหาเป็นหวัใจส าคญัในการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานเพราะเป็นกลไกส าคญัในการ

ขบัเคล่ือนไปสู่กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมารเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ตามวตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

(learning objective) หรือมโนทศัน์หลกั (Key concept) ท่ีตอ้งการ โดยโจทยปั์ญหามีบทบาทส าคญัใน

การกระตุน้เร่ิมแรกของกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมด เพราะการเรียนรู้แบบน้ีจะเปล่ียนระบวนทศัน์จาก

การเรียนรู้แบบเดิมท่ีผูส้อนเป็นผูใ้ห้ความรู้ เป็นการเรียนรู้ท่ีเร่ิมตน้ด้วยการเสนอโจทยปั์ญหาให้กบั

ผูเ้รียนในกลุ่มย่อย ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มแต่ละกลุ่มคนจะพยายามใช้ความรูเดิมท่ีตนมีอยู่มาช่วยในการ

อภิปราย ในระหวา่งการอภิปรายก็จะมีค าถามต่างๆ เกิดข้ึน โดยท่ีบางค าถามจะไม่สามารถหาค าตอบได้

ในขณะนั้น ดงันั้นค าถามเหล่านั้นเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนจะตอ้งศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม เป็นแรงจูงใจท่ีจะผลกัดนั

ไปสู่การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เพื่อเกิดความเขา้ใจท่ีลึกซ่ึงและไดรั้บค าตอบตามท่ีตอ้งการ 
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 มีขอ้มูลเชิงประจกัษจ์ากผลการวจิยัยนืยนัตรงกนัวา่ คุณภาพของโจทยปั์ญหามีผลต่อการเรียนรู้

ในดา้นกระบวนการกลุ่มและเวลาท่ีใช้ในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยพบว่า โจทยปั์ญหาท่ีดีจะมีผลให้

การท างานท างานของกระบวนการกลุ่มย่อยมีประสิทธิภาพมากข้ึน และผูเ้รียนรู้ใช้เวลาในการศึกษา

คน้ควา้ดว้ยตนเองมากข้ึนดว้ยเช่นกนั 

 ทั้งน้ีอาจจ าแนกความส าคญัของโจทยปั์ญหาต่อกระบวนการเรียนรู้ออกเป็นประเด็นต่างๆ ได้

ดงัน้ี 

 1.เป็นส่ิงกระตุน้ให้เกิดการตั้งค  าถามการอภิปรายการแลกเปล่ียนและให้เหตุผลขณะเรียนรู้ ซ่ึง

จะช่วยปรับเสริมหรือเติมเต็มความรู้ความขา้ใจของผูเ้รียนรู้แต่ละคน ช่วยให้เกิดการคิด การวิเคราะห์ 

และการสังเคราะห์ขอ้มูลความรู้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานได ้

 2.ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างเขา้ใจและมีความหมายมากข้ึน โดยเฉพาะโจทยปั์ญหาท่ีมีบริบท

คลา้ยคลึงหรือตรงกบัสภาพความเป็นจริงจะสามารถกระตุน้หรือดึงความรู้เดิมของผูเ้รียนออกมา ยิ่ง

โจทยปั์นหาท่ีเป็นสถานการณ์ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งเผชิญในอนาคต ยิง่ท  าใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้เหล่านั้น

ไปใชไ้ดดี้ 

 3.ฝึกทกัษะการคิดขนัสูงในการวางแผนและการแกปั้ญหา    โดยเฉพาะโจทยปั์ญหาท่ีไม่มีการ

จดัโครงสร้างข้ึนชดัเจน    จะท าใหผู้เ้รียนฝึกอ่านอยา่งตัง่ใจจบัประเด็น   ระบุปัญหาท่ีตอ้งการค าอธิบาย

หรือค าตอบ    โจทยปั์ญหาจะเป็นส่ิงกระตุน้ให้ผูเ้รียนคิดตลอดเวลา    ดงันั้นเม่ือผูเ้รียนประสบปัญหาท่ี

ไม่เคยเรียนรู้หรือมีประสบการณ์มาก่อน    จะมีสามารถคิดและแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

 4.สร้างแรงจูงใจภายในของผูเ้รียนเพื่อการเรียนรู้   ท าใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง    และอุทิศ

ทุ่มเทในการเรียนรู้    ท าใหพ้ฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึน   เฉพาะโจทยปั์ญหาจะกระตุน้ให้เกิด

กระบวนการเรียนรู้จนกระทัง่ผูเ้รียนสามารถประเมินความรู้ของตนเองไดว้า่รู้หรือไม่รู้อะไร   มีอะไรท่ี

จ าเป็นตอ้งศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม 
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 5.ท าให้เกิดการสร้างความรู้ใหม่และเรียนรู้ไดดี้ข้ึน   โดยโจทยปั์ญหาจะกระตุน้พื้นความรู้เดิม   

เพื่อเช่ือมโยงกบัขอ้มูลใหม่ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้    จะช่วยให้สามารถสังเคราะห์และจดจ าความรู้ใหม่    

และน าไปประยกุตใ์ชเ้ก็บเป็นความจ าระยะยาวหรือความจ าถาวรไดดี้ 

 6.ท าให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) ในยุคท่ีขอ้มูลข่าวสารเกิดข้ึน

ตลอดเวลา    ผูเ้รียนตอ้งวางแผนและรับผิดชอบการคน้ควา้หาความรู้ดว้ย   ตนเอง    ซ่ึงในขั้นตอนน้ี

นบัวา่ส าคญัมาก   เพราะผูเ้รียนตอ้งวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีหลากหลาย   ตรวจสอบความรู้ดว้ยตนเอง   เพราะ

ไม่มีรายวิชาหรือหลักสูตรใดท่ีสามารถบรรจุความรู้ได้ครบถ้วน    ด้วยเหตุผลท่ีว่าความรู้เกิดข้ึน

ตลอดเวลาและมีชีวิต    คือความรู้เก่าท่ีล้าสมัยจะมีความรู้ใหม่ๆ    เกิดข้ึนมาทดแทนดังนั้ น    

กระบวนการเรียนรู้วธีิคิดและวธีิเรียน    จึงส าคญักวา่การจดจ าเน้ือหาเพียงอยา่งเดียว 

 การเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานใหมี้ประสิทธิภาพควรจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อสนบัสนุนให้เกิด

การเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งน้อย 3 ขั้นคือการกระตุน้ความรู้เดิม (activation of prior knowledge) การ

เสริมสร้างความรู้ใหม่ท่ีเฉพาะเจาะจง (encoding specifIcity)  และการสร้างความเขา้ใจใหส้มบูรณ์ยิ่งข้ึน  

(elaboration of kiowledge) โจทยปั์ญหาเป็นปัจจยัใจท่ีส าคญัยิ่งทีท าให้เกิดการเรียนทั้ง 3 ขั้นตอนน้ี 

(Schmidt,1983) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กระบวนทศัน์การเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

PBL approach 

problem Knowledge  skills 
Solution 

application 
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ลกัษณะของความรู้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั  ไดแ้ก่ 

 1.ความรู้ชัดแจ้งหรือความรู้สาธารณะ (public knowledge) ซ่ึงสามารถค้นพบได้ในต ารา 

หนงัสือ ผลงานวจิยั เป็นตน้  มีการจดัการความรู้ไวอ้ยา่งเป็นระบบ  แบ่งเป็นความรู้เป็นแบบพรรณนาท่ี

บรรยายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนและความรู้แบบกระบวนการหรือวิธีการ  ซ่ึงความรู้แบบพรรณนายงั

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือ  ลกัษณะท่ีอยูใ่นรูปขอ้สันนิษฐาน  หลกัการ  ทฤษฎี และความรู้ท่ีเป็น

ขอ้เทจ็จริง 

 2.ความรู้ส่วนบุคคล (personal knowledge or tacit knowledge) เป็นความรู้ฝึกลึกท่ีอยูใ่นตวั

บุคคลเป็นลกัษณะแบบความคิด ความเช่ือ เจตคติ ค่านิยม และประสบการณ์ 

ประเภทของโจทย์ปัญหา 

 โจทยปั์ญหาสามารถจ าแนกออกไดห้ลายประเภทตามลกัษณะของวตัถุประสงค์  โครงสร้าง  

ขอ้มูลท่ีก าหนดใหแ้ละลกัษณะเฉพาะตวัอ่ืนๆ  ข้ึนอยูก่บัทฤษฎีท่ีผูอ้อกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบใช้

ปัญหาเป็นฐานน ามาประยกุตใ์ชซ่ึ้งสามารถประมวลไดเ้ป็น 8 ประเภทดงัน้ี 

 1.โจทยปั์ญหาแบบเนน้ขอ้มูลขอ้เท็จจริง (fact-fInding problem) เป็นโจทยปั์ญหาท่ีเนน้ความรู้

ในลกัษณะเน้ือหาท่ีเป็นขอ้เท็จจริง เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดผลความเขา้ใจ คน้ควา้หาขอ้มูลขอ้เท็จจริง เช่น 

ขอ้มูลจากผลงานวจิยัผลการทดลอง 

 2.โจทยปั์ญหาแบบอธิบาย (explanation problem) เป็นโจทยปั์ญหาท่ีเน้นความรู้ในลกัษณะ

เน้ือหาเชิงแนวคิดหลกัการทฤษฎี เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจ  สามารถอธิบายสาเหตุของปรากฎการณ์

หรือเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนโจทยปั์ญหาชนิดน้ีจะมีลกัษณะเป็นขอ้ความท่ีบรรยายถึงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง   

ซ่ึงจะน าไปสู่การอภิปรายถึงสาเหตุ  ความเป็นไปไดข้องสมมติฐานและน าไปสู่การศึกษาความรู้เพิ่มเติม

เพื่อตอบสมมติฐานต่างๆ 
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 3.โจทยปั์ญหาแบบยุทธศาสตร์ (strategic problem) เป็นโจทยปั์ญหาท่ีเน้นความรู้ในลกัษณะ

เน้ือหาท่ีเป็นวธีิการ กระบวนการ ทกัษะต่างๆ ตอ้งใชท้กัษะการตดัสินใจในการแกปั้ญหาและแสดงออก

ในวธีิการ กระบวนการ โดยผูเ้รียนฝึกทกัษะการใชเ้หตุผลอยา่งเป็นขั้นตอน 

 4.โจทย์ปัญหาสถานการณ์ท่ีต้องเลือกในสถานการณ์ขัดแยง้ (moraldilemma resolution 

problem) เป็นโจทยปั์ญหาท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัทศันคติค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ม่ีลกัษณะท่ีผูเ้รียนตอ้ง

ตดัสินใจเลือกส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีไม่เป็นท่ีพึงปรารถนาทัง่คู่ และกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดอ้ภิปราย ให้เหตุผลตาม

ความแตกต่างของความคิดเห็นของแต่ละบุคคล มีลกัษณะเป็นปรากฎการณ์หรือสถานการณ์ท่ีสามารถ

ท าให้ผูเ้รียนแต่ละคนมีความเห็นแตกต่างกนัออกไปในเร่ืองเดียวกนั  โดยไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีค าตอบ

เพียงค าตอบเดียวส าหรับปัญหานั้นๆและไม่จ  าเป็นท่ีตอ้งหาขอ้สรุปเพียงขอ้สรุปเดียว แต่โจทยปั์ญหาจะ

กระตุน้ใหแ้ต่ละคนพยายามคน้ควา้หาเหตุผลมาสนบัสนุนความคิดเห็นของตน 

 5.โจทยปั์ญหาเชิงปฏิบติังาน (task-oriented problem) เป็นโจทยปั์ญหาท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้

ผูเ้รียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีไดเ้รียนมาเพื่อแกปั้ญหาสถานการณ์ท่ีแตกต่างไปจากท่ีเคยเรียนรู้

เร่ืองดงักล่าว มีการมอบหมายงานหรือเป็นการท ากิจกรรมหรือโครงงานท่ีผูเ้รียนตอ้งลงมือปฏิบติัให้ลุ

ลวงไปดว้ย 

 6.โจทยปั์ญหาแบบก าหนดเร่ืองให้ศึกษา (study problem) เป็นโจทยท่ี์มุ่งให้ผูเ้รียนไปศึกษาหา

ความรู้เพิ่มเติมในเรืองท่ีก าหนดให้ เป็นข้อความท่ีบรรยายเร่ืองราวเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงสั้ นๆ แล้ว

มอบหมายใหผู้เ้รียนไปคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 7.โจทยปั์ญหาแบบประยุกต์ (application problem) เป็นโจทยปั์ญหาท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนสามารถ

ประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีได้เรียนรู้ ไปใช้สถานการณ์ท่ีแตกต่างไปจากท่ีเคยเรียนรู้เร่ืองดังกล่าว มีการ

มอบหมายงานและมีค าถามให้ผูเ้รียนตอ้งตอบ มีประโยชน์ในการให้ผูเ้รียนประเมินตนเองและช่วย

กระตุน้ใหผู้เ้รียนทบทวนความรู้ของตนเองใหม่ถา้พบวา่ตนยงัไม่สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ด ้
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 8.โจทยปั์ญหาหลายระดบั (multi-level problem) เป็นโจทยปั์ญหาท่ีประกอบดว้นหลายส่วนแต่

ละส่วนจะมีขอ้มูลเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ และมีค าถามท่ีแตกต่างกนัออกไป แต่ละค าถามกระตุน้ใหเ้กิดการศึกษา

เรียนรู้ในแนวลึกยิง่ข้ึนกลุ่มผูเ้รียนไดรั้บโจทยปั์ญหาทีละส่วน อาจารยป์ระจ ากลุ่มตอ้งเตรียมค าถามเพื่อ

กระตุน้ใหเ้กิดการอภิปรายทั้งตอ้งมีการเตรียมขอ้มูลท่ีจะใหก้บัผูเ้รียนเพิ่มเติมอยา่งครบถว้นในแต่ละขั้น

ของปัญหา 

 การไดม้าซ่ึงโจทยปั์ญหา ผูจ้ดัการเรียนรู้ตอ้งวางแผนออกแบบโจทยปั์ญหาให้มีคุณลกัษณะ

ดงักล่าวขา้งตน้ ทั้งนั้น ตอ้งแสวงหาแหล่งทรัพยากรเพื่อให้เอ้ือต่อการสร้างโจทยปั์ญหาซ่ึงมีลกัษณะ

หลากหลาย 

แหล่งทรัพยากรทีจ่ะช่วยในการเขียนโจทย์ปัญหา 

 ผูเ้ขียนสามารถน าแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีอยูร่อบตวั ไดแ้ก่ประสบการณ์ ส่ือต่างๆ มาปรับ

ใชใ้นการเขียนโจทยปั์ญหาใหเ้กิดความน่าสนใจทา้ทาย แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆมีดงัน้ี 

 1.ขอ้มูลในชีวติจริง (lived experiences) เช่น เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงประสบการณ์ทางสังคม ขอ้

ขดัแยง้ทางสังคม 

 2.ขอ้มูลจากการจ าลองสถานการณ์ (simulated experiences) เช่น ภาพยนตร์ รูปภาพการ์ตูน 

(cartoon) บทบาทสมมติฐาน (role-play) บทสนทนา (dialogue) และวตัถุจ าลอง 

 3.ขอ้มูลจากขอ้มูลดิจิทลั (digitized experiences) เช่น ขอ้มูลจาก internet CD DVD 

 4.ขอ้มูลดา้นวิชาการ (academic experiences) เช่น เน้ือหาในต าราบทความวิชาการ บทความ

วิจยั ขอ้คน้พบทางวิชาการ ผลการทดลอง ผลการวิจยั หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร เร่ืองสั้น นวนิยาย บทกว ี

โครง กลอน เป็นตน้ 

 5.ขอ้มูลภาษาท่าทาง (non-verbal experiences) เช่น ภาษาท่าทาง ภาษามือ การแสดงออกทางสี

หนา้ และอารมณ์ 
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รูแบบของโจทย์ปัญหา 

 โจทยปั์ญหาท่ีใชใ้นการเรียนรู้มีรูปแบบไดห้ลากหลาย เช่น 

 1.โจทย์ปัญหาท่ีน าเสนอในลักษณะส่ิงพิมพ์ (paper problem) สามารถน าเสนอปัญหาใน

รูปแบบข้อความบรรยาย เร่ืองราวเหตุการณ์ (scenario) เร่ืองสั้ น (short story) สถานการณ์ขดัแยง้ 

(dilemma) สถานการณ์ทา้ทาย (challenge) บทสนทนา (dialogue) บทกวี (poem) รูปภาพ (graphic) เป็น

ตน้ 

 2. โจทยปั์ญหาท่ีน าเสนอในลกัษณะใชส่ื้อต่างๆ (media) เช่น วดีิโอ คอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์สั้น 

หรือ เทปเสียง เพื่อให้ผูเ้รียนรู้ไดมี้ประสบการณ์ตรงจากส่ือ เพื่อให้ไดเ้ห็นภาพและไดย้ินเสียงจะเป็น

การกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจมากข้ึน 

 3.โจทยปั์ญหาท่ีน าเสนอในรูปแบบจ าลอง (model) ท่ีเป็นลกัษณะยอ่ส่วน เช่น แบบจ าลองใน

หลกัสูตรสถาปัตยกรรม แบบจ าลองทางการแพทย ์เป็นตน้ 

 4.โจทยปั์ญหาท่ีน าเสนอในรูปแบบบทบาทสมมติฐาน (role play) เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดมี้

ประสบการณ์ บทบาทเสมือนจริง เพื่อจะไดเ้ขา้ใจบทบาทในวชิาชีพของผูเ้รียนในอนาคต 

 5.โจทยปั์ญหาท่ีใช้ผูป่้วยจ าลอง (simulated patient) หรือผูป่้วยจริงเพื่อให้ผูเ้รียนไดส้ัมภาษณ์ 

ตรวจร่างกาย ซ่ึงมกัจะใชใ้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 

ขั้นตอนในการพฒันาโจทย์ปัญหา 

 การพฒันาโจทยปั์ญหา หมายถึง การออกแบบสถานการณ์หรือประสบการณ์การเรียนรู้ให้

สอดคลอ้งกบัสาระหรือเน้ือหาหลกัท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรหรือในรายวิชาและวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

โดยขั้นตอนในการออกแบบโจทยปั์ญหามีดงัน้ี 

 1.วิเคราะห์หลกัสูตรเพื่อก าหนดเน้ือหาสาระหลกัท่ีจะจดัการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็น

ฐาน :การวเิคราะห์หลกัสูตรตอ้งระบุ เป้าหมายรวมของรายวิชา ระบุมโนทศัส าคญั ก าหนดรายละเอียด
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ของเน้ือหารายวชิา ระดบัของรายวิชาและวุฒิภาวะของผูเ้รียน เช่น ควรจะเรียนรายวิชาน้ีตอนไหน เพื่อ

จะใหส้อดคลอ้งกบัความรู้พื้นฐานผูเ้รียน 

 2.ก าหนดสัดส่วนเน้ือหาในภาพรวมท่ีจะเลือกเน้ือหาท่ีใชใ้นการจดัก่ีเรียนรู้ : หลงัจากวิเคราะห์

ภาพรวมของเน้ือหาสาระหลกัก็จะสามารถก าหนดสัดส่วนวา่ในหลกัสูตรหรือรายวิชาจะสามารถจดัการ

เรียนรู้แบบใช้ปัญหามากน้อยเพียงใด เช่น จดัได้เต็มทั้งวิชาท่ีเรียกว่า full-PBL หรือเพียงบางส่วนท่ี

เรียกวา่ hybrid- PBL ก็สามารถท าไดข้ึ้นอยูก่บัความเหมาะสม 

 3.ก าหนดวตัถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละโจทยปั์ญหา : หลงัจากก าหนดสัดส่วนได้แล้ว ก็

พิจารณาว่าในร้อยละท่ีก าหนดไวเ้ม่ือดูจากตารางการเรียนการสอนแล้วจะสามารถเขียนเป็นโจทย์

ปัญหาไดก่ี้ปัญหา 

 4.วเิคราะห์วตัถุประสงคข์องการเรียนรู้เพื่อพฒันาโจทยปั์ญหาให้สอดคลอ้งกบัประเภทความรู้

ท่ีคาดหวงัใหเ้กิดกบัผูเ้รียนในแต่ละโจทยปั์ญหา 

 5.เขียนโจทยปั์ญหาร่วมกบัคณะผูร้วมสอน : โดยตอ้งก าหนดความลึกซ้ึงของเน้ือหาท่ีเขียน

โจทยปั์ญหา ควรถามค าถามท่ีเป็นปลายเปิด ก าหนดขอ้มูลวา่ควรจะบอกนอ้ยเพียงใด ท่ีจะช่วยกระตุน้

ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทุกขั้ นตอนขงกระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานจนบรรลุ

วตัถุประสงคข์องรายวชิา 

 6.ทดลองใชโ้จทยปั์ญหา หลงัจากคณะผูส้อนไดเ้ขียนโจทยปั์ญหาเสร็จก่นน าไปใช้จริงจะตอ้ง

ทดลองใชโ้จทยปั์ญหา โดยในเบ้ืองตน้ตอ้งน าเสนอโจทยปั์ญหาใหค้ณะผูร่้วมสอนไดอ่้านและคาดคะเน

วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้พร้อมให้ขอ้มูลยอ้นกลบั ตลอดจนขอ้เสนอแนะเม่ือปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ

แลว้ใหน้ าโจทยปั์ญหาไปทดลองใช ้โดยเลือกกลุ่ม ผูท้ดลองเรียนให้ใกลเ้คียงกบักลุ่มผูเ้รียนจริง โดยให้

ผูเ้รียนรู้กระบวนการครบทั้ง 7 ขั้นตอนของการเรียนรู้ใชปั้ญหาเป็นฐาน 
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 7.ปรับปรุงเพื่อแกไ้ขก่อนน าไปใชจ้ริง หลงัจากไดท้ดลองใชก้็ให้กลุ่มผูเ้รียนทดลองเรียนรู้จาก

โจทยปั์ญหาทดลอง ไดป้ระเมินโจทยปั์ญหาและให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูส้อน ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลท่ีเป็น

ประโยชน์ท่ีผูส้อนจะน าไปปรับปรุงแกไ้ขเพื่อน าไปใชจ้ริง 

 8.น าไปใชก้บักลุ่มผูเ้รียนจริงตามขั้นตอนการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

 9.ประเมินผลหลงัจากน าไปใชจ้ริง โดยผูเ้รียนและอาจารยป์ระจ ากลุ่มประเมินโจทยปั์ญหา เม่ือ

จากขั้นตอนการเรียนรู้ขั้นตอนท่ี 7 เพื่อน าไปปรับปรุงพฒันาใหดี้ข้ึน 

แนวทางการเขียนโจทย์ปัญหา 

 ดงัท่ีได้กล่าวมาแล้วว่าโจทยปั์ญหาท่ีเหมาะสมเป็นส่ิงส าคญั ท่ีจะท าให้กระบวนการเรียนรู้

ประสบความส าเร็จ ดงันั้นการเขียนโจทยปั์ญหาจะตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่างๆ ส าหรับใชเ้ป็นแนวทางเพื่อ

ประกอบการสร้างเน้ือความท่ีกระตุน้กระบวนการเรียนรู้ ดงัน้ี 

 1.การเขียนโจทยปั์ญหาควรสอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รียน เพื่อจูงใจให้ผูเ้รียนตอ้งการ

แกปั้ญหา และท าความเขา้ใจในหลกัการและแนวคิดท่ีตอ้งการเรียนรู้ โจทยปั์ญหาควรสัมพนัธ์เก่ียวขอ้ง

กบัชีวติจริงหรืออยูใ่นบริบทท่ีผูเ้รียนคุน้เคย 

 2.การเขียนโจทย์ปัญหาท่ีให้ข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นข้อเท็จจริง ท่ีผูเ้รียนสามารถตดัสินใจบน

พื้นฐานของขอ้เท็จจริง เหตุผลได้อย่างเหมาะสม และให้เหตุผลบนพื้นฐานของหลกัการท่ีไดเ้รียนรู้

ส าหรับน าไปสู่การตั้งสมมติฐานท่ีจ าเป็น บอกเหตุผลวา่ท าไม มีขอ้มูลอะไรท่ีเก่ียวขอ้งในการแกปัญหา

ทั้งหมดเพื่อท าใหผู้เ้รียนสามารถอภิปรายหาแนวทางแกปั้ญหาไดเ้อง 

 3.เขียนโจทยปั์ญหาท่ีบรรจุเน้ือหา ขอ้มูลท่ีน าไปสู่การตั้งค  าถามปลายเปิดเพื่อผูเ้รียนจะไดดึ้ง

ความรู้เดิมมาใชใ้นการอภิปรายได ้
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 4.โจทยปั์ญหาจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร สามารถกระตุน้ความรู้เดิมเพื่อ

เช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่ท่ีเฉพาะเจาะจงไม่ควรมีประเด็นหรือหวัซ่ึงไม่สามารถใชค้วามรู้ดิมมาอภิปราย

หรือคาดคะเนสมมติฐาน  

 5.โจทย์ปัญหาควรท้าทายผูเ้รียนให้ใช้ความคิดขั้นสูง เช่น วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน 

มากกวา่การจ า 

 6.โจทยปั์ญหาตอ้งมีขอ้มูลท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนตอ้งการคน้ควา้หาค าอธิบาย 

 7.โจทยปั์ญหาตอ้งใช้ภาษาทีชดัเจน มีนิยามท่ีเขา้ใจง่าย หลีกเล่ียงค าหรือขอ้ความท่ีเบ่ียงเบน

ความสนใจ หรือท าใหเ้ขวไปจากเร่ืองท่ีผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้ 

 8.ควรก าหนดกรอบเวลาในการเรียนรู้แต่ละโจทย์ปัญหา ค านึงถึงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีผูเ้รียน

สามารถก าหนดวตัถุประสงค์การเรียนรู้ไดท้นัตามตารางสอนและแต่ละโจทยปั์ญหาควรออกแบบให้

ผูเ้รียนใชเ้วลาในการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองไม่เกิน 16 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

 9.ในการสร้างโจทยปั์ญหา ตอ้งก าหนดแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย แหล่งอา้งอิงหลกั แหล่งทพั

ยากรเรียนรู้ ทรัพยากรบุคคล ผูเ้ช่ียวชาญ (content expert) ในเร่ืองนั้น วา่มีอะไร 

ขั้นตอนการเขียนโจทย์ปัญหา 

 ผูเ้ขียนโจทยปั์ญหา ตอ้งวิเคราะห์รายวิชาให้ชัดเจนว่าเน้ือหาในรายวิชานั้นมีมโนทศัน์หลกั

อะไรท่ีผูเ้รียนตอ้งได้รับจากรายวิชา ซ่ึงควรให้ผูเ้รียนมีโอกาสไดส้ ารวจหัวขอ้ประเด็นท่ีเขามี ความ

สนใจในการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานก่อนเขียนโจทยปั์ญหาตอ้งก าหนดเน้ือหาเฉพาะท่ีจะตอ้ง

ครอบคลุม เพื่อความมัน่ใจว่าเน้ือหาท่ีผูเ้รียนควรได้รับจะไม่ตกหล่นหายไป ตอ้งก าหนดค าส าคญั 

(keywords) และวลีท่ีส าคญัให้เก่ียวขอ้งเขา้ไปในโจทยปั์ญหาดว้ย แลว้ค่อยตกแต่งโจทยปั์ญหาเพื่อให้

ผูเ้รียนสามารถส ารวจประเด็นส าคญัอ่ืนๆ ท่ีผูเ้รียนจะเลือกศึกษาและปัญหาไม่ควรยาวมาก อาจจดัท า

เป็นขั้นๆ ไดด้งัน้ี 
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 ขั้นตอนที ่1 เลือกประเด็นหลกัส าคญั มโนทศัน์ หรือหลกัการท่ีผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ในเร่ือง

นั้นๆ ของรายวิชาและหลักสูตร ต่อจากนั้นต้องวางแผนและคิดเร่ืองลักษณะเด่นของปัญหา ระบุ

วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของแต่จะโจทยปั์ญหาโดยจะตอ้งสอดคลอ้งและเป็นส่วนยอ่ยของวตัถุประสงค์

ในรายวชิา 

 ขั้นตอนที่ 2 คิดและคน้หาบริบทในชีวิตจริงท่ีเก่ียวขอ้งกับมโนทศัน์หลกัท่ีได้เลือกไว ้โดย

วิเคราะห์ว่าจะสร้าง โครงสร้างโจทยปั์ญหามีความสอดคลอ้งกบับริบทดงักล่าวอย่างไร บริบทท่ีน ามา

สร้างโจทยปั์ญหาอาจเป็นเร่ืองท่ีมาจาก บทความ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการคิด

เร่ืองราว หรือแลกเปล่ียนเรียนรู้จากมืออาชีพในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประยกุตก์ารเรียนการสอน 

แนวทางขั้นลงมือเขียนโจทย์ปัญหา มีหลกัคิดอยู่สองรูปแบบ 

แนวท่ี 1 แนวท่ี 2 

1.คิดถึงวตัถุประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชาและ
วตัถุประสงคแ์ต่ละโจทยปั์ญหาท่ีครอบคลุม 

1.คิดถึงฉากในชีวิตจริงจากข่าว หรือบท่ีนิยมจาก
ส่ือต่างๆ สถานการณ์ทางสังคม 

2.ประยุกตจ์ากสถานการณ์จริงให้เขา้กบัมโนทศัน์
ท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนเรียนรู้โดยเขียนเคา้โครงของ
เร่ืองราวระบุแนวคิด มโนทศัน์หลกัท่ีตอ้งเรียนรู้ 
โดยใหเ้ก่ียวขอ้งสัมพนัธ์อยา่งเป็นเอกภาพ 

2.ประยุกต์เอาเร่ืองราวในฉากนั้ นไปใช้ในการ
ก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้จากการรายวิชาว่า
มีวตัถุประสงค์ใดท่ีมีข้อมูลหลักฐาน ท่ีเข้ากับ
สถานการณ์แล้วปรับให้เข้ากับเ ร่ืองราวหรือ
เหตุการณ์นั้น 

 

 ขั้นที่ 3 ยกร่างโจทยปั์ญหา โดยจดัล าดบัเน้ือเร่ืองให้มีโครงสร้างท่ีจะท าให้เกิดการคาดเดา ทา้

ทายให้ผูเ้รียนหาขอ้สรุป ตดัสิน หรือต้องการศึกษา คน้ควา้ หาข้อมูลใหม่ๆ ท่ีต้องเลือกศึกษา โดย

ประเมินวา่อะไรเป็นความรู้ท่ีตอบโจทยปั์ญหา  ซ่ึงอาจมีหลายค าตอบ  ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้

ท่ีผูเ้ขียนไดต้ั้งไว ้
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ขั้นท่ี 4. ปรับแต่งโจทยปั์ญหา  โดยเขียนเคา้โครงเร่ืองให้ละเอียดข้ึนคิดเร่ืองต่างๆ ท่ีจะ

เป็นไปได ้ เช่น  ลกัษณะค าถาม ความคิดความรู้สึก ความเหมาะสมกบัผูเ้รียน  ระบุขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและ

ทา้ทายผูเ้รียนท่ีจะน าไปสู่ขอ้สรุปและตดัสินใจ 

 โครงสร้างของโจทยปั์ญหามีส่วนประกอบ  ดงัน้ี 

  4.1 ช่ือเร่ือง  ควรส่ือถึงเน้ือเร่ือง น่าสนใจ ทา้ทาย ชวนใหค้น้หา  

  4.2 เน้ือหา ส่ือ วสัดุอุปกรณ์ ท่ีจะใช้เพื่อกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้การตั้งค  าถาม การ

อภิปรายโต้เถียง การหาเหตุผลและวิเคราะห์ เพื่อน าไปสู่วตัถุประสงค์การเรียนรู้ เช่น เร่ืองสั้ น 

รายละเอียดของปรากฏการณ์ หรือเหตุการณ์ 

  4.3 ค  าอธิบายหรือค าช้ีแจงเพื่อให้เห็นว่าอะไรท่ีควรให้ความส าคญัข้อมูลส าหรับ

ผูเ้รียนนอกเหนือจากโจทยปั์ญหาแลว้จะตอ้งมีขอ้มูลอ่ืนท่ีตอ้งสนบัสนุนให้สามารถน าไปสู่การเรียนรู้

ไดอ้ยา่งสะดวกไดแ้ก่ส่ิงต่อไปน้ี 

   1) คู่มือผูเ้รียน เป็นเอกสารส าหรับผูเ้รียนท่ีให้ขอ้มูลเกียวกบัตารางการเรียน  

การประเมินผลการเรียน เป็นตน้ 

   2) หวัขอ้เร่ืองหรือประเด็นท่ีศึกษา ตอ้งครอบคลุมตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้  

(formulation of topics to be covered) 

   3) เอกสารอา้งอิงในแต่ละโจทยปั์ญหาท่ีผูเ้รียนไปศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง 

เพื่อตอบค าถามประเด็นการเรียนรู้ (references fo jiterature) 

   ขั้นท่ี 5. ตอ้งเขียนคู่มืออาจารยป์ระจ ากลุ่มโดยละเอียด เพื่อให้ผูท่ี้ไม่ใช่อาจารยป์ระจ า

รายวชิาสามารถน าไปใชด้ าเนินการในกระบวนการกลุ่มยอ่ยไดโ้ดยมีส่วนประกอบดงัต่อไปน้ี 

1.  บทน า ระบุขอบเขตเน้ือหา มโนทศัน์ส าคญั แนวคิด ทฤษฎีหรือเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งท่ี

โจทยปั์ญหานั้นๆ ตอ้งการใหผู้เ้รียนเรียนรู้ 
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2.  ค าส าคญัหลกั เป็นกุญแจส าคญัท่ีน าไปสู่การตั้งค  าถามเพื่อการอภิปรายและการตั้ง

วตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ 

3.  แนวทางรายละเอียดของความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดข้ึนในแต่ขั้นตอนการเรียนรู้แบบ

ใชปั้ญหาเป็นฐานตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1-5  เกณฑ์การประเมินโจทยปั์ญหา  โจทยปั์ญหาในการ

เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดสามารถประเมินได้จาก

ลักษณะ  โครงสร้าง  (structure) ความตรง  (validity) และความเทียง ( reliability) ดัง

รายละเอียดต่อไปน้ี 

 1.โครงสร้าง (structure) เป็นองคป์ระกอบและภาพรวมทั้งหมดของโจทยปั์ญหามีหนา้ท่ีท าให้

ผูเ้รียนใชท้กัษะการคิดหรือการวเิคราะห์ขั้นสูง มีค าส าคญัท่ีน าไปสู่การตั้งค  าถามตามวตัถุประสงค ์เป็น

ตวัอย่างเหตุการณ์ท่ีน าไปสู่การอภิปรายอย่างกวา้งขวาง มีความซับซ้อนของขอ้มูล เป็นเหตุการณ์ท่ี

เหมาะสมสั้นกระซบั ส่งเสริมให้ผูเ้รียนตอ้งท าความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงและกระตุน้ให้มีการศึกษาคน้ควา้

จากหลากหลายแหล่งขอ้มูลเพื่อตอบสนองต่อโครงสร้างของโจทยปั์ญหาทั้งหมด 

 2.ความตรง (validity) ประเมินไดจ้ากการท่ีโจทยปั์ญหาสามารถกระตุน้ใหผู้เ้รียนใชค้วามรู้เดิม

เช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่ได ้น าไปสู้การอภิปรายและตั้งวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ไดต้รงตามวตัถุประสงค์

ของบทบาทเรียนท่ีไดก้ าหนดไว ้

3.ความเทียงตรง (reliability) ประเมินได้จากการน าโจทย์ปัญหาไปชั้นผูเ้รียนกลุ่มอ่ืนท่ีมี

ความรู้ในระดบัเดียวกนั เพื่อเรียนรู้ในเร่ืองเดียวกนั โดยกระบวนการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานท่ีใช้

ขั้นตอนการเรียนรู้ เหมือนกนัแต่ใช้ในเวลาและสถานท่ีต่างกนั ท าให้ไดว้ตัถุประสงค์การเรียนรู้และ

ความรู้ท่ีเกิดจากการใชโ้จทยปั์ญหาเดียวกนันั้น ใกลเ้คียงกนั 
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ลกัษณะของโจทย์ปัญหาทีด่ี 

 คุณภาพของโจทยปั์ญหาท่ีดีจะมีผลให้กระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มผูเ้รียนท่ีเป็น การท างานของ

กระบวนการกลุ่มยอ่ยมีประสิทธิภาพและผลจะส่งผลให้ผูเ้รียนใชเ้วลาในการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากข้ึน 

พบวา่ โจทยปั์ญหาท่ีดีความมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

 1.โจทยปั์ญหาสัมพนัธ์กบัโลกแห่งความจริง คือเป็นปัญหาจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ หรือชีวิต

จริง   

 2.โจทยปั์ญหากระตุน้พื้นความรู้เดิมเพื่อถ่ายโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ 

 3.โจทยปั์ญหามีความทา้ทาย เปิดประเด็นให้มีความคิดหลากหลายเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มไดมี้

ส่วนร่วม ร่วมมือกันในการเรียนรู้ และสามารถน าไปสู่สมมติฐานได้หลากหลาย กระตุ้นความคิด

สร้างสรรค ์

 4.โจทยปั์ญหาไม่จ  าเป็นตอ้งค าถามท่ีผูเ้รียนจะตอบไดใ้นขณะนั้นแต่ตอ้งส ารวจคน้ควา้เพิ่มเติม

เพื่อจะได้มาซ่ึงความรู้ในการอธิบาย ท าความเขา้ใจในระดับลึกมากข้ึนไม่เหมือนวิธีการแก้ปัญหา

แบบเดิมท่ีผูเ้รียนรับความรู้เน้ือหาเดิมเพื่อตอบปัญหา/ค าตอบ 

 5.โจทยปั์ญหาไม่ควรจะน าไปสู่ประเด็นปัญหาท่ีท าให้มีการตอบรายบุคคลไดดี้กวา่การตอบท่ี

ตอ้งใชก้ารบวนการกลุ่ม 

 6.โจทยปั์ญหาสามารถจูงใจใหผู้เ้รียนมีส่วนรวม และตอ้งเหมาะสมกบัเวลาท่ีสมาชิกมีส่วนร่วม 

 7.โจทยปั์ญหากระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจภายในเพราะจะท าให้ผูเ้รียนเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

อุทิศทุ่มเทในการเรียนรู้และพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึน 

 8.โจทยปั์ญหามีหลายมิติ ไดแ้ก่ มิติดา้นกายภาพ ปัญญา สังคมอารมณ์ ศีลธรรม เป็นตน้ 
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 9.โจทยปั์ญหาซับซ้อนอาจจะมีตวัช้ีแนะท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของการเรียนรู้เร่ืองนั้นๆ ท าให้

การก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ไดเ้ร็วข้ึน 

 10.โจทย์ปัญหาน าไปสู่การตั้ งวตัถุประสงค์การเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ของบทเรียนได้

เหมาะสมกบัเวลาท่ีก าหนดไว ้

 11.โจทยปั์ญหาควรทีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัความรู้ของผูเ้รียน 

 

กจิกรรม 1 
จงสรุปการสร้างและพฒันาโจทยปั์ญหา  ตามความเขา้ใจของผูศึ้กษา 
 

แนวตอบกจิกรรม 1 
ตอบตามความเขา้ใจของผูศึ้กษา โดยประยกุตแ์นวคิดในเร่ืองท่ี 2 ประกอบ 
 

 

บทสรุป 

 โจทยปั์ญหาเป็นกุญแจส าคญัของการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานเพราะเป็นจุดเร่ิมตน้ (trigger 

point) ท่ีท าใหผู้เ้รียนตอ้งท าหนา้ท่ีต่างๆ อยา่งหลากหลายท่ีเรียนกวา่ กระบวนการเรียนรู้ไดแ้ก่การอยา่ง

ตั้งใจการตั้งค  าถามการคิดวิเคราะห์ คิดเช่ือมโยงความรู้ การอธิบาย การอภิปรายโตแ้ยง้เชิงวิชาการการ

ตรวจสอบตนเองเก่ียวกบัความรู้ในในเร่ืองนั้นๆและตอบไดว้่าตนเองยงัไม่รู้เร่ืองนั้นในมิติใดบา้ง การ

ตั้งประเด็นปัญหาหรือวตัถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อการสืบคน้ต่อยยอดความรู้ การแสวงหาความรู้และ

การสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ จะเห็นว่าการออกแบบหรือสร้างโจทยปั์ญหาท่ีดี จ  าเป็นตอ้งมีการวางแผนและ

สังเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นระบบ จึงท าให้เช่ือมัน่ไดว้า่ผูเ้รียนจะบรรลุตามวตัถุประสงค์

การเรียนรู้ตามท่ีไดก้ าหนดไว ้
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ค าน า 

 เอกสารคู่มือการเรียนรู้น้ี  เป็นเอกสารท่ีผูว้ิจยัจดัท าข้ึนเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบโปรแกรม

การเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21   ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อพฒันาความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการ

เรียนการสอนในศตวรรษท่ี  21   

 ส าหรับการศึกษาคู่มือ  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  5  การประเมินผลการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน  ถือ

เป็นอีกแนวทางหน่ึงในการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครูผูส้อน  ให้มีความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ

จดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี  21  โดยมุ่งหวงัให้มีการน าความรู้  ทกัษะท่ีไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการ

จดักิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

 ผูว้ิจ ัยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า  คู่มือฉบับน้ี  จะเป็นประโยชน์ต่อพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา  

ครูผูส้อนและผูส้นใจทัว่ไป 

 สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิ  อาจารยท่ี์ปรึกษา  และผูเ้ขียนต ารา  หนงัสือทุกเล่มท่ีน ามา

อา้งอิงในเอกสารฉบบัน้ี  ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นเอกสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหา

เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

นายวุฒิชัย  วรครบุรี 

นักศึกษานักศึกษาปริญญาเอก   สาขาวชิา การบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลยั วิทยาเขตอสีาน 
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สารบัญ 

                  หน้า 

1.  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  5                             1 

2.  แบบประเมินตนเองก่อนเรียน                                         3 

 3.  ตอนท่ี  1  การประเมินผลการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน                                      4 

 4.  สรุป                                                          21 

 บรรณานุกรม                    25 
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หน่วยที่  5 

การประเมินผลการเรียนรู้ที่ยดึปัญหาเป็นฐาน 

นายวุฒิชัย   วรครบุรี 

เค้าโครงเน้ือหา 

 ตอนท่ี  1  การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน 
                -  ความหมายและความสัมพนัธ์ของการวดัและการประเมินผล 

        -  วธีิวดัผลการเรียน 
                 -  เคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินผลผลิต 

แนวคดิ 
 1.  วา่  “การวดั”  คือกระบวนการก าหนดค่า/ตีค่าคุณสมบติัของส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือของบุคคล

เป็นตวัเลข  โดยใชเ้คร่ืองมือเป็นหลกัในการวดัส่วน  “การประเมินผล”  คือกระบวนการพิจารณาตดัสิน

คุณค่าของวตัถุ  คน  ส่ิงของ  หรือการด าเนินงาน/กิจกรรมว่าบรรลุความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ี

ก าหนดไวม้ากนอ้ยเพียงใด  หรือมีดีหรือเลวเพียงใด  โดยอาศยัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวดัเป็นหลกั 

2. การประเมินผลท่ีดีควรมีขอบเขตกวา้งขวางและใชว้ิธีการหลาย ๆ แบบ  ทั้งน้ีเพื่อให้ครูได้

วดัผลอยา่งถูกตอ้ง  วธีิการวดัผลการเรียนมีหลายอยา่งเร่ิมตั้งแต่การสังเกตไปจนถึงการทดสอบ 

3. การประเมินผลผลิต เป็นการประเมินวา่ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร

หรือไม่ มีผลสัมฤทธ์ิเป็นอยา่งไร อยูใ่นระดบัใด ครอบคลุมเน้ือหาเพียงใด สามารถประเมินโดยวิธีต่างๆ 

เช่นขอ้สอบแบบต่างๆ แบบประเมินโครงงาน การท ารายงานกลุ่ม การสอบภาคปฏิบติั การสังเกต

พฤติกรรม อย่างไรก็ตามการประเมินผลการเรียนรู้แบบน้ีจะมีลกัษณะเฉพาะคือมีการประเมินผลการ

เรียนรู้ควบคู่ไปกบักระบวนการเรียนรู้เสมอ เป็นการประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง (continuous assessment) 

เพื่อให้เห็นพฒันาการเรียนรู้ และการน าไปสู่การปรับปรุงขอ้บกพร่องของการเรียนรู้ได ้ เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการประเมินผลท่ีต่อเน่ืองของพฒันาการของผูเ้รียน 
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วตัถุประสงค์ 

 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 2 จบแลว้ ผูศึ้กษาสามารถ 

 1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผล 

2. อธิบายความหมายการวดัและประเมินผล 

 3. อธิบายการประเมินผลการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

กจิกรรมการเรียน 

 กิจกรรมระหวา่งเรียนดว้ยตนเอง 

 1. ศึกษาแผนการสอนประจ าหน่วยท่ี 5 

 2. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 5 

 3. ศึกษาเน้ือหาสาระในเอกสารการสอนหน่วยท่ี 5 

     ก.  หนงัสือและบทความเพิ่มเติม 

     ข.  ส่ือโสตทศัน์และส่ืออ่ืนๆ 

    ค.  สืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 

4. ท าแบบประเมินตวัเองหลงัเรียน 

ส่ือการสอน 

 1. เอกสารการสอนหน่วยท่ี 5 

 2. แบบฝึกปฏิบติัหน่วยท่ี 5 

 3. หนงัสือ /  บทความ  /  อินเทอร์เน็ต 

 6. แบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ประเมนิผล 

 1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบทา้ยเร่ือง 
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่  5 
วตัถุประสงค์   เพ่ือประเมินความรู้เดิมของผูศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 

ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน 

ค าแนะน า อ่านค าถามต่อไปน้ีทีละขอ้  แลว้เขียนค าตอบลงในช่องวา่งท่ีก าหนดให ้

 

1.  ใหอ้ธิบายความหมายการวดัและประเมินผล 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.  ใหอ้ธิบายอธิบายการประเมินผลการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ตอนที่  1 

การประเมินผลการเรียนรู้ที่ยดึปัญหาเป็นฐาน 
 

โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี 5  แลว้จึงศึกษาสาระสังเขป  พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแนว

การศึกษา 

หัวเร่ือง  
 ตอนท่ี  1  การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน 
                     -  ความหมายและความสัมพนัธ์ของการวดัและการประเมินผล 

  -  วธีิวดัผลการเรียน 

                      -  เคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินผลผลิต 

แนวคดิ 
 1.  วา่  “การวดั”  คือกระบวนการก าหนดค่า/ตีค่าคุณสมบติัของส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือของบุคคล

เป็นตวัเลข  โดยใชเ้คร่ืองมือเป็นหลกัในการวดัส่วน  “การประเมินผล”  คือกระบวนการพิจารณาตดัสิน

คุณค่าของวตัถุ  คน  ส่ิงของ  หรือการด าเนินงาน/กิจกรรมว่าบรรลุความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ี

ก าหนดไวม้ากนอ้ยเพียงใด  หรือมีดีหรือเลวเพียงใด  โดยอาศยัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวดัเป็นหลกั 

2. การประเมินผลท่ีดีควรมีขอบเขตกวา้งขวางและใชว้ิธีการหลาย ๆ แบบ  ทั้งน้ีเพื่อให้ครูได้

วดัผลอยา่งถูกตอ้ง  วธีิการวดัผลการเรียนมีหลายอยา่งเร่ิมตั้งแต่การสังเกตไปจนถึงการทดสอบ 

3. การประเมินผลผลิต เป็นการประเมินวา่ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร

หรือไม่ มีผลสัมฤทธ์ิเป็นอยา่งไร อยูใ่นระดบัใด ครอบคลุมเน้ือหาเพียงใด สามารถประเมินโดยวิธีต่างๆ 

เช่นขอ้สอบแบบต่างๆ แบบประเมินโครงงาน การท ารายงานกลุ่ม การสอบภาคปฏิบติั การสังเกต

พฤติกรรม อย่างไรก็ตามการประเมินผลการเรียนรู้แบบน้ีจะมีลกัษณะเฉพาะคือมีการประเมินผลการ

เรียนรู้ควบคู่ไปกบักระบวนการเรียนรู้เสมอ เป็นการประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง (continuous assessment) 



237 

 

เพื่อให้เห็นพฒันาการเรียนรู้ และการน าไปสู่การปรับปรุงขอ้บกพร่องของการเรียนรู้ได ้ เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการประเมินผลท่ีต่อเน่ืองของพฒันาการของผูเ้รียน 

 

วตัถุประสงค์ 

 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 2 จบแลว้ ผูศึ้กษาสามารถ 

 1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผล 

2. อธิบายความหมายการวดัและประเมินผล 

 3. อธิบายการประเมินผลการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 
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ตอนที่  1 

การประเมนิผลการเรียนรู้ทีย่ดึปัญหาเป็นฐาน 

 
การวดัและการประเมินผลการเรียน 
 หลักสูตรได้ระบุส่ิงท่ีคาดหวงัจะให้เกิดข้ึนกับผูเ้รียน  ก าหนดคุณลักษณะท่ีต้องการของ    

ผูเ้รียน  รวมทั้งแนวทางในการด าเนินให้บรรลุเป้าหมาย  ในการน าหลกัสูตรไปใช ้ ผูใ้ช้หลกัสูตร  จึง

ตอ้งวเิคราะห์จุดหมายของหลกัสูตรใหเ้ป็นจุดประสงคก์ารเรียนการสอนท่ีชดัเจนเพื่อจะไดจ้ดั  กิจกรรม

หรือกระบวนการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ตามท่ีจุดประสงค์ การเรียนการ

สอนก าหนด  และการท่ีผูใ้ช้หลักสูตรจะตรวจสอบหรือทราบว่าผลเกิดจากการเรียนการสอนเป็น

อย่างไร  มีส่ิงใดบ้างต้องปรับปรุงแก้ไข  และผูเ้รียนได้บรรลุหรือพฒันาความก้าวหน้าตรงตาม

จุดประสงคก์ารเรียนการสอนท่ีตั้งไวห้รือไม่เพียงใดนั้น  ก็ตอ้งมีการวดัและประเมินผล  การเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน  การวดัและประเมินผลการเรียนจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นและขาดเสียมิได ้

ความหมายและความสัมพนัธ์ของการวดัและการประเมินผล 
 ในยคุแรกของการใชก้ารประเมินผล  คือ  ตัง่แต่  ค.ศ.1950  การประเมินผลจะเป็น การทดสอบ

ไอคิวเป็นหลกั  ผลจากการวดัจะบอกความสามารถไดว้า่ความฉลาดอยูใ่นระดบัใด     ดงัน้ี  ความหมาย

ดั้งเดิมของการประเมินผลคือการวดัผล  (Measurement) นั่นเอง  ซ่ึงในปัจจุบนัไม่ค่อยมีผูใ้ดใช้ค  า

นิยามน้ีแล้ว  อย่างไรก็ตาม  ในปัจจุบันยงัมีนักการศึกษาหลายท่านท่ี    มักเข้าใจสับสนเก่ียวกับ

ความหมายของค าวา่การวดัและการประเมินผลอยูเ่สมอ ๆ ความหมายของการวดัไดมี้ผูใ้ห้ค  านิยามต่าง 

ๆ ดงัน้ี 

 เคอร์ลินเจอร์  (Kerlinger)  ไดก้ล่าวไวว้่า  การวดัผลการศึกษาคือการก าหนดวดัตวัเลขแก่

ส่ิงของหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามกฎเกณฑ ์

 กิลเฟร์ด  (Guildford)  ให้ความหมายไวอ้ยา่งกวา้ง ๆ วา่เป็นการพิจารณาหรือตีค่าขอ้มูลในรูป

ของตวัเลข 
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 อีเบลและฟริสบาย   (Ebel  and  Frisbie)  ให้ความหมายวา่  การวดัเป็นกระบวนการก าหนด

ตวัเลขหรือสัญลกัษณ์ท่ีมีความหมายแทนคุณลกัษณะของส่ิงท่ีวดัโดยอาศยักฎเกณฑ์อย่างใดอยา่งหน่ึง  

(อา้งจากบุญธรรมกิจปรีดาบริสุทธ์ิ) 

 ไพศาล  หวงัพานิช  ไดก้ล่าวว่า  การวดัผลการศึกษาคือ  กระบวนการในการก าหนดหรือหา

จ านวนปริมาณ  อนัดบั  หรือรายละเอียดของคุณลกัษณะหรือพฤติกรรมความสามารถของบุคคลโดยใช้

เคร่ืองมือเป็นหลกัในการวดั  และโดยทัว่ไป  การวดัผลจะมีอยู ่ 2  อยา่งคือ  การวดัผล      ทางกายภาพ

ศาสตร์  (Physical  Science)  ซ่ึงเป็นการวดัเพื่อหาจ านวนปริมาณของส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรม  เช่น

น ้าหนกั  มกัมีเคร่ืองมือท่ีใหผ้ลเช่ือถือไดแ้ละมีหน่วยการวดัแน่นอน  และการวดั    ผลทางสังคมศาสตร์  

(Social  Science)  ซ่ึงเป็นการวดัเพื่อหาจ านวนหรือคุณภาพของส่ิงท่ีเป็นนามธรรม  ไม่มีตวัตนแน่นอน  

เช่น  ความรู้  และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัผลประเภทน้ีมกัให้ผล   เช่ือถือไดต้  ่า  เน่ืองจากไม่มีหน่วยการ

วดัท่ีแน่นอนและส่ิงท่ีวดัจะเปล่ียนแปลงไดง่้าย  ผลการวดัอาจเกิดความผิดพลาด  (errors)  ไดม้ากกวา่

การวดัผลทางกายภาพศาสตร์ 

 อุทุมพร  ทองอุไทย  ใหค้วามหมายของการวดัวา่เป็นกระบวนการท่ีน าตวัเลขหรือสัญลกัษณ์มา

เก่ียวขอ้งกบัลกัษณะหรือคุณสมบติัของวตัถุ  คน  หรือส่ิงของท่ีจะวดั  การวดัจึงตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี  (1)  

ตอ้งมีกลุ่มของวตัถุ  คน หรือส่ิงของ  (2)  มีคุณสมบติัของลกัษณะท่ีจะวดั  (3)  มีการกระท าเป็นตวัเลข

หรือสัญลกัษณ์กบัลกัษณะของวตัถุ  คน  หรือส่ิงของนั้น  และ  (4)  ตอ้งพิจารณาถึงธรรมชาติ  ตลอดจน

น าตงัเลขหรือสัญลกัษณ์เหล่านั้นไปใช ้

 ส าหรับความหมายของค าว่า  “การประเมินผล”  (Evaluation)  ได้มีผูใ้ห้ค  านิยามหรือ

ความหมายต่าง ๆ กนัดงัน้ี 

 เวิอร์ทธิงและเซนเดอร์ส  (Worthing  and  Sanders)  ไดนิ้ยามวา่การประเมินผลคือการช้ีบ่งถึง

คุณค่าหรือประสิทธิภาพของส่ิงใดส่ิงหน่ึง  การประเมินผลจะตอ้งรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการตดัสินใจ

คุณค่าหรือประสิทธ์ภาพของแผนงาน/โครงการ  (Program)  ผลผลิตหรือผลงานท่ีเกิดข้ึน(product)  

วิธีด าเนินการ  (procedure)  วตัถุประสงค ์ (objective)  หรือประโยชน์ของ ทางเลือก ต่าง ๆ (utility  of  

alternative  approaches)  เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 
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 ทคัแมน  (Tuckman)  ไดใ้ห้ความหมายของการประเมินผลวา่  เป็นวิถีทาง  (means)  ในการ

พิจารณาตดัสินวา่  แผนงาน/โครงการ  (program)  ไดบ้รรลุเป้าหมายหรือไม่ 

 สตฟัเฟิลบีม  (Stufflebeam)  กล่าวถึงนิยามของการประเมินผลวา่คือ  กระบวนการใน    การ

เก็บรวบรวมและหาขอ้มูลท่ีมีประโยชน์  เพื่อใชใ้นการตดัสินหาทางเลือกต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม 

 สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์  ใหค้วามหมายวา่  การประเมินผลหมายถึงกระบวนการตดัสินคุณค่าของ

ส่ิงของหรือการกระท าใด ๆ โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐาน 

 จากความหมายและค านิยามต่าง ๆ ขา้งตน้น้ี  พอสรุปได้ว่า  “การวดั”  คือกระบวนการ

ก าหนดค่า/ตีค่าคุณสมบติัของส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือของบุคคลเป็นตวัเลข  โดยใชเ้คร่ืองมือเป็นหลกัในการ

วดัส่วน  “การประเมินผล”  คือกระบวนการพิจารณาตดัสินคุณค่าของวตัถุ  คน  ส่ิงของ  หรือการ

ด าเนินงาน/กิจกรรมวา่บรรลุความส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวม้ากนอ้ยเพียงใด  หรือมีดีหรือเลว

เพียงใด  โดยอาศยัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวดัเป็นหลกั 

 เม่ือเปรียบเทียบความหมายของการวดัและประเมินผลแล้ว  จะพบว่ามีความแตกต่างอย่าง

ชดัเจน  นกัศึกษาหรือครูอาจจะทราบสภาพความจริงของส่ิงท่ีจะประเมินว่ามีปริมาณเท่าไร            มี

คุณสมบติัอย่างไร  แต่ไม่สามารถจะช้ีขาดหรือตดัสินได้ว่าผลจากการวดัในส่ิงดังกล่าวดีหรือไม่ดี      

ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้  ยกตวัอย่างเช่น  ครูพละอาจวดัจ านวนคร้ังท่ีนักเรียนสามารถกระโดดเชือกได้

ภายใน  1  นาที  หรือนักการศึกษาสามารถวดัคะแนนผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนท่ีท าขอ้สอบวิชา

คณิตศาสตร์  แต่ทั้งครูพละและนกัการศึกษาจะท าให้ผลการวดัเกิดคุณประโยชน์ไดน้ั้น  ก็ตอ้งน าผล

ดงักล่าวมาพิจารณาและประเมินตดัสินว่านกัเรียนมีความสามารถในการกระโดดเชือกได้ดีหรือไม่ดี  

สอบวิชาคณิตศาสตร์ไดห้รือตก  โดยน าผลการวดัท่ีไดห้รือขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้าเปรียบเทียบกบั

เกณฑ์  (Criteria)  ท่ีก าหนดไว้หรือมาตรฐานท่ีต้องการ  (ซ่ึงเกณฑ์ท่ีใช้ในการศึกษาก็คือ          

จุดมุ่งหมายของการศึกษา  หรือจุดประสงค์นั้นเอง)  การเปรียบเทียบน้ีเรียกว่าการประเมินค่า 

(Assessment  or  Value  Judgments)  จากนั้นจึงจะตดัสินใจจากการเปรียบเทียบของผลการวดักบัเกณฑ์

ท่ีก าหนดไวว้า่สูงต ่ากวา่กนัขนาดไหน  ดงันั้น  การประเมินผลจึงมีองคป์ระกอบหลกั               3  อยา่ง

คือ 
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1. ผลการวดั  (Measurement)  เป็นขอ้มูลท่ีท าให้ทราบสภาพความจริงของส่ิงท่ีประเมินวา่มี
ปริมาณหรือคุณสมบติัอยา่งไร 

2. เกณฑก์ารพิจารณา  (Criteria)  เป็นมาตรฐานท่ีใชเ้ปรียบเทียบกบัการวดั 
3. การตดัสินใจ  (Decision)  เป็นการตดัสินคุณค่าดว้ยการเปรียบเทียบระหวา่งผล       การวดั

เกณฑ ์
อย่างไรก็ตาม  แมว้่าการวดัและการประเมินผลจะมีความหมายท่ีต่างกนั  แต่กระบวนการทั้ง

สองก็มีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั  ถา้ผลการวดัถูกตอ้ง  การประเมินผลยอ่มจะมีความน่าเช่ือถือไดสู้ง  

ดงันั้นจึงสรุปใหเ้ห็นความแตกต่างและความสัมพนัธ์ของการวดัและการประเมินผลไดด้งั  สมการน้ีคือ   

(อา้งจากบุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างการสอนกบัการวดัและประเมินผล 

 การวดัและประเมินผลมีความสัมพนัธ์กบัการสอนอย่างมาก  ดงัจะเห็นได้จากในการจดัการ

เรียนการสอนระดบัชั้นเรียนเพื่อให้ผูเ้รียนบรรลุจุดประสงค์นั้น  ครูผูส้อนควรมี    การตรวจสอบ

โดยวดัและประเมินความรู้ความเขา้ใจ  และทกัษะพื้นฐานของผูเ้รียนแต่ละคนก่อนท่ีจะสอนรายวิชา

หรือหน่วยการเรียนนั้น ๆ เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานของผูเ้รียน  กล่าวคือจะไดท้ราบว่าความรู้

ความสามารถของผู ้เ รียนในเร่ืองใดท่ีย ังขาดและต้องรีบเสริมให้เกิดข้ึนก่อน  หรือความรู้

ความสามารถใดรู้แลว้จะไดไ้ม่ตอ้งเรียนซ ้ า  เพื่อจะไดว้างแผนและจดัการเรียนการสอนให้เหมาะสม

กบัผูเ้รียนก่อนการสอนจริง  ซ่ึงจะมีผลท าใหผู้เ้รียนสามรถบรรลุจุดประสงคไ์ดดี้ข้ึน   

 ในขณะท่ีด าเนินการสอน  ครูผูส้อนยงัสามารถท าการวดัและประเมินผลผูเ้รียนเป็นระยะ ๆ เพื่อ

จะไดท้ราบความกา้วหนา้และปัญหาในการเรียนเร่ืองนั้น ๆ ของผูเ้รียน  จะไดแ้ก่ไขซ่อมเสริมก่อนท่ี

จะเรียนเร่ืองอ่ืนต่อไป  นอกจากน้ีผลจากการวดัและประเมินยงัช่วยครูผูส้อนในการปรับปรุงการ

การประเมินผล  =  การตีค่าเชงิปริมาณ  (การวดั)  +  การตดัสินคุณค่า 

Evaluation         =  Quantitative Description  (measurement) 

      +  Value Judgment 
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สอนของตนให้สอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รียนอีกด้วย  การวดัและประเมินผล

ระยะน้ีมกัจะกระท าหลกัจากจบบทเรียนในแต่ละช่วง  หรือหลงัจากจบเน้ือหาในแต่ละตอน  ซ่ึงไม่

จ  าเป็นตอ้งใชเ้วลามากมายในการวดั 

 หลังจากเสร็จส้ินการเรียนการสอนแล้ว  ครูผูส้อนยงัสามารถจัดท าการวดัและประเมิน      

ผูเ้รียน  เพื่อตรวจสอบว่าผูเ้รียนมีพฤติกรรมหรือคุณสมบัติตรงตามท่ีได้ระบุไวใ้นจุดประสงค ์    

หรือไม่  เก่ง/อ่อนในเร่ืองใด  ครูผูส้อนจะได้น าไปปรับปรุงการสอนโดยส่วนรวมในคร้ังต่อไป    

การวดัและประเมินผลในระยะน้ีมกัจะกระท าเม่ือส้ินสุดการสอนในหน่ึงภาคเรียน  หรือเม่ือจบ

เน้ือหารายวชิาเป็นส่วนใหญ่ 

 จากขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้พอสรุปไดว้่าการวดัและประเมินผลภาคเรียนมีความสัมพนัธ์กบั

การสอนใน  3  ระยะดงัน้ี 

1. ก่อนการสอน 
2. ขณะด าเนินการสอน 
3. หลงัการสอนส้ินสุดลง 

ขั้นตอนในการวดัและประเมินผลการเรียน 

 1.  การก าหนดจุดประสงค์ในการวัดและประเมินผลการเรียน  ก่อนท่ีจะวดัและประเมินผลการ

เรียนของนกัเรียน   ครูผูส้อนควรจะก าหนดจุดประสงค์ก่อนว่าจะวดัอะไร  วดัแค่ไหน  และวดัเพื่อ

อะไร  (ซ่ึงการก าหนดจุดประสงค์ในการวดัและประเมินผลการเรียนควรให้สอดคล้องกับ  

จุดประสงคใ์นการสอน)  เพราะการสอนกบัการวดัและประเมินผลเป็นกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองกนั  ดงันั้น  

เม่ือจุดประสงคใ์นการสอนช่วยครูผูส้อนให้มีเป้าหมายในการสอนชดัเจน  ก็ยอ่มเป็นประโยชน์ต่อ

การวดัและประเมินผลดว้ย 

 2. การเลือกและสร้างเคร่ืองมือ  เม่ือทราบวา่การวดัและประเมินผลคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมาย  อยา่งไร  

และตอ้งการจะวดัคุณลกัษณะหรือพฤติกรรมใดของผูเ้รียน  ขั้นต่อไปก็ควรพิจารณาว่าในการวดั

คุณลกัษณะหรือพฤติกรรมท่ีก าหนดไวน้ั้น  ควรใช้เคร่ืองมืออะไรบา้งจึงจะวดัได้ตรงตามความ
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ตอ้งการอย่างครบถ้วน  เพราะเคร่ืองมือในการวดัมีหลายอย่าง  บางอย่างก็เหมาะสมกบั  การวดั

พฤติกรรมบางชนิด  การวดัแต่ในละคร้ังจึงต้องเลือกเคร่ืองมือให้เหมาะสม  หรืออาจต้องใช้

เคร่ืองมือหลาย ๆ ชนิดประกอบกนัเพื่อวดัพฤติกรรมดา้นต่าง ๆ  ครบทุกดา้นตามจุดประสงค ์

 3.  การน าเคร่ืองมือไปท าการสอบวัดผู้เรียน  ครูผูส้อนหรือผูคุ้มสอบควรจัดเตรียม       

สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม  เพื่อให้นกัเรียนท าขอ้สอบหรือแก้ปัญหาได้อย่างเต็มความสามารถ    

ไม่ใหส่ิ้งรบกวนสมาธิหรือเวลาของผูเ้ขา้สอบ  รวมทั้งก าหนดเวลาสอบใหเ้หมาะสม 

 4.  การตรวจและน าผลเปรียบเทียบกับเกณฑ์  ในขั้นน้ีเป็นการรวบรวมและแปลงค าตอบของ

ผูเ้รียนให้เป็นคะแนนแล้วจดบนัทึกไว้  จากนั้นจึงรวบรวมคะแนนของผูเ้รียนท่ีไดจ้ากการวดัทุก

ชนิดจากทุกระยะมาเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

 5.   การประเมินผล  เป็นการตดัสินวา่ผูเ้รียนมีความสามรถขนาดไหน  สูงหรือต ่ากวา่เกณฑ ์ 

แต่ละคนไดเ้กรดอะไร  ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนเป็นเช่นไร 

วธีิการวดัผลการเรียน 

 การประเมินผลท่ีดีควรมีขอบเขตกวา้งขวางและใช้วิธีการหลาย ๆ แบบ  ทั้งน้ีเพื่อให้ครูได้

วดัผลอย่างถูกตอ้ง  วิธีการวดัผลการเรียนมีหลายอยา่งเร่ิมตั้งแต่การสังเกตไปจนถึงการทดสอบซ่ึง

พอจะจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดงัน้ี 

1. การวดัโดยใชก้ารทดสอบ  (Testing Technique) 
2. การวดัโดยไม่ใชก้ารทดสอบ  (Non-testing Technique) 

1.  การวัดโดยใช้การทดสอบ  เป็นการวดัโดยมีแบบทดสอบ  (Test)  เป็นเคร่ืองมือในการวดัแบ่ง

ออกเป็น  3  ชนิดคือ 

 1.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Test)  เป็นขอ้สอบท่ีมุ่งวดัคุณลกัษณะทางดา้น

ความรู้ความคิดและความสามารถ  หรือพุทธิพิสัย  แบ่งเป็น  2  ชนิดคือ(1)  แบบทดสอบท่ีครูสร้าง

เอง  (Teacher-made Test)  ซ่ึงเป็นแบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนเพื่อทดสอบความรู้  ความสามารถ  และ

ทกัษะของนกัเรียนในชั้นเรียน  สอบเสร็จแลว้ก็อาจทิ้งไปแลว้สร้างใหม่ในการสอบคราวหนา้  หรือ

ปรับปรุงดงัแปลงขอ้สอบเก่ามาใชใ้หม่  (2)  แบบทดสอบมาตรฐาน  (Standardized Test)  ซ่ึงเป็น
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แบบทดสอบท่ีสร้างและผา่นกระบวนการพฒันาจนมี      คุณภาพได ้  มาตรฐาน  ส่วนใหญ่จะใชใ้น

การวดัผลสัมฤทธ์ิแบบรวบยอด 

 1.2  แบบทดสอบวัดความถนัดและเชาว์ปัญญา  (Aptitude and Intelligence Test)  เป็น

ขอ้สอบท่ีมุ่งวดัคุณลกัษณะทางดา้นพุทธิพิสัยและทกัษะพิสัย  เป็นขอ้สอบท่ีวดัความสามารถของ

นกัเรียนวา่จะเรียนไดม้ากนอ้ยแค่ไหน หรือมีความถนดัในทางใด 

 1.3 แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ  (Personality Test) หรือวัดการปรับตัว  (Adjustment Test)  

บางต าราก็เรียกว่า  แบบทดสอบบุคลิกภาพและสถานภาพทางสังคม  (Personal-social Test)  

แบบทดสอบชนิดน้ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการวดัคุณลกัษณะดา้นความรู้สึกหรือจิตพิสัย  เช่น  เจตคติ  

ค่านิยม  ความเช่ือ  ฯลฯ  และวดับุคลิกภาพของบุคคล  เช่น  การปรับตวัในสังคม  ฯลฯ 

ส่วนรูปแบบ  (format)  ของขอ้สอบมี  3  รูปแบบเช่นกนัคือ  (1)  ขอ้สอบแบบปากเปล่า  (Oral Test)  

ซ่ึงเป็นการสอบแบบใช้วาจาหรือค าพูดระหว่างผูส้อบและผูถู้กสอบโดยตรง  มกัต้องสอบเป็น

รายบุคคล  (2)  ขอ้สอบแบบขอ้เขียน  (Written Test)  ซ่ึงแบ่งเป็นแบบความเรียงหรือ ท่ีเรียกว่า

อตันัยและปรนัย  ซ่ึงผูส้อบตอ้งเขียนหรือท าเคร่ืองหมายในแบบทดสอบ  (3)  ขอ้สอบ  แบบ

ภาคปฏิบติั  (Performance Test)  ซ่ึงเป็นการสอบโดยให้ผูส้อบแสดงพฤติกรรมดว้ยการปฏิบติัจริง  

มกัเนน้ในวชิาท่ีมีภาคปฏิบติัเป็นหลกั  เช่น  ศิลปะ  ดนตรี  พละ  เป็นตน้  ขอ้สอบแบบน้ีเหมาะใชว้ดั

ดา้นทกัษะพิสัย  แต่ผูส้อนตอ้งไม่ค  านึงแต่ดา้นผลปฏิบติั  (product)  เท่านั้น  ควรเน้นดา้นวิธีการ

ปฏิบติั  (procedure)  ดว้ย 

2.  การวดัไม่ใช้การทดสอบ  เป็นการวดัโดยวธีิเหล่าน้ีคือ 

    2.1  การสอบถาม  (Questioning)  เป็นการใชร้ายการค าถามท่ีเตรียมไวเ้ป็นชุดเพื่อถามใน

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  แล้วส่งไปให้ผูต้อบหรือนักเรียนอ่านและเขียนตอบส่งกลับมา  มักใช้ถาม     

ขอ้เท็จจริง  (facts)  และความคิดเห็นต่าง ๆ (พุทธิพิสัยและจิตพิสัย)  ครูอาจใชเ้คร่ืองมือซ่ึงไดแ้ก่

แบบสอบถามแบบปิด  (Closed form)  คือเป็นแบบสอบถามท่ีค าถามแต่ละขอ้มีตวัเลือกหรือค าตอบ

ใหน้กัเรียนเลือกตอบ  หรือใชแ้บบสอบถามเปิด  (Open-ended form)  คือเป็นแบบสอบถามท่ีค าถาม

แต่ละขอ้เวน้ท่ีใหผู้ต้อบเขียนค าตอบลงไปเอง  มกัใชก้บัการเรียนการสอนในระดบัสูง 
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    2.2  การสัมภาษณ์  (Interview)  เป็นการพูดคุย  สนทนา  หรือซักถามกนัระหว่างครูกบั

นักเรียนหน่ึงคนหรือมากกว่าหน่ึงคนข้ึนไปอาจเป็นการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือไม่เป็น    

ทางการก็ได ้ และอาจมีการก าหนดค าถามต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้  หรือไม่มีการก าหนดค าถามท่ีแน่นอน

แต่มีเพียงประเด็นค าถามต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้  หรือไม่มีการก าหนดค าถามท่ีแน่นอนแต่มีเพียงประเด็น

ค าถามกวา้ง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางการสัมภาษณ์เท่านั้นก็ได้  ในการสัมภาษณ์นั้น  หากใช้วดั

คุณลกัษณะทางดา้นจิตพิสัย  เช่น  ความคิดเห็นหรือความรู้สึกนึกคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  จะเรียกวา่  

“การสัมภาษณ์”  แต่หากค าถามท่ีใชถ้ามเป็นการวดัคุณลกัษณะทางดา้นความรู้ความคิด(พุทธิพิสัย)  

หรือตอ้งการทราบระดบัการเรียนรู้ของนกัเรียน  จะเรียกวา่  “การสอบปากเปล่า”  (Oral  Testing) 

    2.3  การสังเกต  (Observation)  เป็นการใชป้ระสาทสัมผสัทั้งห้าศึกษาพฤติกรรมต่าง ๆ ของ

นกัเรียนทั้งในและนอกหอ้งเรียน  โดยท่ีครูอาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนกัเรียน  หรือไม่ไดเ้ขา้ไป

มีส่วนร่วมอย่างเช่นการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะท่ีก าลงัเล่นเกมส์ต่าง ๆ ก็ได ้ และการ

สังเกตพฤติกรรมนกัเรียนของครูนั้นอาจจะเฝ้าดูพฤติกรรมต่าง  ๆ  โดยท่ีไม่ไดก้  าหนด   จุดประสงค์

ของการสังเกตไวล่้วงหนา้  ไม่ไดว้างแผนวา่จะสังเกตอะไร  แต่จะจดบนัทึกพฤติกรรม  ท่ีสังเกตได้

ทั้งหมด  หรือครูอาจจะเฝ้าดูอย่างมีการเตรียมการในส่ิงท่ีตอ้งการสังเกตุหรือจะเฝ้าดูไวล่้วงหน้า  

แลว้จดบนัทึกเฉพาะขอ้มูลท่ีตอ้งการศึกษาเท่านั้น  มกัใช้วดัคุณลกัษณะทางดา้นจิตพิสัยและทกัษะ

พิสัย 

    2.4   การวัดผลงาน  (Product  Evaluation)  บางทีเรียกวา่  “การตรวจผลงาน”  เป็นการวดั

พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนในดา้นรูปธรรมมากกวา่นามธรรม  นกัเรียนตอ้งมีผลงาน        ท่ีใช้

วดั  ส่วนผูป้ระเมินหรือผูต้รวจผลงานตอ้งตั้งเกณฑ์ในการวดัไวล่้วงหน้า  ซ่ึงในแต่ละเกณฑ์อาจมี

น ้ าหนกัเท่ากนัหรือไม่เท่ากนัก็ได ้ เช่น  ถา้ผลงานนั้น ๆ มุ่งท่ีความประณีตสวยงาม  เกณฑ์ในขอ้น้ี

จะมีค่าน ้าหนกัสูงกวา่เกณฑอ่ื์น ๆ เป็นตน้ 
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ลกัษณะทีด่ีของการวดัและประเมินผลการเรียน 

 ในการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียน  ครูผู ้สอนต้องด าเนินให้ถูกต้องตาม      

หลกัการ  การวดัและประเมินผลการเรียนท่ีดีนั้นมีลกัษณะดงัน้ี 

 1.)การวดัและประเมินผลตอ้งยดึจุดประสงคเ์ป็นหลกั 

 2.)การวดัผลการเรียนของนักเรียนบางด้าน  เช่น  ด้านจิตพิสัย  ด้านทกัษะพิสัย  ไม่ควรใช้

เคร่ืองมือเพียงอย่างเดียว  เช่น  ขอ้ทดสอบ  ควรใช้วิธีการวดัผลวิธีอ่ืน ๆ ประกอบด้วย  เพื่อให้ได ้  

ขอ้มูลเพียงพอส าหรับการประเมินผลการเรียน 

 3.)การวดัและประเมินผลการเรียนของนกัเรียนควรด าเนินการบ่อยคร้ัง  อาจด าเนินการทั้งก่อน

เรียน  ระหวา่งเรียน  และภายหลงัการเรียน 

 4.)เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัผลการเรียนของนกัเรียนควรมีการปรับปรุงแกใ้ขเพื่อใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 

 5.)นกัเรียนคนใดมีขอ้บกพร้องหรือจุดอ่อน  ซ่ึงท าให้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ครูควรหา

วธีิการแกไ้ขขอ้บกพร้องเหล่านั้น  เช่น  การสอนซ่อมเสริม  เป็นตน้ 

 6.)ครูตอ้งน าผลท่ีไดจ้ากการวดัและประเมินผลการเรียนมาเป็นขอ้มูลในการปรับปรุง  การสอน

ของครูใหดี้ข้ึน 

 7.)ครูควรเตรียมหรือสร้างเคร่ืองมือวดัผลแลว้ตั้งเกณฑไ์วล่้วงหนา้  และใชเ้คร่ืองมือวดัผลอยา่ง

มีประสิทธิภาพ  และสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

 8.)การวดัและประเมินผลการเรียนของนกัเรียนบางวิธีควรใช้ภาษาหรือถอ้ยค า  และเวลา ให้

เหมาะสมกบัวฒิุภาวะและระดบัชั้นของนกัเรียน  เช่น  การสัมภาษณ์หรือการสอบปากเปล่า   การใชข้อ้

ทดสอบ  เป็นตน้ 

ใครเป็นผู้ประเมินผล 

 ในการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน อาจารยป์ระจ ากลุ่มนอกจากท าหนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวยให้การ

เรียนรู้แบบน้ีบรรลุวตัถุประสงคแ์ลว้ ผูเ้รียนยงัมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้แบบน้ีอยา่งมากรวมทั้ง

การมีบทบาทหนา้ท่ีและมีส่วนร่วมในการประเมินผลดว้ยท าใหเ้กิดการวดัและการประเมินผลหลายทาง 

ดงันั้นผูท่ี้วดัและประเมินผลกระบวนการเรียนรู้แบบน้ีคือ อาจารยป์ระจ ากลุ่มและผูเ้รียนนัน่เอง 
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 อาจารย์ประจ ากลุ่มเป็นผู้ประเมิน อาจารยป์ระจ ากลุ่มจะประเมินทั้งทกัษะของผูเ้รียนรายบุคคล 

และกิจกรรมกลุ่มยอ่ย ดงัน้ี 

 1. การประเมินทกัษะของผู้เรียน 

     1.1 ทกัษะในการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

     1.2 ทกัษะในกระบวนการกลุ่มและการมีส่วนร่วม 

     1.3 ทกัษะการส่ือสาร 

     1.4 ทกัษะการเตรียมตวัและการศึกษาดว้ยตวัเอง 

     1.5 ทกัษะความสามารถในภาพรวม 

 2. การประเมินกจิกรรมกลุ่มย่อย 

     2.1 รูปแบบกระบวนการกลุ่มยอ่ย 

     2.2 การท างานและการจดัการภายในกลุ่ม 

     2.3 ขั้นตอนและกระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผล 

 ผูเ้รียนเป็นผูป้ะเมิน ผูเ้รียนจะประเมินตนเอง สมาชิกในกลุ่ม อาจารยป์ระจ ากลุ่ม และโจทย์

ปัญหา โดยประเมินในประเด็นต่อไปน้ี 

 1. การประเมินตนเองและสมาชิกในกลุ่ม 

     1.1 การรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสใหส้มาชิกในกลุ่มแสดงความคิดเห็น 

     1.2 การใหข้อ้มูลหรือเสนอความคิดเห็นท่ีสร้างสรรคแ์ละเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม 

     1.3 การอธิบายและถ่ายทอดความคิดใหส้มาชิกในกลุ่มเขา้ใจได ้

     1.4 การตรงต่อเวลา 

 2. ประเมินอาจารย์ประจ ากลุ่ม 

     2.1 การสร้างบรรยากาศใหอ้บอุ่นและลดความตึงเครียดภายในกลุ่มยอ่ย 

     2.2 การกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

     2.3 การตั้งค  าถามเพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     2.4 การใหข้อ้มูลป้อนกลบัแก่ผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 



248 

 

 3. การประเมินโจทย์ปัญหา 

     3.1 โจทยปั์ญหากระตุน้ใหผู้เ้รียนสามารถใชค้วามรู้เดิมท่ีมีอยู ่

     3.2 โจทยปั์ญหาช่วยน าไปสู่การตั้งวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ตามวตัถุประสงคข์องบทเรียน 

     3.3 โจทยปั์ญหามีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัความรู้ของผูเ้รียน 

- เคร่ืองมือทีใ่ช้ประเมินผลผลติ 

 การประเมินผลผลิตเป็นการประเมินว่าผูเ้รียนได้รับความรู้ตามวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร

หรือไม่ มีผลสัมฤทธ์ิเป็นอยา่งไร อยูใ่นระดบัใด ครอบคลุมเน้ือหาเพียงใด สามารถประเมินโดยวิธีต่างๆ 

เช่นขอ้สอบแบบต่างๆ แบบประเมินโครงงาน การท ารายงานกลุ่ม การสอบภาคปฏิบติั การสังเกต

พฤติกรรม อย่างไรก็ตามการประเมินผลการเรียนรู้แบบน้ีจะมีลกัษณะเฉพาะคือมีการประเมินผลการ

เรียนรู้ควบคู่ไปกบักระบวนการเรียนรู้เสมอ เป็นการประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง (continuous assessment) 

เพื่อให้เห็นพฒันาการเรียนรู้ และการน าไปสู่การปรับปรุงขอ้บกพร่องของการเรียนรู้ได ้ เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการประเมินผลท่ีต่อเน่ืองของพฒันาการของผูเ้รียนมีหลายชนิด ได้แก่ แบบบนัทึกการเรียนรู้ 

(progress test) แบบประเมินตนเอง แบบบนัทึกการเรียนรู้ (logbook) แบบประเมินตนเองใชแ้ฟ้มสะสม

ผลงาน (portfolio) และการสะทอ้นคิด (reflection) และแบบบนัทึกความรู้ (journal) เป็นตน้ 

ลกัษณะของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการประเมินผลทีต่่อเน่ือง 

 1. แบบทดสอบความก้าวหน้า (progress test) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชท้ดสอบความรู้เดิมเป็นระยะๆ 

อยา่งต่อเน่ืองเพื่อประเมินความกา้วหนา้ระหวา่งเรียน (formative assessment) เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนใฝ่

เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

 2. แบบประเมินตนเอง (self-assessment test) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชค้วามสามารถตนเอง เพื่อน า

ผลการประเมินมาพฒันาตนเอง ช้ีจุดอ่อนและจุดแขง็ของตนเอง 

 3. แฟ้มสะสมงาน (portfolio) เป็นบนัทึกขอ้มูลของการปฏิบติังานหรือผลส าเร็จในการ

ปฏิบติังานของผูเ้รียนดว้ยตนเอง มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

     3.1 ประเมินตนเองวา่ผลงานท่ีท าเป็นอยา่งไร ประสบผลส าเจระดบัใด ควรปรับปรุงแกไ้ข

หรือไม่ 
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     3.2 ให้ผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งไดป้ระเมินวา่มีความสามารถในการปฏิบติังานเป็นอยา่งไร ประสบ

ความส าเร็จในระดบัใด ควรจะพฒันาหรือไม่อยา่งไร 

 4. แบบบันทกึกาเรียนรู้ใน logbook เป็นสมุดบนัทึกการปฏิบติังานประจ าวนัและพฤติกรรมการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน เพื่อให้ผูส้อนหรืออาจารยป์ระจ ากลุ่มสามารถติดตามความกา้วหนา้ในกาเรียนรู้ของ

สมาชิกกลุ่มไดอ้ย่างต่อเน่ือง ท าให้อาจารยป์ระจ ากลุ่มสามารถให้ขอ้มูลป้อนกลบักีบสมาชิกไดท้นัที

จากการอ่านบนัทึกใน logbook ว่ามีส่ิงใดควรปรับปรุงแกไ้ข หรือความรู้ ความเขา้ใจท่ีควรไปศึกษา

เพิ่มเติม ซ่ึงเป็นกระบวนการประเมินความกา้วหนา้ระหวา่งเรียนในกลุ่มยอ่ยไดเ้ป็นอยา่งดี 

 5. การสะท้อนคิด (reflection) เป็นการประเมินความกา้วหนา้การเรียนรู้ของผูเ้รียน ในการ

เรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานจะมีการประเมินการสะทอ้นคิดจากแต่ละโจทยปั์ญหาเม่ือส้ินสุดบทเรียน 

โดยอาจารยป์ระจ ากลุ่มจะมอบหมายให้ผูเ้รียนเขียนสรุปประเด็นความรู้และส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากโจทย์

ปัญหานั้นๆซ่ึงเป็นการประเมินความรู้ ความเขา้ใจของผูเ้รียนวา่ไดเ้รียนรู้ตามวตัถุประสงคร์ายวิชามาก

นอ้ยเพียงใด เป็นกระบวนการประเมินความกา้วหนา้ระหวา่งเรียนในกลุ่มยอ่ยไดอี้กรูปแบบหน่ึง 

 6. แบบบันทึกความรู้ (journal) เป็นแบบบนัทึกความรู้ท่ีผูบ้นัทึกเล่ากระบวนการและ

พฒันาการการเยนรู้ท่ีผา่นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ท าให้ทั้งผูเ้รียนและอาจารยป์ระจ ากลุ่มสามารถติด

จามความกา้วหนา้ ทราบขอ้คิดเห็นของผูเ้รียน ทั้งน้ีผูเ้รียนและอาจารยป์ระจ ากลุ่มสามารถน าขอ้มูลน้ีไป

ปรับปรุงและพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน 

 เคร่ืองมือท่ีประเมินความรู้หรือผลผลิตอีกกลุ่มหน่ึงท่ีมีลักษณะส าคญัท่ีเป็นการเรียนแบบ

ปัญหาท่ีพบในชีวิตการท างานจริงๆ (ชยัพฤกษ ์ และไวกูณฐ์, 2547) ซ่ึงใช้มากในกลุ่มวิทยาศาสตร์

สุขภาพไดแ้ก่ 

 1. patient management problems (PMPs) เป็นขอ้สอบท่ีจะให้ขอ้มูลของผูป่้วย ค าถามมกั

ถามส่ิงท่ีตอ้งกระท าต่อ โดยผูส้อบตอ้งเลือกตอบจากตวัเลือก เม่ือตอบแลว้ผูส้อบจะไดข้อ้มูลเพิ่มและ

ตอบค าถามในส่วนถดัไปเร่ือยๆ ผูส้อบตอ้งมีความสามารถในการตดัสินใน คิดวิเคราะห์ วินิจฉัย 

เคร่ืองมือชนิดน้ีมีขอ้ดีท่ีตรวจให้คะแนนง่าย แต่ไม่ค่อยเหมือนสภาพจริงอยา่งไรก็ตามก็เป็นเคร่ืองมือท่ี

ผูเ้ยนใชป้ระเมินตนเองระหวา่งเรียน (formative evaluation) ได ้
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 2. computer simulations มีลกัษณะเหมือน PMPs เพียงแต่บรรจุขอ้สอบไวใ้นคอมพิวเตอร์ 

เม่ือตอบแลว้จะแสดงให้เห็นทนัที ขอ้สอบประเภทน้ีสามารถแทรกภาพถ่าย รูปผูป่้วย คล่ืนไฟฟ้าหวัใจ 

ภาพน่ิง วดิีทศัน์ เพื่อใหมี้ความสมจริง 

 3. simulated patient (SPs) ผูป่้วยจ าลอง เป็นบุคคลธรรมดาท่ีถูกฝึกฝนให้แสดงปัญหาผูป่้วย 

เพื่อให้ผูเ้รียนฝึกฝนการตรวจหรือสอบ ความนิยมใช้ในการประเมินทกัษะการส่ือสารกบัผูป่้วย  ซ่ึง

ผูป่้วยสามารถประเมินใหค้ะแนนแทนอาจารยผ์ูคุ้มสอบได ้ขอ้สอบชนิดน้ีสามารถแสดงปัญหาผูป่้วยได้

เหมือนจริง แต่ในบางอาการไม่สามารถเลียนแบบผูป่้วยจริงได ้เช่นเทา้บวม เป็นตน้ 

 นอกเหนือจากเคร่ืองมือท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ ยงัมีเคร่ืองมืออ่ืนๆ ท่ีมีประสิทธิภาพอีก อาทิ 

 - modified essay questions (MEQs) เป็นขอ้สอบแบบอตันยัท่ีเร่ิมดว้ยการให้ขอ้มูลเบ้ืองตน้

ผูป่้วย แลว้ให้เขียนตอบค าถามเก่ียวกบัปัญหาผูป่้วยสั้นๆ จากนั้นให้ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงท่ีไดท้  ากบัผูป่้วย

ไปแล้วซ่ึงอาจจะไม่ตรงกับค าตอบก่อนหน้าน้ีท าให้ผูส้อบสามารถประเมินตนเองจากค าตอบไป

พร้อมๆกนัได ้ขอ้สอบชนิดน้ีมีลกัษณะคลา้ยกบั PMPs ต่างกนัตรงท่ี MEQs ตอ้งการค าตอบสั้นๆเพื่อ

การตรวจใหค้ะแนนท่ีง่ายข้ึน 

 - triple jump test เป็นเคร่ืองมือท่ีมหาวิทยาลยัแมคมาสเตอร์พฒันาข้ึนเพื่อวดัความสามารถใน

การเรียนรู้แบบก ากบัตนเอง ถือว่าเป็นตน้แบบการประเมินกระบานการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  

triple jump test ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. ผูเ้รียนศึกษา “ปัญหา” ท่ีก าหนดใหแ้ลว้อภิปราย วเิคราะห์ปัญหา แลว้จึงก าหนดงานท่ีตอ้งท า

วา่ตอ้งไปคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมอะไรบา้ง 

 2. คน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 3.  ผูเ้รียนกลับมาน าเสนอข้อมูล/ผลงานท่ีได้ค้นควา้มา อาจารย์ผูค้วบคุมวิจารณ์และให้

ค  าแนะน า 

 เคร่ืองมือน้ีนิยมใช้กนัมานาน แต่ปัจจุบนัลดความนิยมลง เน่ืองจากความไม่สะดวกในการ

บริหารจดัการกรณีมีผูเ้รียนจ านวนมาก 



251 

 

 การประเมินความรู้หือผลผลิตน้ีท่ี มหาวทิยาลยัมาสทริซท์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ใชว้ิธีกาสอบ

ความรู้เร่ืองเดิมเป็นระยะๆ (progrss test) เพื่อใหผู้เ้รียนพฒันาและทบทวนความรู้เดิม (prior knowledge) 

เช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่เพราะการเรียนรู้แบบน้ีผูเ้ยนตอ้งบูรณาการความรู้ของแต่ละวิชาเขา้ดว้ยกนัเพื่อ

น ามาใชแ้กปั้ญหาหือสถานการณ์ได ้ ส าหรับการทดลองความรู้เร่ืองเดิมเป็นระยะๆ น้ีมีการใชใ้นคณะ

แพทยศาสตร์หลายแห่ง เช่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และส านกัวิชา

แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลิยัลกัษณ์ เป็นตน้ 

 การประเมินผลความรู้ความสามารถท าได้ 2 ลกัษณะ คือการประเมินเม่ือส้ินสุดการเรียน 

(summative evaluation) เพื่อตดัสินว่าผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้เพียงใด และการประเมินผล

ความกา้วหน้าระหวา่งเรียนรู้ (formative evaluation) ซ่ึงมีความส าคญัอย่างมากส าหรับการเรียนการ

สอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน เพราะเป็นการประเมินผลเป็นระยะตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ ในกาเรียน

กลุ่มยอ่ย อาจารยป์ระจ ากลุ่มตอ้งท าหนา้ท่ีประเมินทั้งในดา้นเน้ือหาความรู้และพฤติกรรมของผูเ้รียนใน

กระบวนการกลุ่ม เพื่อหาขอ้มูลว่า สมาชิกกลุ่มมีความเข้าใจถูกต้อง หรือมีจุดอ่อนหรือเขา้ใน

คลาดเคล่ือนประการใดบา้ง เพราะเป้าหมายของการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถ

เช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ และสามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดก้บัประสบการณ์จริง ดงันั้นอาจารย์

ประจ ากลุ่มจึงตอ้งประเมินกลุ่มทั้งเป็นรายบุคคลและทั้งกลุ่ม เม่ือประเมินแลว้ตอ้งให้ขอ้มูลยอ้นกลบั 

(feedback) ซ่ึงการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัควรเป็นขอ้มูลทางบวก (positive feedback) เพื่อสร้างแรงจูงใจใน

การเรียนให้แก่ผูเ้รียน และการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัโดยทนัที (immediaiate feedback) เพราะกลุ่มก็

อยากจะรู้ว่าส่ิงท่ีท านั้นถูกตอ้งแลว้หรือไม่ อย่างไร ถา้ไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัทนัการและเหมาะสมก็จะ

เกิดการเรียนรู้ท่ีดี รวมทั้งเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ต่อไป แต่ถา้ผูเ้รียนไม่ไดรั้บขอ้มูลยอ้ยกลบั

หรือตอ้งคอยเป็นเวลานานก็จะเกิดการเรียนรู้นอ้ย ในขณะเดียวกนัความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ก็จะ

ลดนอ้ยลงไปดว้ย 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ประเมินกระบวนการกลุ่ม (group process) ประกอบด้วย 

1. เคร่ืองมือส าหรับอาจารย์ประจ ากลุ่ม 

 1.1 แบบประเมินทกัษะของผูเ้รียน อาจารยป์ระจ ากลุ่มจะประเมินทกัษะในการเรียนรู้แบบใช้

ปัญหาเป็นฐาน กระบวนการกลุ่มและการมีส่วนร่วมทกัษะการส่ือสาร การเตรียมตวัและการศึกษาดว้ย

ตนเอง และความสามารถโดยภาพรวม 

 1.2 แบบประเมินกิจกรรมกลุ่ม อาจารยป์ระจ ากลุ่มจะประเมิน รูปแบบกระบวนการกลุ่ม การ

ท างานและการจดัการภายในกลุ่ม ขั้นตอนและกระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผล และประเมินโดยภาพรวม 

 2. เคร่ืองมือส าหรับผู้เรียนเป็นผู้ประเมิน 

 2.1 แบบประเมินตนเองและเพื่อนผูเ้รียน ผูเ้รียนจะประเมินตนเองและสมาชิกในกลุ่มย่อย ใน

ประเด็นเก่ียวกบั การรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนและเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มแสดงความคิดเห็น ให้

ขอ้มูลหรือเสนอความคิดเห็นสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม อธิบายและถ่ายทอดความคิดให้

กลุ่มเขา้ใจไดก้ารตรงต่อเวลา และภาพรวมการแสดงบทบาทสมาชิกกลุ่ม 

 2.2 แบบประเมินอาจารย์ประจ ากลุ่ม ผูเ้รียนประเมินอาจารย์ประจ ากลุ่มในเร่ืองการสร้าง

บรรยากาศท่ีอบอุ่นและการลดความตึงเครียดภายในกลุ่มกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็นและอภิปรายปัญหาการตั้งค  าถามเพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม 

ประเมินผูเ้รียนและให ้feedback ไดอ้ยา่งเหมาะสม และบทบาทของอาจารยป์ระจ ากลุ่มโดยภาพรวม 

 2.3 แบบประเมินโจทย์ปัญหา ผูเ้รียนประเมินโจทย์ปัญหาท่ีใช้ในการเรียนการสอน โดย

ประเมินวา่โจทยปั์ญหากระตุน้ใหผู้เ้รียนใชค้วามรูเดิมท่ีเคยเรียนมา การน าไปสู่การตั้งวตัถุประสงคก์าร

เรียนรู้ การมีประเด็นท่ีกระตุน้ใหก้ลุ่มอภิปรายและแสดงความคิดเห็น ความยากง่ายของโจทยปั์ญหากบั

ระดบัความรู้ของผูเ้รียน และ ความน่าสนใจของโจทยปั์ญหา 

● ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากดัในการประเมินผลการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 การประเมินผลการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการประเมินทั้งกระบวนการเรียนรู้และ

เน้ือหาความรู้ควบคู่กนัไป การประเมินผลจึงใชเ้คร่ืองมือหลายชนิดประกอบกนั ปัญหา อุปสรรค และ

ขอ้จ ากดัในการประเมินผลการเรียนรู้แบบน้ีไดแ้ก่ 
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1. การประเมินโดยอาจารยป์ระจ ากลุ่มมีความแตกต่างกนัอาจท าใหค้ะแนนกระบวนการกลุ่ม 

ยอ่ยมีความไดเ้ปรียบ เสียเปรียบกนัระหวา่งกลุ่ม 

 2.การประเมินจากเพื่อนผูเ้รียน (peer assessment) ขาดความเท่ียงตรงเน่ืองจากผูเ้รียนมีความ

เกรงใจเพื่อนในกลุ่มยอ่ย และไม่ใส่ใจในการประเมินอยา่งจริงจงั 

 3.การใชส้ัดส่วนคะแนนการประเมินจากผลจากการสอบความรู้ และคะแนนกระบวนการกลุ่ม

ยอ่ย หากไม่เหมาะสมจะไม่กระตุน้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผูเ้รียน 

 4.ผูป้ระเมินไม่ศึกษาเกณฑ์การให้คะแนนอยา่งจริงจงั ท าให้การประเมินไม่มีคุณภาพ และเป็น

การท าลายกระบวนการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

 5.ผูป้ระเมินขาดทกัษะในการให้ขอ้มูลป้อนกลบั อาจจะท าให้ผูเ้รียนไม่มีการพฒันา และอาจมี

ทศันคติเชิงลบต่อการเรียนรู้ 

 6.เคร่ืองมือการวดัและประเมินผลท่ีไม่มีความเท่ียงและความตรงท าให้ไม่สามารถบ่งบอก

ความสามารถของผูเ้รียนไดค้รอบคลุมและถูกตอ้ง 

ประโยชน์ของการวดัและประเมินผลการเรียน 

 การวดัและประเมินผลการเรียนของผูเ้รียนมีประโยชน์อย่างมากทั้งแก่ผูเ้รียน  ครูผูส้อน     

ผูบ้ริหารและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

1. ประโยชน์ต่อผู้เรียน  ท าใหผู้เ้รียนรู้ระดบัความสามรถในแต่ละดา้นและภาพรวม     ของตน   
รู้ส่ิงท่ีบกพร่องท่ีควรแก้ไขหรือซ่อมเสริม  เป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการเลือกวิชาเอก

โปรแกรม  หรือวชิาต่าง ๆ ต่อไป  รวมทั้งกระตุน้ใหต่ื้นตวัใน   การเรียนยิง่ข้ึน 

2. ประโยชน์ต่อครูผู้สอน  ท าใหรู้้พื้นฐานความรู้ความสามรถของผูเ้รียน   เป็นขอ้มูลใน 
การพิจารณาสอนซ่อมเสริมแกผู้เ้รียน  ช่วยให้สามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องของผูเ้รียนไดต้รงจุด  ช่วย

ในการจดักลุ่มผูเ้รียนเพื่อท ากิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งเหมาะสม  นอกจากน้ียงัช่วยให้ครูผูส้อน

ทราบคุณภาพการสอนของตนและสามารถปรับปรุง     แกไ้ขวธีิการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้

มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

3. ประโยชน์ต่อครูแนะแนว  ช่วยใหรู้้จุดเด่น  ขอ้บกพร่องหรือปัญหา  และรายละเอียดต่าง ๆ  
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ของผูเ้รียนอนัเป็นประโยชน์ต่อการให้ค  าแนะน าปรึกษาช่วยเหลือ  ช่วยใน    การส ารวจความถนดั

และความสนใจของผูเ้รียนช่วยในการแนะแนวทั้งดา้นการเรียนและอาชีพ 

4. ประโยชน์ต่อผู้บริหาร  ช่วยใหรู้้สถานภาพทางการศึกษาท่ีแทจ้ริงของสถานศึกษา  ช่วยท า 
ใหเ้ห็นขอ้บกพร่องต่างๆ ในดา้นการเรียนการสอนท่ีควรปรับปรุง  ใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนการ

ปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ของสถานศึกษา  ใชเ้ป็นขอ้มูลในการรายงานผลการเรียนแก่ผูป้กครองและ

ผูบ้ริหารในระดับต่าง ๆ รวมทั้งยงัเป็นข้อมูลช่วยในการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคคล

ทั้งหลายในสถานศึกษา  

กจิกรรม 1 

จงสรุปการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

แนวตอบกจิกรรม 1 

ตอบตามความเขา้ใจของผูศึ้กษา โดยประยกุตแ์นวคิดในเร่ืองท่ี 2 ประกอบ 

 

บทสรุป 

 การประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการส าคญัของการจดัการเรียนการสอนท่ีคน้หาและ

พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน และยงัเป็นส่ิงกระตุน้ส่งเสริมหรือจูงใจให้เกิดเรียนรู้ ในการเรียนรู้แบบใช้

ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ดงันั้นการประเมินผลการเรียนรู้

แบบน้ีจึงควรประเมินทั้งกระบวนการและผลสัมฤทธ์ิของการเรียน มีการประเมินท่ีครอบคลุมทั้งการ

ประเมินทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียนรายบุคคล การประเมินกิจกรรมกลุ่มย่อย การประเมินอาจารย์

ประจ ากลุ่ม และการประเมินโจทยปั์ญหาซ่ึงเป็นการประเมินท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบใช้

ปัญหาเป็นฐานทุกฝ่ายตอ้งสะทอ้นกลบัเพื่อติดตาม ก ากบั และพฒันาความกา้วหนา้ของผูเ้รียนทั้งดา้น

การแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และทกัษะกระบวนการอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงการประเมินผลท่ีเน้น
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กระบวนการแบบน้ีเป็นลกัษณะเด่นของการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน อยา่งไรก็ตามการประเมินผล

แบบน้ียงัมีปัญหาและขอ้จ ากดับางประการ เช่น การประเมินของอาจารยป์ระจ ากลุ่มท่ีแตกต่างกนัอาจ

ท าใหมี้ความไดเ้ปรียบ เสียเปรียบกนัระหวา่งกลุ่ม ความเท่ียงตรงจากการประเมินเพื่อนร่วมเรียน การใช้

สัดส่วนคะแนนท่ีไม่เหมาะสมจะไม่กระตุน้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผูเ้รียน ยิ่งผูป้ระเมินท่ีไม่

ศึกษาเกณฑก์ารใหค้ะแนนหรือขาดทกัษะในการใหข้อ้มูลป้อนกลบั จะท าใหผู้เ้รียนไม่มีการพฒันา และ

อาจมีทศันคติเชิงลบต่อการเรียนรู้ 

 ดงันั้นการประเมินผลการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน จึงควรสร้างเคร่ืองมือวดัหลายๆ ชนิด

ประกอบกนั เพื่อให้การประเมินผลมีความเทียงและความตรงท าให้การประเมินผลมีประสิทธิภาพดี

ยิง่ข้ึน คือสามารถน าผลลพัธ์ไปส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียนมากท่ีสุด นอกจากน้ีควรมี

การวจิยัการเรียนรู้แบบน้ีเพื่อการพฒันาการเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิผลมากข้ึน 
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มหาวทิยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน 
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ค าน า 

 เอกสารคู่มือการเรียนรู้น้ี  เป็นเอกสารท่ีผูว้จิยัจดัท าข้ึนเพื่อใชเ้ป็นเอกสารประกอบโปรแกรม

การเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21   ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อพฒันาความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการ

เรียนการสอนในศตวรรษท่ี  21   

 ส าหรับการศึกษาคู่มือ  เล่มท่ี  1  การเรียนรู้และห้องเรียนในศตวรรษท่ี  21  ถือเป็นอีกแนวทาง

หน่ึงในการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครูผูส้อน  ใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนการ

สอนในศตวรรษท่ี  21  โดยมุ่งหวงัใหมี้การน าความรู้  ทกัษะท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

 ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่  คู่มือฉบบัน้ี  จะเป็นประโยชน์ต่อพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา  

ครูผูส้อนและผูส้นใจทัว่ไป 

 สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณผูท้รงคุณวฒิุ  อาจารยท่ี์ปรึกษา  และผูเ้ขียนต ารา  หนงัสือทุกเล่มท่ีน ามา

อา้งอิงในเอกสารฉบบัน้ี  ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นเอกสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึปัญหา

เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  

นายวุฒิชัย  วรครบุรี 

นักศึกษานักศึกษาปริญญาเอก   สาขาวชิา การบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลยั วิทยาเขตอสีาน 

 

 



259 

 

สารบัญ 

 

 

 

 

 

 

 หน้า 
แนวคิด 1 
วตัถุประสงค ์  2 
กิจกรรมการเรียนการสอน 2 
ส่ือการสอน 2 
ตอนท่ี  1  บทน า 4 
ตอนท่ี 2  บทบาทครูในการจดัการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน 
ตอนท่ี  3  แนวทางการด าเนินงาน            

8 
10 

ตอนท่ี  4  ขั้นตอนการปฏิบติังาน 12 
ตอนท่ี  5  ขอ้เสนอแนะ 15 
ภาคผนวก  
     - แบบบนัทึกกิจกรรมการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน 16 
    -  แนวทางปรับปรุงการสอนโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 
    -  แบบบนัทึกผลกิจกรรมโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 

19 
20 

    -  แผนการก าหนดติดตามโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 
    บรรณานุกรม 

21 
            22       



260 

 

การเรียนรู้ที่ยดึปัญหาเป็นฐาน : น าความรู้สู่การปฏิบัติ 

  กรณโีรงเรียนบ้านนาดี 

นายวุฒิชัย   วรครบุรี 

เค้าโครงเน้ือหา 
 ตอนท่ี  1  บทน า 

ตอนท่ี  2  กรอบแนวคิดเพื่อการวจิยัตามโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน  

ตอนท่ี  3  แนวทางการด าเนินงาน 

แนวคดิ 
วโิรจน์ สารรัตนะ (2558) กล่าววา่โครงการน าความรู้สู่การปฎิบติัสืบเน่ืองจากโครงการแรก ใน 

อดีตส าหรับศตวรรษท่ี 20 ดว้ยความเช่ือท่ีวา่ “Knowledge Is Power” จึงมีอิทธิพลต่อแนวคิดการพฒันา

บุคลากรในกระบวนการวิจยัและพฒันาดว้ย โดยกระท าในส่ิงท่ีเรียกวา่ “Train And Hope” มุ่งเนน้ให้

บุคลากรมีความรู้อย่างเดียว แลว้หวงัว่าพวกเขาจะน าความรู้นั้นไปสู่การปฏิบติั โดยท่ีผลจากการวิจยั

พบว่ามีโอกาสน้อยมากท่ีจะเป็นเช่นนั้น ดังนั้ น การวิจยัและพฒันาในอดีตและอาจยงัมีอยู่บ้างใน

ปัจจุบนั จึงมกัจบลงในระยะการพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมายในการทดลองเท่านั้น  แต่ในปัจจุบนั

ส าหรับศตวรรษท่ี 21 – แนวคิดดงักล่าวไดเ้ปล่ียนไป จาก “Knowledge Is Power” เป็น “Knowledg + 

Action = Power”  หรือ “Make Them Know What To Do,  Then Encourage Them  Do What They 

Know” หรือ “Link To On-The-Job Application” ซ่ึงส่งผลต่อการก าหนดแนวคิดในการวิจยัและพฒันา

ให้มีโครงการน าความรู้สู่การปฎิบติัดว้ย เป็นโครงการท่ีผูว้ิจยัจะตอ้งมีการวางแผนล่วงหน้าจดัท าคู่มือ

ประกอบล่วงหน้า มีการก าหนดจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน มีกิจกรรมด าเนินงาน มีการบริหารจดัการ มีการ

ติดตามและประเมินผลท่ีหลากหลายมิติ มีการก าหนดระยะเวลาและขอบเขตของเวลา  โดยเวลาท่ีใช้

ควรประมาณ 3 ใน 4 ของเวลาใน 1 ภาคเรียน 
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วตัถุประสงค์ 

 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี  6  จบแลว้   

 1.  ผูศึ้กษาสามารถปฏิบติักิจกรรมตามคู่มือการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน : น าความรู้สู่การ 

ปฏิบติักรณีโรงเรียนบา้นดีได ้

2.  เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจกบัผูบ้ริหาร  คณะครู  ตลอดจนนกัเรียน  ไปสู่การปฏิบติัได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ  ตามการพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน 

3. เพื่อใหค้รูผูส้อน  ผูเ้รียนเขา้ใจ และทราบแนวทางการปฏิบติัตนดา้นบรรยากาศการเรียนการ

สอนตามการพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน 

4. ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้และน าเอาการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานไปสู่การปฏิบติัใน

ระดบัโรงเรียนได ้
 

กจิกรรมการเรียน 

 กิจกรรมระหวา่งเรียนดว้ยตนเอง 

 1. ศึกษากิจกรรมการสอนประจ าหน่วยท่ี  6 

 2. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 6 

 3. ศึกษาเน้ือหาสาระในเอกสารการสอนหน่วยท่ี 6 

     ก.  หนงัสือและบทความเพิ่มเติม 

     ข.  ส่ือโสตทศัน์และส่ืออ่ืนๆ 

    ค.  สืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 

4. ท  าแบบประเมินตนเองหลงัเรียนหน่วยท่ี  6 
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ส่ือการสอน 

 1. เอกสารการสอนหน่วยท่ี 6 

 2. แบบฝึกปฏิบติัหน่วยท่ี 6 

 3. หนงัสือ/บทความ/เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวกบับทบาทผูส้อนในการจดัการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน 

 4. แบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 

ประเมนิผล 

 1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 2.  ประเมินผลจากการศึกษาเป็นกลุ่มและงานท่ีก าหนดให้ท าในแผนกิจกรรม 

 3. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบทา้ยเร่ือง 
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ตอนที ่ 1   

บทน า 

 

1. หลกัการและเหตุผล 

การศึกษาของประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่เป็นการศึกษาท่ีมุ่ง “ใส่” เน้ือหาให้ผูเ้รียน (Input-based 

Education) นกัเรียนนกัศึกษาควรจะตอ้งมีความรู้อะไร ก็จะ “ใส่ความรู้” (Input) เขา้ไป โดยวิธีการ 

“บรรยาย” ให้ฟัง และบงัคบัให้จ  าดว้ยการ “สอบ” การเรียนรู้ของนกัเรียนนกัศึกษาไทยจึงเป็นหรือการ

เรียนรู้จากการฟังบรรยาย (Lecture-based Learning) โดยอาจารยเ์ป็นศูนยก์ลางของการศึกษา (Teacher-

centered) การศึกษาเช่นน้ีมุ่งการ “จ า” ไม่ไดมุ้่งท่ีการ “คิด” เพราะถา้หากวา่ “คิด” แลว้ไม่เหมือนอาจารย์

และตอบขอ้สอบต่างจากท่ีอาจารยส์อนก็จะไม่ไดค้ะแนนส่ิงท่ีท าให้มนุษยเ์หนือกว่าส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืน

ทั้งหมดในโลกใบน้ีก็เพราะมนุษยมี์ความสามารถในการ “คิด” เม่ือคิดเป็นก็วเิคราะห์ปัญหาไดห้าสาเหตุ

ได้ และหาทางแก้ปัญหาต่างๆ ได้แต่เรากลบัให้นกัเรียนนักศึกษาของเรา “จ า” โดยไม่มุ่งให้ “คิด” 

การศึกษาไทยจึงไม่สามารถสร้าง “คน” ท่ีมีความเขม้แข็งให้กบัสังคมไดต่้อให้มีความรู้ก็ใชค้วามรู้ไม่

เป็น และมกัจะใชค้วามรู้โดยไม่รับผดิชอบบางทีปัญหาทั้งหมดของเราอาจจะมีสาเหตุง่ายๆ คือ เราเองก็

ลืม “คิด” ไปวา่ “เป้าหมาย” หรือ “ผลลพัธ์” ของการศึกษาคืออะไรการศึกษาไทยจึงไม่ไดมุ้่งผลลพัธ์ แต่

มุ่งใส่ความรู้โดยครูและอาจารยเ์ป็นศูนยก์ลาง ถา้จะแกปั้ญหาการศึกษาของประเทศไทยจะตอ้งเปล่ียน

จากการศึกษาท่ีมุ่งการใส่ความรู้ (Input-based Education) ให้เป็นการศึกษาท่ีมุ่งผลลพัธ์ (Outcome-

based Education) โดยผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Student-centered) และอาจารยเ์ป็นผูจ้ดักระบวนการ 

(facilitator) เพื่อให้นกัศึกษาได ้“เรียนรู้” และถา้เขา้ใจความขอ้น้ีการบรรยายก็จะเป็นเพียง “กิจกรรม” 

หรือวธีิการหน่ึงเท่านั้นในการพาผูเ้รียนไปสู่ “ผลลพัธ์” การเรียนรู้ก็จะเปล่ียนจากการเรียนรู้โดยการฟัง

บรรยาย (Lecture-based Learning) เป็นการเรียนรู้โดยการใช้กิจกรรมหรือการลงมือปฏิบติั (Activity-

based Learning หรือ Active Learning) ซ่ึงมีวิธีการและเทคนิคต่างๆ มากมาย โดยวิธีการท่ีส าคญัท่ีสุดก็

คือ “การใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้” (Problem-based Learning) นัน่เอง และนอกจาก “การใช้

ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้” ยงัมี “การท าโครงงานเป็นฐานในการเรียนรู้” (Project-based Learning) 
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และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning) ซ่ึงลว้นแต่เป็นการเรียนรู้โดยการใชกิ้จกรรม

หรือการลงมือปฏิบติั (Activity-based Learning หรือ Active Learning)ท่ีเป็นวิธีการเรียนรู้ของการศึกษา

ท่ีมุ่งผลลพัธ์(Outcome-based Education)ทั้งส้ินเราสามารถสรุปหลกัการพื้นฐานของ “การศึกษาท่ีมุ่ง

ผลลพัธ์” (Outcome-based Education) “การใช้กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้” (Activity-based 

Learning) และ "การใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้" (Problem-based Learning)  (ปริญญา  เทวา

นฤมิตรกุล, 2556)   

การให้การศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 ตอ้งเปล่ียนแปลงทศันะ (perspectives) จากกระบวน

ทศัน์แบบดั้งเดิม (tradition paradigm) ไปสู่กระบวนทศัน์ใหม่ (new paradigm) ท่ีให้โลกของนกัเรียน

และโลกความเป็นจริงเป็นศูนยก์ลางของกระบวนการเรียนรู้   เป็นการเรียนรู้ท่ีไปไกลกว่าการไดรั้บ

ความรู้แบบง่ายๆไปสู่การเน้นพฒันาทักษะและทศันคติ ทักษะการคิด ทกัษะการแก้ปัญหาทกัษะ

องคก์าร ทศันคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวตักรรม ความสร้างสรรค์ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะและ

ค่านิยมทางเทคโนโลยี ความเช่ือมั่นตนเองความยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง และความตระหนักใน

สภาพแวดลอ้ม  และเหนืออ่ืนใดคือ ความสามารถใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค ์(the ability to handle 

knowledge effectively in order to use it creatively) ถือเป็นทกัษะท่ีส าคญัจ าเป็นส าหรับการเป็น

นกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ถือเป็นส่ิงท่ีทา้ทายในการท่ีจะพฒันาเรียนเพื่ออนาคต  ให้นกัเรียนมีทกัษะ

ทศันคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อเผชิญกบัอนาคตดว้ยภาพในทางบวก (optimism) ท่ีมีทั้ง

ความส าเร็จและมีความสุข (St George’s College. (n.d.), 2013) 

 การตระหนกัถึงปัญหาดงักล่าว  น าสู่การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  (พ.ศ.2552-2561)  

มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  โดยมีเป้าหมายหลัก  3 ประการคือ  พฒันา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อยา่งทัว่ถึง

และมีคุณภาพ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริการและจดัการศึกษา  และมี

กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  4  ประการ  คือ  พฒันาคุณภาพคนไทยยุคใหม่  พฒันาคุณภาพครู

ยคุใหม่  พฒันาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่  พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการใหม่ การ

พฒันาคุณภาพคนไทยยุคใหม่  จ  าเป็นตอ้งสร้างและเตรียมเยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยุคศตวรรษท่ี  21  
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เพื่อพร้อมท่ีจะเผชิญกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ และสามารถด ารงตนให้อยูร่อดไดใ้นกระแสโลกาภิวตัน์  โดย

ผูเ้รียนจะตอ้งมีสมรรถนะท่ีส าคญัอนัได้แก่  ความสามารถในการส่ือสาร  ความสามารถในการคิด  

ความสามารถในการแกปั้ญหา  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต  และความสามารถในการในการใช้

เทคโนโลย ี นอกเหนือจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นเน้ือหาสาระซ่ึงเคร่ืองมือและวิธีการจดัการเรียน

การสอนวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยเสริมให้เกิดคุณลกัษณะดงักล่าว  คือ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร  หรือไอซีที  (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555)   

ส าหรับการพฒันาโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงการเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษ

ท่ี   21  ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้

เลือกใช้รูปแบบการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาโดยพฒันาการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน   

(Project-Based Learning) เป็นเคร่ืองมือหลกัในการพฒันาคุณสมบติัดา้นการประดิษฐ์คิดคน้ให้กบั

บุคลากรทางการศึกษาในโครงการมุ่งเน้นท่ีจะอธิบายความส าคญักรอบแนวคิดและแนวปฏิบติัในการ

พฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี   21 เพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดใ้ช้เป็น

แนวทางในการจดัการเรียนรู้  ด าเนินการศึกษาวิจยัและเพื่อพฒันาโครงการและรายละเอียดของ

โครงการ รวมทั้งคู่มือประกอบโครงการแต่ละโครงการ  การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมและ

เพื่อหาขอ้บกพร่องในการปรับปรุงแกไ้ขจากผลการทดลองในภาคสนามของโปรแกรม 

ดว้ยเหตุน้ีคู่มือการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน : น าความรู้สู่การปฏิบติั  กรณีโรงเรียนบา้นนา

ดี  จึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการน าความรู้ท่ีได้จากการพฒันาแล้วในโครงการพฒันาความรู้สู่

กลุ่มเป้าหมายทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครูและผูเ้รียน  เพื่อน ามาสู่การปฏิบติัในโครงการน าความรู้สู่การ

ปฏิบติั  วิธีการและขั้นตอนในการด าเนินการวิจยั  ไดด้ าเนินการโดยวางแผน   ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย

เป็นครูโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองและกิจกรรมการด าเนินงานตลอดโครงการ  จดัประชุมวางแผน

เตรียมความพร้อม  จนน าไปสู่การปฏิบติัท่ีส่งเสริมการพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน 
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2.  ทฤษฎกีารเรียนรู้ทีส่นับสนุนการพฒันาการเรียนรู้ทีย่ดึปัญหาเป็นฐาน 

 ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสนับสนุนแนวคิดการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐาน  คือทฤษฎีคอน

สตรัคติวิสต์(Constructivist)  ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีให้ความส าคญักบัตวัผูเ้รียน  เช่ือวา่ผูเ้รียนสามารถสร้าง

ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง จากการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนและส่ิงแวดลอ้มอยา่งกระตือรือร้น 

 2.1  กรอบแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต์ (Constructivist) 

  1. นกัเรียนเป็นผูส้ร้างความรู้ดว้ย  และนกัเรียนแต่ละคนสร้างความรู้ดว้ยวธีิการท่ีแตกต่างกนั

รวมทั้งอาจแตกต่างกบัแนวทางของผูส้อน 

  2. ประสบการณ์เดิมของนกัเรียนเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัของการสร้างความรู้ใหม่และนกัเรียนแต่

ละคน มีความรู้และประสบการณ์เดิมท่ีแตกต่างกนั 

  3. การมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม การมีประสบการณ์ตรง และการแลกเปล่ียนความคิดเห็น

กนัของผูเ้รียนมีส่วนช่วยในการสร้างความรู้ใหม่ 

  4. ครูมีบทบาทในการจดับริบทการเรียนรู้ตั้งค  าถามท่ีทา้ทายความสามารถ กระตุน้สนบัสนุน

ใหน้กัเรียนเกิดการสร้างความรู้ และใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนในทุก ๆ ดา้น 

 2.2  สมมติฐานของทฤษฎคีอนสตรัคติวสิต์ (Constructivist) 

        ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต์ มีสมมติฐานเก่ียวกบัการสร้างความรู้ของนกัเรียน ดงัน้ี 

  1. มนุษยส์ร้างความรู้ผา่นกิจกรรมการไตร่ตรอง การส่ือสาร และการอภิปราย ซ่ึงท าใหพ้วก

เขาสร้างประสบการณ์ในการแกปั้ญหา โดยมีแผนภาพโมเดลการเพิ่มพลงัการเรียนรู้ของผูเ้รียน ในการ

อธิบายความอยากรู้อยากเห็นการมีปฏิสัมพนัธ์ ความขดัแยง้ การไตร่ตรอง การจดัโครงสร้างใหม่ การ

สร้างพลงักบัเพื่อนทางปัญญาการเรียนรู้ ดงัน้ี 

  1.1 ความอยากรู้อยากเห็นและความขดัแยง้เป็นกลไกส าคญัในการกระตุน้ใหน้กัเรียนอยาก

เรียน 

  1.2 การมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนเป็นองคป์ระกอบท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางปัญญา 

  1.3 ความขดัแยง้ทางปัญญาน ามาซ่ึงการไตร่ตรอง 

  1.4 การไตร่ตรองกระตุน้ใหเ้กิดการจดัโครงสร้างใหม่ทางปัญญา 
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  1.5 จากขอ้ท่ีกล่าวขา้งตน้เกิดเป็นวงจร โดยประสบการณ์ของนกัเรียนมีผลต่อการเกิดของ 

วงจรและวงจรน้ีเองท่ีท าให้นกัเรียนสามารถสร้างพลงัการเรียนรู้ใหก้บัตนเอง 

 2. การสร้างความรู้ของนกัเรียนแต่ละคนแตกต่างกนัและต่างจากท่ีผูส้อนคาดหวงัผูส้อนตอ้ง 

ยอมรับและจดัการท่ีจะสนบัสนุนส่ิงท่ีผูเ้รียนคิด 

 3. องคป์ระกอบส าคญัในการจดัการเรียนรู้ มีดงัน้ี 

  3.1 การรวบรวมส่ิงท่ีนกัเรียนสร้างข้ึนใหเ้ป็นไปในแนวทางท่ีถูกตอ้ง 

  3.2 การสร้างแรงจูงใจภายในเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการสร้างความรู้ 

  3.3 การวเิคราะห์ความคิดของนกัเรียนในกระบวนการเรียนการสอน 

 ดงันั้น การจดัการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานครูผูส้อนตอ้งใชเ้วลาสอนเน้ือหาสาระให้นอ้ยลง แต่

จดัเวลาส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากข้ึน  ครูผูส้อนตอ้งกระตุน้ให้นกัเรียนสามารถ

สร้างความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  ซ่ึงบทบาทการสอนของครูผูส้อนแมจ้ะนอ้ยลง  แต่บทบาทท่ีเพิ่มมากข้ึนของ

ครูผูส้อนคือ  ตอ้งมีการวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เตรียมส่ือ แหล่งเรียนรู้และ

เตรียมค าถามท่ีกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองไปด าเนินการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหา

เป็นฐาน 
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ตอนที ่ 2 

บทบาทครูในการจัดการเรียนรู้ทีย่ดึปัญหาเป็นฐาน 

 

  ครูผูส้อน ตอ้งลดบทบาทจากเดิมท่ีคอยสอนเน้ือหา สาระ ใชเ้วลาในชั้นเรียนมาก  สั่งการให้

นกัเรียนไดท้  าตามท่ีครูก าหนด มาเป็นผูท่ี้คอยอ านวยความสะดวก ลดเวลาเรียนเน้ือหาในชั้นเรียนให้

นอ้ยลง  และส่งเสริมกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง กลุ่มเพื่อนมากข้ึน  เพิ่มเวลารู้จากส่ือ

เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้  หรือกิจกรรมสร้างสรรคต่์าง ๆ ท่ีครูจดัให้ทั้งในและนอกห้องเรียน ตาม

ความถนดัความสนใจและความตอ้งการของนกัเรียน  ซ่ึงมีประเด็นส าคญัท่ีครูผูส้อนตอ้งค านึงถึงในการ

จดัการเรียนรู้ดงัน้ี 

 1. ครูผูส้อนตอ้งเขา้ใจแนวคิดท่ีวา่ ผูเ้รียนสามารถสร้างองค์ความรู้ไดด้ว้ยตวัเอง โดยเช่ือมโยง

ความรู้เดิมท่ีมีอยูภ่ายในเขา้กบัการไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ดงันั้นครูจึงควรน าแนวคิดน้ีไปพฒันา

วางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความรู้ท่ีคงทนและเกิดทกัษะท่ีตอ้งการ 

 2. ครูผูส้อนตอ้งตระหนกัวา่ในการจดัการศึกษาแก่นกัเรียนนั้น ควรส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดความ 

สนใจในการเรียนรู้  และมีก าลงัในการเรียนรู้  ไม่ใช่เนน้แต่เพียงเน้ือหา ความรู้ท่ีจะสอนเท่านั้น 

 3. ครูมีบทบาทเป็นผูแ้นะน า สร้างบรรยากาศและจดัสถานการณ์ท่ีกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง มากกวา่การเรียนจากค าบอกของผูส้อน 

 4. ครูตอ้งจดักิจกรรมให้เช่ือมโยงระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั ผูเ้รียนกบัครู และครูภายในสถานศึกษา

เดียวกนัหรือต่างสถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษา และสถานศึกษากบัชุมชน เพื่อสร้างสภาพแวดลอ้มใน

การเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์ ให้นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัอนัจะก่อให้เกิดประสบการณ์ตรงกบันกัเรียน 

         5. ครูมีบทบาทในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในลกัษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือระหวา่งนกัเรียน

กบัครูและนกัเรียนกบันกัเรียนดว้ยกนั   เพื่อฝึกทกัษะการท างานเป็นทีม  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง และ

ทกัษะส าคญัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 6. ครูออกแบบ สร้างสรรคกิ์จกรรมการเรียนรู้  จดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ของผูเ้รียนมากกวา่การเป็นผูถ่้ายทอดความรู้หนา้หอ้งเพียงอยา่งเดียว 
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 7. ครูผูส้อนควรสอนใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจเก่ียวกบัมโนทศัน์ และแนวคิดท่ีส าคญัมากกวา่ 
การท่องจ าได ้
 8. ครูผูส้อนควรกระตุน้ใหน้กัเรียนเห็นคุณค่า มีทศันคติท่ีดี และสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ช ้
ในชีวติจริง มากกวา่ท่ีจะน าความรู้ไปใชใ้นการสอบเท่านั้น 
 9. ครูผูส้อนควรสอนให้นกัเรียนเห็นภาพรวมของเน้ือหาและเขา้ใจการเช่ือมโยงกนัของเน้ือหา
มากกวา่ท่ีจะสอนเน้ือหาแยกกนัเป็นเร่ืองๆ 
 10. เนน้ท่ีกระบวนการของการเรียนรู้ของนกัเรียนมากกว่าการเนน้ไปท่ีผลการเรียนรู้เพียงอยา่ง
เดียว 
 11. ส่งเสริมให้นกัเรียนคิดอยา่งมีวิจารณญาณโดยการใชค้  าถามกระตุน้ มากกวา่การให้นกัเรียน
ปฏิบติัตามค าสั่งเท่านั้น 
 12. ครูเอาใจใส่ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และแสดงความเมตตาต่อผูเ้รียนอยา่งทัว่ถึง 
 13. ครูจดักิจกรรมและสถานการณ์เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกและคิดอยา่งสร้างสรรค ์
 14. ครูส่งเสริมใหผู้เ้รียนฝึกคิด ฝึกท า และฝึกปรับปรุงตนเอง 
 15. ครูส่งเสริมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากกลุ่ม พร้อมทั้งสังเกตส่วนดีและปรับปรุงส่วนดอ้ย
ของผูเ้รียน 
 16. ครูใชส่ื้อและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเช่ือมประสบการณ์กบัชีวิตจริงเพื่อฝึกการคิดการ
แกปั้ญหา และการคน้พบความรู้ 
 17. ส่งเสริมให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นและเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง มากกว่าการท่ีนกัเรียน
เรียนรู้จากการท าแบบฝึกหดัและท่องจ า 
 18. ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนกัเรียน ทั้งในดา้นความเหมาะสมกบันกัเรียน
มากกวา่การใชว้ธีิสอนแบบเดียวกนักบันกัเรียนทั้งหมดทุกคน 
 19. ใช้วิธีการประเมินผลท่ีหลากหลาย และเป็นการประเมินตามสภาพจริง ในการวิเคราะห์
คุณภาพและพฒันาการของนกัเรียนมากกวา่การประเมินนกัเรียนจากการสอบเท่านั้น 
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ตอนที ่3 

แนวทางการด าเนินงาน 
 เม่ือไดก้รอบแนวคิดจากการสังเคราะห์และขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญตามภาพขา้งตน้แลว้  จะ

เห็นโครงการท่ีด าเนินการเป็นโครงการแรกคือ  โครงการพฒันาความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมายการทดลอง

โดยไดป้ระเมินปฏิกิริยา   ประเมินความรู้   และถอดบทเรียนหลงัการด าเนินการตามโครงการท่ี  1  ผล

จากการพฒันาความรู้ในโครงการท่ี  1 น ามาสู่โครงการท่ี  2  คือ  โครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั  เพื่อ

น าไปพฒันาเคร่ืองมือประเมินการวจิยัท่ีก าหนดไวใ้น  2 กรณี    คือ  ผลการเปรียบเทียบบรรยากาศการ

เรียนการสอน ก่อน-หลงัทดลอง แยกเป็น 3 ประเด็น และผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ ก่อน-

หลงัการทดลอง แยกเป็น 2 ประเด็น  โดยชุดเคร่ืองมือดงักล่าวเป็นชุดเคร่ืองมือท่ีช่วยส่งเสริมครูในการ

พฒันาการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐานใหส้อดคลอ้งกบัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 

วธีิการด าเนินการตามโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ 

1.  ประชุมช้ีแจงรายละเอียดการด าเนินงานระหวา่งการปฏิบติัโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 
ในโรงเรียนบา้นนาดี  พร้อมกบัวางแผน  ก าหนดกลุ่มเป้าหมายการประชุม  ผูเ้ขา้ร่วมประชุม  และ

กิจกรรมการด าเนินงาน  โดยคุณครูทุกท่านร่วมกนั  ดงันั้นกลุ่มเป้าหมายการทดลองท่ีเป็นครูผูส้อนมี

จ านวน  16  คน  ไดร่้วมกนัก าหนดเป้าหมาย  ของการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานก่อนการ

ด าเนินกิจกรรม  ให้มีการประเมินตนเองโดยมีเคร่ืองมือท่ีต้องท าการประเมินดังน้ี  แบบประเมิน

ปฏิกิริยาต่อโครงการพฒันาความรู้สู่การปฏิบติั  การประเมินความมีประสิทธิภาพของโปรแกรมท่ี

ก าหนดไวป้ระกอบดว้ย  แบบประเมินบรรยากาศการเรียนการสอน  และแบบประเมินพฤติกรรมการ

เรียนรู้ของนกัเรียน 

2.  การเตรียมความพร้อมโดยเชิญนางนตัยา  หลา้ทูธีรกุล  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษเป็น

ผูบ้รรยายและบทบาทผูส้อนในการจดัการเรียนรู้โดยยดึปัญหาเป็นฐาน   นางอุทุมพรพตั  สุคนธาภิพฒัน

กุล  ศึกษานิเทศก์ช านาญมาให้ความรู้ท่ีส าคญัเก่ียวกบัการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน  และบทบาท

ครูผูส้อนในการใช้คู่มือหน่วยท่ี  6  การเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน : น าความรู้สู่การปฏิบติั  กรณี

โรงเรียนบา้นนาดี พร้อมทั้งมอบคู่มือใหแ้ก่ผูร่้วมโปรแกรมไดศึ้กษาและจดบนัทึกลงในเอกสาร 



271 

 

3.  การปฏิบติัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน โดยผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมไดศึ้กและ

พฒันาตนเองด้วยรูปแบบการศึกษาด้วยตนเอง  การศึกษาเป็นกลุ่ม  การสืบคน้  การสังเกตและการ

ประเมินแล้วในโครงการท่ี  1  หลงัจากนั้นการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานกบั

ผูเ้รียนกบัการจดักิจกรรมของผูส้อนทั้ง  8  กลุ่มสาระการเรียนละขั้นตอน 

4.  ใหก้ลุ่มเป้าหมายการทดลองและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง  เร่ิมด าเนินการตามคู่มือหน่วยท่ี  6  ของ

โครงการท่ี  2  ช่วงเดือนธันวาคม  2558  - เมษายน  2559  โดยใช้ช่วงชัว่โมงการจดักิจกรรมลดเวลา

เรียน  เพิ่มเวลารู้  เวลา  14.00 – 16.00 น. ของทุกวนั  หลกัการน าลงไปทดลองใชก้บัผูเ้รียนคือ  นกัเรียน

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1-3  จดักิจกรรมโครงงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีคุณครูมอบหมายให้ตาม

ความเหมาะสมของระดับความรู้  ศักยภาพของผูเ้รียนตามช่วงวยัของนักเรียน  ส่วนนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี  4-6 นั้น  ครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานในชัว่โมงกิจกรรมลดเวลาเรียน  

เพิ่มเวลารู้ 

แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานในชัว่โมงเรียนกิจกรรมลดเวลาเรียน

เพิ่มเวลารู้ระดบัชั้นประถมศึกษา เวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน  และรายวิชาเพิ่มเติม 880 ชัว่โมง/ปี หรือ

เวลา 22 ชัว่โมง/สัปดาห์ และเวลากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 120 ชัว่โมง/ปี หรือ 3ชัว่โมง/สัปดาห์ รวมเวลา

เรียนตามโครงสร้างหลกัสูตรทั้งส้ิน 1,000 ชัว่โมง/ปี หรือ 25 ชัว่โมง/สัปดาห์ หรือ 5ชัว่โมง/วนั 

โดยทัว่ไปโรงเรียนจะเรียนตามโครงสร้างหลกัสูตรถึงชัว่โมงสุดทา้ย เวลา 14.30 น. และเลิกเรียน เวลา 

15.30 น.  นกัเรียนจะมีเวลาอยูโ่รงเรียนอีก ๑ ชัว่โมง/วนั รวมเวลาทั้งส้ิน ๖ ชัว่โมง/วนั ซ่ึงสามารถจดั

ตารางเรียนท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรม ไดด้งัน้ี 
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เวลา กิจกรรมการเรียนรู้ 

ช่วงเชา้ 
 

08.30 น. – 11.30 น. 

จดัใหเ้รียนรายวชิาพ้ืนฐานและรายวชิาเพ่ิมเติม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  หรือ

เรียนเน้ือหา  สาระ  ภาควชิาการ 

พกักลางวนั 11.30 น. – 12.30 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

ช่วงบ่าย 

  

 

12.30 น. – 14.30 น. 

- จดัใหเ้รียนรายวชิาพ้ืนฐานและรายวชิาเพ่ิมเติม ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ

ภาคปฏิบติั 

- กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จดัเป็นกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 

เพ่ิมเวลารู้” (จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ียดึโครงงานเป็นฐาน) 

14.30 น. –15.30 น. ปฏิบติักิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”     (จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ียดึ

โครงงานเป็นฐาน) 

หมายเหตุ : ผูส้อนสามารถยดืหยุน่ ปรับเวลาไดต้ามความเหมาะสม และตามบริบทของชั้นเรียน 
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ตอนที ่ 4 

ขั้นตอนการด าเนินกจิกรรม 

ในการด าเนินงานตามคู่มือนั้ นให้น ากระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานท่ี

ประกอบดว้ย  7 ขั้นตอนไปปฏิบติัไดแ้ก่ขั้นตอนท่ี 1: อธิบายค าศพัทท่ี์ไม่เขา้ใจ (Clarifying Unfamiliar 

Terms)ขั้นตอนท่ี 2: ระบุปัญหา (Problem Definition)ขั้นตอนท่ี 3: ระดมสมอง (Brainstorm)ขั้นตอนท่ี 

4: วิเคราะห์ปัญหา (Analyzing the Problem) ขั้นตอนท่ี 5: สร้างประเด็นการเรียนรู้ (Formulating 

Learning lssues)ขั้นตอนท่ี 6: คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง (Self-study)ขั้นตอนท่ี 7: รายงานต่อกลุ่ม

(Reporting) 

ขั้นตอนการด าเนนิกจิกรรมพฒันาการเรียนรู้ทีย่ดึปัญหาเป็นฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายค าศพัทท่ี์ไม่เขา้ใจ 

ระบุปัญหา 

ระดมสมอง 

วเิคราะห์ปัญหา 

สร้างประเดน็การเรียนรู้ 

คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 

รายงานต่อกลุ่ม 
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วเิคราะห์สภาพ บริบทของเน้ือหารายวชิาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  และสภาพหอ้งเรียน  ผูเ้รียน 
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ข้ันตอนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทีย่ดึปัญหาเป็นฐาน มีรายละเอียดดงัน้ี 

ขั้นตอนที ่1: อธิบายค าศัพท์ทีไ่ม่เข้าใจ (Clarifying Unfamiliar Terms)  กลุ่มผูเ้รียนร่วมกนัท า

ความเขา้ใจค าศพัทแ์ละขอ้ความท่ีปรากฏอยูใ่นโจทยปั์ญหาใหช้ดัเจน 

ขั้นตอนที่ 2: ระบุปัญหา (Problem Definition)  กลุ่มผูเ้รียนร่วมกนัระบุปัญหาหลกัท่ีปรากฏ

ในโจทยปั์ญหาและตั้งค  าถามจากโจทยปั์ญหา 

ขั้นตอนที่ 3: ระดมสมอง (Brainstorm)  กลุ่มผูเ้รียนระดมสมองจากค าถามท่ีร่วมกนัก าหนด

ข้ึน โดยอาศยัความรู้เดิมของสมาชิกกลุ่มทุกคน โดยถือวา่ทุกคนมีความส าคญั ดงันั้นจะตอ้งรับฟังซ่ึงกนั

และกนั 

ขั้นตอนที่ 4: วิเคราะห์ปัญหา (Analyzing the Problem)  กลุ่มผูเ้รียนอธิบายวิเคราะห์ปัญหา

และตั้งสมมติฐานท่ีเช่ือมโยงกนักบัปัญหาท่ีไดร้ะดมสมองกนั ช่วยกนัคิดอยา่งมีเหตุผล สรุปเป็นความรู้

และแนวคิดของกลุ่ม 

ขั้นตอนที่ 5: สร้างประเด็นการเรียนรู้ (Formulating Learning lssues)  กลุ่มผูเ้รียนก าหนด

วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ เพื่อคน้หาขอ้มูลท่ีจะอธิบายผลการวิเคราะห์ท่ีตั้งไว ้นอกจากน้ีกลุ่มผูเ้รียนจะ

ร่วมกนัสรุปวา่ความรู้ส่วนใดรู้แลว้ส่วนใดท่ียงัไม่รู้หรือจ าเป็นตอ้งไปคน้ควา้เพิ่มเติมเพื่ออธิบายปัญหา

นั้น 

ขั้นตอนที่ 6: ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-study)  กลุ่มผูเ้รียนคน้ควา้ หาค าอธิบายตาม

วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้โดยรวบรวมขอ้มูลความรู้และสารสนเทศจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น 

ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต ผูรู้้ ฯลฯ เพื่อคน้หาค าตอบให้บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวแ้ละเป็นการ

พฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ขั้นตอนที ่7: รายงานติอกลุ่ม (Reporting)  กลุ่มผูเ้รียนน ารายงานขอ้มูลหรือสารสนเทศใหม่ท่ี

ไดจ้ากการคน้ควา้เพิ่มเติมอภิปราย วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้ และน ามาเสนอต่อ

กลุ่มในแต่ละประเด็นการเรียนรู้ 
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ภาพท่ี 1  จดัการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน 
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ตอนที ่ 5 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปปรับใช้ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ยดึปัญหาเป็นฐาน 

ในแนวทางปฏิบติัโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั จะเห็นบทบาททั้ง 2 ฝ่าย ผูส้อนจะต้อง

ตระหนกัอยูเ่สมอวา่แนวคิดการจดัการเรียนการรู้เป็นส าคญั เป็นแนวคิดท่ีให้ผูเ้รียนมีบทบาทส าคญัใน

การเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วม อยา่งต่ืนตวั  กระตือรือร้น ในการเรียนทั้งในดา้นร่างกาย สติปัญญา สังคม 

และอารมณ์  สร้างความรู้เพื่อให้การเรียนรู้นั้นมีความหมายโดยใช้การสรรค์สร้างความรู้ กระบนการ

กลุ่มและการเรียนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้  ความพร้อมในการเรียนรู้กระบวนการถ่ายโอนการเรียนรู้ โดย

เนน้ใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ ไดใ้ชท้กัษะกระบวนการคิดร่วมกบัการแสวงหาความรู้ ซ่ึง

อาจจะเป็นการเรียนรู้โดยใชว้ิธีใดวิธีหน่ึงมาบูรณาการกนัเพื่อให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ผูเ้รียน 

1. ก าหนดและแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้การใชส่ื้อการเรียนการสอนแต่ละคร้ังเกิดประสิทธิภาพต่อ

การเรียนรู้การสอนสูงสุด ตอ้งเลือกใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 

2. ก าหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้และพฒันาการของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองตามสภาพจริง

โดย การก าหนดส่ิงท่ีตอ้งวดัให้ชัดเจน  ,มีกิจกรรมหรืองานท่ีใช้ในการประเมินเป็นจริงเพื่อประเมิน

ความสามารถของผูเ้รียน  ,ผูถู้กประเมินตอ้งใชก้ารตดัสินใจและความคิดริเร่ิม ในสถานการณ์ท่ีจ าลอง

ข้ึน  ,เปิดโอกาสอย่างเหมาะสมให้กบัผูเ้รียนท่ีจะฝึกซ้อม ฝึกหัด ปรึกษาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ให้

ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมินท่ีชดัเจน , ใช้ผลการประเมินความกา้วหน้าในการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล/กลุ่ม , มีการประเมินใหผู้เ้รียนทราบเพื่อการปรับปรุง 

3. กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใชรู้ปแบบวิธีเทคนิคต่าง ๆ ประกอบกบัส่ือแหล่งการเรียนรู้การ

วดัประเมินผลและการจดับรรยากาศกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเก้ือกูลเอ้ืออ านวยให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์

การเรียนรู้ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้
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4. น าไปใช้และประเมินเพื่อปรับปรุง ผูส้อนควรจะตอ้งประเมินตนเองว่าท่ีสอนไป

แลว้สอนแบบใดไดผ้ลอยา่งไรเพื่อจดัการเรียนการสอนใหเ้นน้ผูเ้รียนตามตวับ่งช้ีของการจดัการเรียนรู้ท่ี

เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
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ภาคผนวก 
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แบบบันทึกกจิกรรมการเรียนรู้ทีย่ดึปัญหาเป็นฐาน 
 เร่ือง .............................................................. 

ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนบ้านนาด ี
 

หลกัการและเหตุผล 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................  
 

วตัถุประสงค์ 
 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐาน  เร่ือง ........................................................ มี
วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 1. ...................................................................................................................................... 
 2.  .................................................................................................................................... 
 3.  ..................................................................................................................................... 
เป้าหมาย 
 จากวตัถุประสงคด์งักล่าว สามารถก าหนดเป้าหมายการจดักิจกรรม ไดด้งัต่อไปน้ี 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
................................................................................................................................................................... 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
................................................................................................................................................................... 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ขั้นตอนท่ี  1  อธิบายศพัทท่ี์ไม่เขา้ใจ   
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 

ขั้นตอนท่ี  2  ระบุปัญหา   
...................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................... 
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ขั้นตอนท่ี  3  ระดมสมอง   
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

ขั้นตอนท่ี   4  วเิคราะห์ปัญหา   
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

ขั้นตอนท่ี  5  สร้างประเด็นการเรียนรู้  
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

ขั้นตอนท่ี  6  หาความรู้ดว้ยตนเอง 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

ขั้นตอนท่ี  7  รายงานต่อกลุ่ม 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
ระยะเวลาในการจัดกจิกรรม 
................................................................................................................................................................... 
สถานทีจั่ดกจิกรรม 
...................................................................................................................................................................  
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
     ลงช่ือ.....................................................ครูท่ีปรึกษากิจกรรม 
                            (………………………………..) 
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แนวทางการปรับปรุงการสอนโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ  โรงเรียนบ้านนาดี 

 

1.  ปัญหาในการเรียนการสอน 
.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

2. วธีิการแก้ปัญหา 
.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

3. แนวทางปรับปรุงการสอนและส่ือการเรียนการสอนทีค่วรน ามาปรับปรุง 
.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ..........................................................ครูผูส้อน 

(......................................................................) 

วนัท่ี............เดือน...................พ.ศ. ............... 
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แบบบันทึกผลกจิกรรมโครงการน าความรู้สู่การปฏบัิติ 
ช่ือกจิกรรม.......................................หมวด..................................กลุ่มกจิกรรมที.่..................................... 
 

๑. การจัดกจิกรรม 

สัปดาห์ที่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมทีจั่ด จ านวนนักเรียน 

 

  มาครบ 
มาไม่ครบ........................ 
........................................... 

 

 

  มาครบ 
มาไม่ครบ........................ 
........................................... 

 

 

  มาครบ 
มาไม่ครบ........................ 
........................................... 

 

 
 

 
๒. สรุป จ านวนนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม……………..คน คิดเป็นร้อยละ............................. 

จ านวนนกัเรียนท่ีไม่เขา้ร่วมกิจกรรม…………..คน คิดเป็นร้อยละ............................ 
๓. ปัญหาและอุปสรรคในการจดักิจกรรม 
………………………………………………………………………………….………………………
…………………………….………………………………………………………………………… 
๔. ขอ้เสนอแนะหรือแนวทางแกไ้ข 
………………………………………………………………………………….………………………
…………………………….………………………………………………………………………… 

 
ลงช่ือ.................................ครูท่ีปรึกษากิจกรรม   ลงช่ือ.......................................ครูท่ีปรึกษากิจกรรม 
 (……………………………..)                (………………………………..) 
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แผนการก ากบัตดิตามโครงการน าความรู้สู่การปฏบิัต ิ

ล าดบั การปฏบิัตงิาน 

1.  ก ากบัดูแล

การด าเนินงาน

ตาม

กระบวนการท่ี

สร้างคุณค่าใน

ตวัช้ีวดัท่ี 

1.2.11 ซ่ึงมี

ความ

สอดคลอ้ง

บางส่วนของ

ตวัช้ีวดัท่ี 1.5.2  

กระบวนการด าเนินงานของโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัและก าหนดการติดตามความกา้วหนา้ 

ข้อก าหนดทีส่ าคญั กระบวนการด าเนินการ ก าหนดการตดิตาม 

1.  ครูมีความรู้ความเขา้ใจ 

เทคนิควธีิการสอนแบบ

ใชปั้ญหาเป็นฐานใน

หอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 

-  มีนโยบายจดักิจกรรม/โครงการท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัเป็น

ประจ าทุกปี 

-  จดัท าคู่มือส่งเสริมการปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการ

สร้างคุณค่า :  การน าความรู้สู่การปฏิบติั 

ธนัวาคม 2558  -    

เมษายน 2559 

2.  ครูวเิคราะห์ศกัยภาพ

ผูเ้รียน 

-    ครูด าเนินการวเิคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนและเขา้ใจผูเ้รียน

เป็นรายบุคคลตลอดจนน าผลการวเิคราะห์ศกัยภาพมาปรับปรุง

แผนการสอนแต่ละรายวชิาแต่ละภาคการศึกษาไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

-   ส่งเสริมใหค้รูจดัท าแบบสอบถามเก่ียวกบัประเดน็ปัญหาการ

เรียนของนกัเรียน  เพื่อน าผลของขอ้มูลมาวเิคราะห์สรุปประเดน็

พฒันาปรับปรุงการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มผูเ้รียน

มากข้ึน 

ธนัวาคม 2558  -    

เมษายน 2559 

3.   นกัเรียนจดัท า

แผนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน

เป็นส าคญั 

-   ครูจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

-  ครูใชเ้ทคโนโลยใีนการพฒันาการเรียนรู้ของตนเองและผูเ้รียน 

-  ประชุมช้ีแจงการจดัท าแผนการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

ธนัวาคม 2558  -    

เมษายน 2559 

4.  ส่งเสริมใหอ้าจารย์

จดัท าวจิยัในชั้นเรียนเพ่ือ

พฒันาการเรียนการสอน 

-  ผูบ้ริหารมีนโยบายใหทุ้นสนบัสนุนการท าวจิยัในชั้นเรียน 

 

ธนัวาคม 2558  -    

เมษายน 2559 

5.  ประเมินประสิทธิภาพ

การสอน 

 

-  วเิคราะห์และประเมินกระบวนการสอนแบบใชปั้ญหาเป็น

ฐาน 

เมษายน 2559 
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บทที ่ 6 
สรุปผล  อภิปรายผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัและพฒันาในคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค์   1)  เพื่อพฒันาโปรแกรมการเรียนรู้ท่ียึดปัญหา

เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21   ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีประกอบดว้ยโครงการและรายละเอียดของโครงการ รวมทั้งคู่มือ
ประกอบโครงการแต่ละโครงการ  2)  เพื่อประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมและเพื่อหาขอ้บกพร่องใน
การปรับปรุงแกไ้ขจากผลการทดลองในภาคสนามของโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐาน
ส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21   ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มเป้าหมายของการวจิยั  คือ  ครูผูส้อน  โรงเรียนบา้นนาดี  สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  5  หลังจากพฒันาโปรแกรมได้มีการน าโปรแกรมไป
ทดลองในภาคสนามเพื่อตรวจสอบประสิทธิผลโดยก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการทดลอง   
โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21   ในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในภาคสนาม ไวเ้ป็นเวลา 1 
ภาคเรียน คือ ภาคเรียนท่ี  2/2558  ผูว้จิยัขอเสนอผลดงัน้ี 
 จากผลการด าเนินงานวิจยัท่ีน าเสนอในบทท่ี 4 ผูว้ิจยัขอน ามาสรุปผลเพื่อการอภิปรายผลใน
ประเด็นส าคญัและในประเด็นเก่ียวกบัสมมุติฐานการวจิยัท่ีก าหนดไวด้งัน้ี 

ผลการตรวจสอบกรอบแนวคิดเพื่อการวจิยัทั้งดา้นเน้ือหาและดา้นกระบวนการวิจยั ผูเ้ช่ียวชาญ
เห็นดว้ยกบักรอบความคิดดงักล่าว โดยเฉพาะเห็นดว้ยกบัขั้นตอนของการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานท่ี
เป็นผลจากการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ของผูว้ิจยั 6 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน ขั้นตอนท่ี  1  การ
ตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรมเป็นการตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี  (theoretical 
framework)  โดยผูท้รงคุณวุฒิ  ขั้นตอนท่ี 2 การจดัท าคู่มือประกอบโปรแกรม  ขั้นตอนท่ี 3  การ
ตรวจสอบคุณภาพคู่มือประกอบโปรแกรมและการปรับปรุงแกไ้ข  การตรวจสอบคุณภาพคู่มือประกอบ
โปรแกรมและการปรับปรุงแกไ้ขจะท าเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี  การตรวจสอบภาคสนามเบ้ืองตน้และการ
ปรับปรุงแกไ้ข (preliminary field checking  and revision) โดยการอภิปรายกลุ่มเป้าหมาย (focus group 
discussion) แลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อใหไ้ดข้อ้เสนอแนะท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแกไ้ข 2.
การตรวจสอบภาคสนามคร้ังส าคญัและการปรับปรุงแกไ้ข (main field checking and  revision)  
หลงัจากปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะในระยะท่ี 1 แลว้ผูว้ิจยัน าไปตรวจสอบโดยวิธีการอภิปราย
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กลุ่มเป้าหมาย (focus group discussion)แลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อให้ได้ขอ้เสนอแนะท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงแกไ้ข ขั้นตอนท่ี 4 การสร้างเคร่ืองมือเพื่อการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม
การสร้างเคร่ืองมือเพื่อการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม   ขั้นตอนท่ี 5การทดลองโปรแกรมใน
ภาคสนาม (trial)  การทดลองโปรแกรมในภาคสนามใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบ pre-experimental  มีกลุ่ม
ทดลอง 1 กลุ่ม มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (one group pretest-posttest design) 
กลุ่มเป้าหมายในการทดลอง ขั้นตอนท่ี 6  การเขียนรายงานการวิจยัและการเผยแพร่ผลงานวิจยัและเห็น
ด้วยกับการก าหนดให้มีโครงการ 2 โครงการ  คือ โครงการพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย และ
โครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ  โดยมีข้อเสนอแนะท่ีส าคัญและได้มีการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะนั้น คือ ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นด้วยกับกรอบแนวคิดการวิจยัด้านกระบวนการ  แต่มี
ความเห็นให้ปรับปรุง  การเขียนบรรยายการวิจยัและพฒันาท่ีมีหลกัการส าคญัท่ีผูว้ิจยัน ามาใช้ในการ
วจิยัยงัไม่เช่ือมโยงถึงประเด็นหลกั  ล าดบัขั้นตอนในแต่ละโครงการไม่สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดการ
วิจยัดา้นกระบวนการ  ในการเขียนรายละเอียดแต่ละขั้นตอนควรให้มีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัส่ือ
ความหมายกบัหัวขอ้ของแต่ละกรอบแนวคิดอย่างชดัเจน  การจดัวางขั้นตอนแต่ละขั้นตอนในกรอบ
แนวคิดควรค านึงถึงล าดบัความส าคญัของกระบวนการท่ีตอ้งด าเนินก่อนหลงัให้ถูกตอ้ง  การสร้าง
รายละเอียดในแต่ขั้นตอนไม่ควรเขียนเน้ือหาท่ียืดยาวมากเกินไปไม่ใช้ค  าฟุ่มเฟือยควรเขียนเน้ือหาท่ี
กระชับและส่ือความหมายชัดเจน  ควรค านึงการวางต าแหน่งของลูกศร  การจดัวางกรอบแนวคิดให้
สอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั  และควรเพิ่มคู่มือโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัในโครงการท่ี  2 

ผลจากการตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวิจยัดงักล่าว  ผูว้ิจยัสร้างและออกแบบคู่มือประกอบ
โครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั  จ  านวน  1  หน่วยการเรียนรู้  คือ  แนวทางโครงการน าความรู้สู่การ
ปฏิบติั 2)  โดยมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัวา่โครงสร้างความสัมพนัธ์ของโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้มี
ความเหมาะสมดีแลว้ เพราะสามารถมองเห็นภาพไดต้ลอดทั้งแนว สามารถด าเนินกิจกรรมไดง่้าย  และ
สะดวกต่อการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ เน่ืองจากในรายละเอียดของกรอบ
แนวคิดก าหนดแนวทางในการประเมินผลโดยพิจารณาจากกระบวนการวิจัยในแต่ละโครงการ  
ตลอดจนมีการน าเสนอแหล่งขอ้มูลและวธีิการตรวจสอบไวด้ว้ย   

1)  ผลการจดัท าคู่มือประกอบโปรแกรม กรณีโครงการพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 
(โครงการท่ี 1) ไดคู้่มือประกอบโครงการ จ านวน  5  หน่วยการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 1.  การเรียนรู้และ
หอ้งเรียนในศตวรรษท่ี  21  2.  ความหมายและขั้นตอนการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐาน  3. บทบาทผูเ้รียน
และผูส้อนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  4. การสร้างและพฒันาโจทยปั์ญหาการจดัการเรียนรู้
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โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  5.  การประเมินผลการจดัการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐาน  โดยแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ มีองค์ประกอบของการเขียนคู่มือ ดงัน้ี หลกัการคือ  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการศึกษารายละเอียดของ
งานจากเอกสารท่ีตอ้งการสร้างคู่มือ   สังเกตการณ์  ปฏิบติังานจริง  จดัท ารายละเอียดแต่ละขั้นตอน  ให้
ผูเ้ช่ียวชาญ   ผูป้ฏิบติังานอ่าน  และรวบรวมขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงคู่มือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
องคป์ระกอบของคู่มือแต่ละหน่วยมีดงัน้ี  แนวคิด  วตัถุประสงค์  กิจกรรมการเรียน การสอน  ส่ือการ
สอน  แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  เน้ือหา  แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน  เฉลยค าตอบแบบ
ประเมินผลตนเอง  และบรรณานุกรม กรณีโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั ไดคู้่มือประกอบโครงการ 
จ านวน 1  หน่วยการเรียนรู้ ประกอบดว้ย แนวปฏิบติัโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั    

 2)  ผลการตรวจสอบคุณภาพของคู่มือประกอบโครงการพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย และ
โครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 2 ระยะ คือ การตรวจสอบเบ้ืองตน้และการปรับปรุงแก้ไข และ การ
ตรวจสอบคร้ังส าคญัและการปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรม โดยการอภิปรายกลุ่มเป้าหมาย พบว่า คู่มือ
ประกอบโครงการพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมายและโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั ทุกหน่วยการ
เรียนรู้ มีองคป์ระกอบของคู่มือ มีการน าเสนอเน้ือหา  น่าสนใจ  มีความสอดคลอ้ง ท่ีเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ โดยมีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัและไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะนั้น คือ 

1)  การเรียงล าดบัแนวคิดพื้นฐานใหม่ตามล าดบัความส าคญั 
2)  การเรียงล าดบัการด าเนินการของสถานควรเรียงล าดบัใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบติัจริง 
3)  ควรเพิ่มค าบรรยายใตรู้ปท่ีน ามาลงในคู่มือและใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา 
4)  เพิ่ม   นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร  พ.ศ. 2551  และพึงพอใจต่อการ

จดัการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21               
5)  ตดัขอ้  ขอ้มูลรายงานการประเมินการเปล่ียนแปลงและการน าทกัษะใหม่ไปใช้ในการ

ปฏิบติังาน”  ออกเพราะไม่ใช่แหล่งพิสูจน์กิจกรรมและทรัพยากรท่ีใช ้

ผลจากการตรวจสอบ มีประเด็นท่ีผูว้จิยัไดน้ าไปใชเ้พื่อการปรับปรุงคู่มือ ดงัน้ี 
1)  เรียงล าดบัแนวคิดพื้นฐานใหม่ตามล าดบัความส าคญั 
2)  เรียงล าดบัการด าเนินการของสถาน  ตามขอ้เสนอแนะ 
3)  เพิ่มค าบรรยายใตรู้ปท่ีน ามาลงในคู่มือและใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา 
4)  เพิ่มคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรพ.ศ. 2551  ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้  

และตดัขอ้มูลรายงานการประเมินการเปล่ียนแปลงและการน าทกัษะใหม่ไปใชใ้นการปฏิบติังาน 
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 3)  ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการทดลองในภาคสนาม 
ปรากฏผล ดงัน้ี 
 3.1) แบบประเมินปฏิกิริยาของกลุ่มเป้าหมายต่อโครงการพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 
(โครงการท่ี 1) จ  าแนกออกเป็น 2  ดา้น  คือ  1)  การด าเนินงาน  ประกอบดว้ยกิจกรรม  การประชุม
ช้ีแจง การวางแผนปฏิบติั และการศึกษาสภาพการณ์เบ้ืองตน้  2)  การพฒันาความรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมาย  
ประกอบดว้ยกิจกรรม การฝึกอบรมเขม้ (intensive training)   การศึกษาดว้ยตนเอง  การศึกษาเป็นกลุ่ม  
การสืบคน้ มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดบั ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบค่า IOC 
จากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ ทุกขอ้ค าถามมีค่า IOC เกินเกณฑ์ 0.50 และเม่ือน าไปทดลองใช้ (try out) กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการทดลองจ านวน 30 ราย มีค่าความเช่ือมัน่ (reliability) โดยรวม
เท่ากบั จ  าแนกเป็นรายดา้น 1)  ดา้นการด าเนินงานมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของความเช่ือมัน่ เท่ากบั  
0.92  และ 2)  ดา้นการพฒันาความรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมายมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของความเช่ือมัน่ 
เท่ากบั  0.88  ตามล าดบั ซ่ึงเป็นค่าท่ีเกินเกณฑ ์0.70 
 3.2) แบบถอดบทเรียนหลงัการด าเนินงานวจิยัตามโครงการพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 
(โครงการท่ี 1) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (open-ended questionnaire) ประกอบดว้ย  
(1) การใชป้ระโยชน์ (2) ความเป็นไปได ้(3) ความเหมาะสม  (4)  ความถูกตอ้ง  (5)  อ่ืนๆ เม่ือน าไป
ทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการทดลองจ านวน 5  ราย พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
สามารถเขา้ใจความหมายของขอ้ค าถามไดต้รงกนั สามารถใชเ้ป็นแนวในการอภิปรายกลุ่มได ้
 3.3) แบบประเมินความรู้ของกลุ่มเป้าหมายในการทดลองหลงัการด าเนินการวิจยัตาม
โครงการพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย (โครงการท่ี 1) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นขอ้สอบแบบเลือกตอบ 4 
ตวัเลือก เม่ือน าไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการทดลองจ านวน 30 ราย จาก
ขอ้สอบจ านวน  40  ขอ้ มีค่า  p ท่ีผา่นเกณฑจ์ านวน  32  ขอ้  มีค่า p อยูร่ะหวา่ง  0.23-0.77  และค่า  r อยู่
ระหวา่ง  0.20- 0.71  และค่าความเช่ือมัน่()  =  0.82  คดัเลือกขอ้สอบตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของ
แต่ละหน่วย  โดยคัดเลือกหน่วยละ  4  ข้อ  รวมทั้ งหมดได้ข้อสอบจ านวน  20  ข้อ  น าไปใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย 
 3.4) แบบประเมินปฏิกิริยาของกลุ่มเป้าหมายต่อโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั (โครงการท่ี 
2) จ  าแนกออกเป็น  3  ดา้น คือ (1) กิจกรรมการวางแผนโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั (2) การปฏิบติั
เพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน (3) การนิเทศติดตามโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัมีลกัษณะ
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดบั ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบค่า IOC จากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ 
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ทุกขอ้ค าถามมีค่าเกินเกณฑ์ 0.50 และเม่ือน าไปทดลองใช ้(try out) กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย
ในการทดลองจ านวน 30 ราย มีค่าความเช่ือมัน่ (reliability) โดยรวมเท่ากบั จ  าแนกเป็นรายด้าน 1) 
กิจกรรมการวางแผนโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของความเช่ือมัน่ เท่ากบั  
0.96 (2) การปฏิบติัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของความเช่ือมัน่ 
เท่ากบั  0.88  และ (3) การนิเทศติดตามโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั  มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของ
ความเช่ือมัน่ เท่ากบั  0.92  ตามล าดบั ซ่ึงเป็นค่าท่ีเกินเกณฑ ์0.70 
               3.5  แบบถอดบทเรียนหลงัการทดลอง  หรือหลงัการส้ินสุดโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั  
(โครงการท่ี 2) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (open-ended questionnaire)  ความ
เหมาะสมของการจดัการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เม่ือน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการทดลองจ านวน 5 ราย พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งสามารถเขา้ใจความหมายของขอ้ค าถามไดต้รงกนั สามารถใชเ้ป็นแนวในการอภิปรายกลุ่มได ้
 3.6  แบบประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานส าหรับ

ห้องเรียนในศตวรรษท่ี  21  ดา้นบรรยากาศการเรียนการสอน เพื่อใชท้ดสอบก่อนการทดลองและหลงั

การทดลอง ซ่ึงจ าแนกออกเป็น 3 ดา้น คือ (1) ดา้นสภาพแวดลอ้ม (2) ดา้นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูกบั

นักเรียน (3) ด้านปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนกบันักเรียน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา

ประมาณค่า 5 ระดบั ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบค่า IOC จากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ ทุกขอ้ค าถามมีค่า IOC เกิน

เกณฑ์ 0.50 และเม่ือน าไปทดลองใช ้(try out) กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการทดลองจ านวน 

30 ราย มีค่าความเช่ือมัน่ (reliability) โดยรวมเท่ากบั จ  าแนกเป็นรายดา้น (1) ดา้นสภาพแวดลอ้มมีค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของความเช่ือมัน่ เท่ากบั  0.82 (2) ด้านปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูกบันักเรียน มีค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของความเช่ือมัน่ เท่ากบั  0.92 และ(3) ดา้นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียน

มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของความเช่ือมัน่ เท่ากบั  0.88 ตามล าดบั ซ่ึงเป็นค่าท่ีเกินเกณฑ ์0.70 

 3.7  แบบประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานส าหรับ
ห้องเรียนในศตวรรษท่ี  21 ดา้นพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน เพื่อใช้ทดสอบก่อนการทดลองและ
หลังการทดลอง ซ่ึงจ าแนกออกเป็นในด้านพฤติกรรมกรรมการเรียนรู้ของผู ้เรียนมีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดบั ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบค่า IOC จากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ ทุก
ขอ้ค าถามมีค่า IOC เกินเกณฑ ์0.50 และเม่ือน าไปทดลองใช ้(try out) กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย
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ในการทดลองจ านวน 30 ราย มีค่าความเช่ือมัน่ (reliability) โดยรวมเท่ากับ จ าแนกเป็นรายด้าน
พฤติกรรมกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนนกัเรียน มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของความเช่ือมัน่ เท่ากบั  0.80  
ซ่ึงเป็นค่าท่ีเกินเกณฑ ์0.70 
 4)  ผลการทดลองในภาคสนาม มีผลการวจิยัตามกระบวนการวจิยั ดงัน้ี 
 4.1)  ผลการด าเนินงานวิจยัตามโครงการพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย (โครงการท่ี 
1) พบวา่ กลุ่มเป้าหมายในการทดลองมีปฎิกริยาต่อโครงการหลงัส้ินสุดการด าเนินงาน ดงัน้ี สรุปผลการ
ประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการพฒันาความรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมาย  มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นของการประเมินปฏิกิริยาพบว่า  ดา้นช่ือโครงการกระตุน้ให้เกิด
ความร่วมมือการน าความรู้สู่การเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21  และการ
ทดลองใช้ระบบช่วยยกระดับการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ของ
กลุ่มเป้าหมาย  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ส่วนรายดา้นอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัมาก มีขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอจาก
ผลการถอดบทเรียนร่วมกนั ดงัน้ี  

1.  การใช้ประโยชน์ (utility) 
1.1  ท าให้การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผูเ้รียนเกิดการคิดวิเคราะห์เรียนแบบสร้างองค์

ความรู้ดว้ยตนเอง แต่ควรสนบัสนุนใหค้รูเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
1.2  ท าใหทุ้กฝ่ายเห็นความส าคญัของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 และปฏิบติัใหส้อดคลอ้ง 
1.3  ท าใหท้ราบวา่การด าเนินการจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนและนกัเรียน แต่ควรจดัท า

รายงานใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทรายเป็นช่วงๆ 
1.4  ควรมีการประเมินความรู้ในระหวา่งปฏิบติัและหาแนวทางพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
2. ความเป็นไปได้ (feasibility) 
2.1  ตอ้งการคู่มือท่ีสร้างในรูปแบบส่ือออนไลน์เพื่อสะดวกต่อการพกพาในการศึกษาดว้ย

ตนเอง 
2.2 ควรมีการจดัอบรมพฒันาเก่ียวกบัภาระหนา้ท่ีการปฏิบติังานและความรู้เก่ียวกบัการจดัท า

แผนการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
2.3  มีความคุม้ค่าในการด าเนินการ เพราะไม่ได้งบประมาณเพิ่มเติม เพียงสละเวลามา

ด าเนินการตรวจสอบ ควรก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการใหช้ดัเจน 
3. ความเหมาะสม (propriety) 
3.1  เน้ือหาในคู่มือมีความเหมาะสมกบัระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรม 
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3.2  ความเหมาะสมเพราะปัจจุบนัผลคะแนนสอบ O-NET  ของผูเ้รียนทั้งประเทศ  มีผลการ
เรียนต ่าทุกวิชาและผูเ้รียนส่วนมากคิดวิเคราะห์ไม่ได ้  ปัจจุบนั  สพฐ.ให้ความส าคญักบัผูเ้รียนในเร่ือง
การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนสามารถคิดวิเคราะห์ไดดี้ 

3.3  ควรก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการใหช้ดัเจน 
4.  ความถูกต้อง (accuracy) 
4.1  ควรจดักิจกรรมถอดบทเรียนเป็นระยะเพื่อจะไดข้อ้เสนอแนะน าไปปรับปรุงพฒันาผลงาน

ของแต่ละคนใหม้ากข้ึน 
4.2   ฝ่ายบริหารควรช้ีแจงวา่จุดมุ่งหมายเพื่อใหก้ารบริหารวชิาการ เป็นการช่วยเหลือซ่ึงกนัและ

กนัระหวา่งผูป้ฏิบติักบัผูต้รวจสอบและโรงเรียน ไม่ควรน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาใหคุ้ณใหโ้ทษกบัผูป้ฏิบติั   
4.3   ควรรายงานตามสภาพจริง ไม่ควรแต่งเติมขอ้มูลให้ผิดเพี้ยน และผูเ้ก่ียวขอ้งควรเปิดใจ

กวา้งรับขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการปฏิบติั 
5.  อ่ืนๆ 
5.1  ผูร่้วมโปรแกรมมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มท่ีมีความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั 
5.2  ผูร่้วมโปรแกรมมีความพึงพอใจท่ีไดพ้ฒันาความรู้และรับความรู้ใหม่ ๆ ในเร่ืองการจดัการ

เรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน 
 และกลุ่มเป้าหมายในการทดลองมีความรู้หลงัส้ินสุดการด าเนินงานตามโครงการ ดงัน้ี 
ผลจากการทดสอบพบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากับ  16.88  คะแนน  มีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ  84.40    และ
กลุ่มเป้าหมายทุกคนมีคะแนนผา่นเกณฑ์  จึงสามารถสรุปไดว้่ากลุ่มเป้าหมายแต่ละรายมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21  
เพียงพอในการน าความรู้ไปใชป้ฏิบติัจริง 

5.2)  ผลการด าเนินงานวิจยัตามโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั (โครงการท่ี 2) พบวา่ 
กลุ่มเป้าหมายในการทดลองมีปฏิกิริยาต่อโครงการหลงัส้ินสุดการด าเนินงาน ดงัน้ี สรุปผลการประเมิน
ปฏิกิริยาต่อโครงการพฒันาความรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมาย  มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นของการประเมินปฏิกิริยาพบวา่  รายดา้นทุกๆรายอยูใ่นระดบัมาก 

 5.3)  ผลการถอดบทเรียนร่วมกนัของกลุ่มเป้าหมายในการทดลองหลงัการทดลอง 
หรือหลงัการส้ินสุดโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั  (โครงการท่ี 2) มีขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอเก่ียวกบั  

(1) ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานท่ีมี 7 ขั้นตอน ดงัน้ี  
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  ขั้นตอนท่ี 1: อธิบายค าศพัทท่ี์ไม่เขา้ใจ (Clarifying Unfamiliar Terms)  ในขั้นน้ีการแจง้
จุดประสงคก์ารเรียนรู้  เป็นการจดักิจกรรมต่างๆ  เพื่อแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ของแต่ละชัว่โมงให้
นกัเรียนทราบ  โดยเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม  อาจจะกิจกรรมน าเขา้สู่บทเรียน
เช่น  เล่มเกมส์  ร้องเพลง  ดู youtube  เป็นตน้  ซ่ึงผลการจดักิจกรรมการแจง้จุดประสงค์การเรียนรู้ใน
ทุกชัว่โมง  สรุปไดว้า่นกัเรียนทุกคนตั้งใจฟังการแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ทั้งจากเพื่อนอ่านให้ฟัง  ท า
ให้นกัเรียนเขา้ใจจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละชัว่โมงดีและมีความกระตือรือร้นท่ีจะท าให้ไดต้าม
ท่ีตั้งไว ้ 
  ขั้นตอนท่ี 2: ระบุปัญหา (Problem Definition)  กลุ่มผูเ้รียนร่วมกนัระบุปัญหาหลกัท่ี
ปรากฏในโจทยปั์ญหาและตั้งค  าถามจากโจทยปั์ญหา  นกัเรียนไดเ้ผชิญสถานการณ์ปัญหา  โดยใชส่ื้อท่ี
ท่ีหลากหลาย   นกัเรียนสนใจในสถานการณ์ท่ีก าหนด  และปฏิบติักิจกรรมจากส่ือท่ีครูเตรียมมาให้ดี
มาก  แต่มีนกัเรียนบางส่วนท่ีไม่เขา้ใจและไม่กลา้ถามครู  ครูจึงเดินไปหาและแนะน าวิธีการเพื่อน าไปสู่
การแกปั้ญหาให้  นอกจากน้ียงัพบว่านกัเรียนใช้เวลาในการแกปั้ญหามากเกินไป  ครูจึงแนะน าให้
นกัเรียนเขียนน าเสนอแนวคิดท่ีส าคญัของตนเองก่อนแลว้จึงวาดภาพประกอบ นกัเรียนเร่ิมมีความมัน่ใจ
ในการท ากิจกรรม  ท  าใหน้กัเรียนสามารถแกปั้ญหาไดท้นัเวลาท่ีก าหนด 
  ขั้นตอนท่ี 3: ระดมสมอง (Brainstorm)    เป็นขั้นท่ีนักเรียนเขา้กลุ่มย่อยเพื่อน าเสนอ
วิธีการแกปั้ญหาของตนเองต่อกลุ่มร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและเลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ีเป็นไป
ไดแ้ละมีความเหมาะสมท่ีสุด  เป็นวิธีแกปั้ญหาของกลุ่ม เม่ือผูว้ิจยัให้นกัเรียนเขา้กลุ่มยอ่ย  นกัเรียนจะ
เคล่ือนยา้ยโต๊ะเรียนท าให้เสียงดงัเกิดความวุ่นวายและใช้เวลามาก  แต่ละกลุ่มจะนัง่เงียบหน้าตาเป็น
กงัวล  ไม่ค่อยพูดและไม่ซักถามเพื่อน จนผูว้ิจยัต้องกระตุน้และให้ก าลังใจให้นักเรียนน าเสนอวิธี
แกปั้ญหาของตนเองต่อกลุ่ม  ร่วมกนัอภิปราย  ซกัถามและแสดงความคิดเห็น    นกัเรียนเริมคลายความ
กงัวลมีการพูดคุยและน าบตัรกิจกรรมรายบุคคลท่ีตนเองบนัทึกมาให้เพื่อนดูพร้อมกับบอกวิธีการ
แกปั้ญหาของตนให้เพื่อนในกลุ่มฟังและให้เหตุผลในการหาค าตอบ  มีการคดัคา้นกนัระหวา่งนกัเรียน
เก่งและนกัเรียนปานกลาง  เน่ืองจากนกัเรียนเก่งเช่ือวา่วิธีการของตนเองถูกตอ้ง  และเหมาะสมกวา่วิธี
ของเพื่อน  ผูว้ิจยัได้แนะน าให้เขา้ใจและยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนซ่ึงแตกต่างจากตน  โดยให้
เหตุผลขอ้ดีขอ้เสียของแต่ละวธีิใหเ้ป็นท่ียอมรับ   
  ขั้นตอนท่ี 4: วเิคราะห์ปัญหา (Analyzing the Problem)   การจดักิจกรรมในขั้นน้ี  ครูใชส่ื้อ
รูปธรรมใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริง  โดยครูน าเสนอสถานการณ์ปัญหาท่ีสร้างความขดัแยง้ทางการ
คิดในการหาค าตอบให้นักเรียนเผชิญสถานการณ์ปัญหาท่ีครูสร้างข้ึนในใบงานรายบุคคลและให้คิด
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แกปั้ญหาดว้ยตนเองก่อน  นกัเรียนใหค้วามสนใจสามารถแกปั้ญหาและหาค าตอบตามใบงานรายบุคคล
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   
  ขั้นตอนท่ี 5: สร้างประเด็นการเรียนรู้ (Formulating Learning lssues)  กลุ่มผูเ้รียนก าหนด
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ เพื่อคน้หาขอ้มูลท่ีจะอธิบายผลการวิเคราะห์ท่ีตั้งไว ้นอกจากน้ีกลุ่มผูเ้รียนจะ
ร่วมกนัสรุปวา่ความรู้ส่วนใดรู้แลว้ส่วนใดท่ียงัไม่รู้หรือจ าเป็นตอ้งไปคน้ควา้เพิ่มเติมเพื่ออธิบายปัญหา
นั้น 

ขั้นตอนท่ี 6: คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง (Self-study)  กลุ่มผูเ้รียนคน้ควา้ หาค าอธิบาย
ตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้โดยรวบรวมขอ้มูลความรู้และสารสนเทศจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต ผูรู้้ ฯลฯ เพื่อคน้หาค าตอบให้บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวแ้ละเป็น
การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ขั้นตอนท่ี 7: รายงานต่อกลุ่ม (Reporting)  ในขั้นน้ีนกัเรียนแต่ละกลุ่มจะส่งตวัแทนออกไป  
น าเสนอวิธีการแกปั้ญหาของกลุ่มต่อชั้นเรียน  นกัเรียนทุกคนในชั้นเรียนไดร่้วมกนัแสดงความคิดเห็น  
และเลือกวิธีการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมและมีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด   ผูว้ิจยัได้ให้นักเรียนน าเสนอ
ผลงานกลุ่มหนา้ชั้นเรียนโดยการจบัสลาก  เพราะนกัเรียนแต่ละกลุ่มจะเก่ียงกนัไม่ยอมออกไปน าเสนอ
หนา้ชั้นเรียน  และผูว้ิจยัไดใ้ห้การชมเชยนกัเรียนท่ีออกไปน าเสนอ  จากนั้นกลุ่มท่ีเหลือจึงกลา้ออกมา
น าเสนอจนครบทุกกลุ่ม  ส่วนใหญ่มกัจะเลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ีคลา้ยกนัไม่หลากหลาย  ผูว้ิจยัไดใ้ช้
ค  าถามกระตุ้นเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจถึงวิธีการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย  และแนะน าเก่ียวกับการ
น าเสนอโดยใหม้ัน่ใจในตวัเองพูดเสียงดงัฟังชดัและบอกเพื่อนพูดกนัเบาๆและตั้งใจฟัง 

กล่าวโดยสรุป  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในห้องเรียนศตวรรษท่ี  21  เน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั  นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมโดยตรงในการเรียน  เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดค้น้พบปัญหา
ด้วยตวัเอง  โดยใช้กระบวนการกลุ่มท าความเขา้ใจปัญหาและวางแผนการเรียนร่วมกนั  นักเรียนมี
โอกาสไดแ้ลกเปล่ียนความรู้  ความคิดกบัเพื่อนๆและสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ  ท าให้
นกัเรียนเกิดการกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจาก 

5.2)  แบบประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
ส าหรับหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี  21 ดา้นบรรยากาศการเรียนการสอน พบวา่ กลุ่มเป้าหมายในการทดลอง 
ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21   ก่อนและ
หลงัการทดลองโปรแกรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐาน
ท่ีตั้งไว ้ โดยค่าเฉล่ียหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมสูงข้ึน 
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 5.3)  ผลการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
ส าหรับหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี  21 ดา้นพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน พบวา่ ค่าเฉล่ียผลการประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้  ดา้นความรู้ความเขา้ใจก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่าเฉล่ียหลงัการเรียนสูงข้ึน 

การอภิปรายผลการวจัิย 
ในการอภิปรายผลการวิจยั ผูว้ิจยัขอน าผลการวิจยัในส่วนท่ีเป็นวตัถุประสงคก์ารวิจยัท่ีส าคญัมา

อภิปรายผล 2 ประเด็น ดงัน้ี คือ (1) โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียน
ในศตวรรษท่ี  21ท่ีพฒันาข้ึนและน าไปทดลองในภาคสนามแลว้ มีประสิทธิผลหรือไม่ โดยพิจารณา
จากผลการประเมินบรรยากาศการเรียนการสอนของกลุ่มเป้าหมายในการทดลอง และผลจากการ
ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทดลองใชโ้ปรแกรมน้ี และ (2) โปรแกรม
พฒันาการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี  21 ท่ีพฒันาข้ึนและน าไปทดลอง
ในภาคสนามแลว้ ยงัมีขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขอะไรเพิ่มเติมอีกบา้ง ดงัต่อไปน้ี  

จากผลการประเมินบรรยากาศการเรียนการสอนของกลุ่มเป้าหมายในการทดลอง เปรียบเทียบ
กนัระหวา่งก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง พบวา่ คะแนนจากการประเมินบรรยากาศการเรียนการ
สอนหลังการทดลองมีค่าเฉล่ียสูงข้ึนกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
เช่นเดียวกบัผลจากการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทดลอง เปรียบเทียบ
กนัระหวา่งก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง พบว่า คะแนนจากการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้
ของนกัเรียนหลงัการทดลองมีค่าเฉล่ียสูงข้ึนกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ โปรแกรม พฒันาการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนในศตวรรษท่ี  21
ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน และผ่านการทดลองในภาคสนามแล้ว เป็นโปรแกรมท่ีมีประสิทธิผล สามารถจะ
น าไปใชไ้ดอ้ยา่งต่อเน่ือง หรือน าไปเผยแพร่ใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ทั้งน้ีเพราะการจดัการเรียนรู้
โดยยึดปัญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสร้างองค์ความรู้จากปัญหาหรือสถานการณ์ท่ี
สนใจ  ผา่นกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม  การสืบคน้กระบวนการท าความเขา้ใจและแกไ้ขปัญหาดว้ย
เหตุผล  ซ่ึงตวัปัญหานั้นจะมีความสัมพนัธ์กบัชีวิตจริงและเป็นจุดตั้งตน้ของกระบวนการเรียนรู้  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั Barrows & Tamblyn (อา้งถึงใน วาสนา  ภูมี, 2555) ไดก้ล่าววา่  การเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐาน  คือ  การเรียนรู้ท่ีเป็นผลของกระบวนการท างานท่ีมุ่งสร้างความเขา้ใจและหาทางแกปั้ญหา  ตวั
ปัญหาจะเป็นจุดตั้ งต้นของกระบวนการเรียนรู้และเป็นตัวกระตุ้นต่อไปในการพฒันาทักษะการ
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แกปั้ญหาดว้ยเหตุผล  และการสืบคน้ขอ้มูลท่ีตอ้งการเพื่อสร้างความเขา้ใจกลไกลของตวัปัญหารวมทั้ง
วิธีการแกปั้ญหา  และยงัสอดคลอ้งกบั  Walton & Matthews (อา้งถึงใน วาสนา  ภูมี, 2555) กล่าวว่า  
การใหปั้ญหาตั้งแต่ตน้จะเป็นตวักระตุน้ให้นกัเรียนอยากเรียนรู้  และถา้นกัเรียนแกปั้ญหาไดก้็จะมีส่วน
ช่วยใหน้กัเรียนจ าเน้ือหาความรู้นั้นไดง่้ายและนานข้ึนเพราะมีประสบการณ์ตรงในการแกปั้ญหา   

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดปัญหาเป็นฐาน  ครูผูส้อนไดก้ าหนดสถานการณ์และ
จดัสภาพการณ์  ของการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายโดยครูผูส้อนน า
ผูเ้รียนไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาเพื่อเตรียมพร้อมของผูเ้รียนด้วยการน าเสนอสถานการณ์ต่างๆท่ี
กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ  เป็นสถานการณ์ท่ีใกลเ้คียงกบัเร่ืองท่ีจะเรียนรู้ต่อไป  ให้ผูเ้รียนเผชิญ
ปัญหา  และฝึกกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกนัเป็นกลุ่ม  ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิด
ความเขา้ใจในปัญหานั้นอย่างชัดเจน  ได้เห็นทางเลือกและวิธีการท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหานั้น  
รวมทั้งให้ผูเ้รียนเกิดความใฝ่รู้  เกิดทกัษะกระบวนการคิดและกระบวนการแกปั้ญหาต่างๆ  อีกทั้งการ
น าเสนอสถานการณ์ปัญหานั้นสามารถกระตุน้ให้เกิดค าถามไดค้รอบคลุมกรอบแนวคิด  การเรียนรู้ท่ี
เนน้กระบวนการกลุ่ม  ซ่ึงจะน าไปสู่การคิดและการแกปั้ญหาร่วมกนั  นกัเรียนสามารถแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นซ่ึงอนัจะน าไปสู่การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  วาสนา  ภูมี  (2555)  สุวิทย ์ มูลค า  
และอรทยั  มูลค า (2545) ไดก้ล่าววา่  ผูส้อนอาจจดักิจกรรมหรือสถานการณ์ปัญหาสอดแทรกในการ
เรียนรู้อยูเ่สมอ  เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นการน าความรู้เน้ือหาสาระและกระบวนการเรียนรู้มาใชใ้นการเรียน
เน้ือหาใหม่  การจดัการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม  เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนไดรั้บความรู้จากการลง
มือร่วมกนัปฏิบติัเป็นกลุ่ม  กลุ่มจะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคน  และสมาชิกในกลุ่มก็มี
อิทธิพลและปฏิสัมพนัธ์ต่อกันและกัน  สมาชิกในกลุ่มมีลักษณะแตกต่างกัน  เพราะเป็นการคละ
ความสามารถของนกัเรียนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแต่ละคนกลา้แสดงความคิดเห็น  ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น  จึงท าใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน  รับผิดชอบต่อผลการเรียนของตนเอง  และ
ต่อผลการเรียนของกลุ่ม  ซ่ึงจะส่งผลไปสู่การร่วมมือกนัแกปั้ญหาท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

ขอ้บกพร่องในการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ท่ีพบหลงัจากจดั
กิจกรรมการเรียนรู้  คือ ในคาบแรกๆของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนกัเรียนส่วนใหญ่มี
ความสนใจในการร่วมท ากิจกรรมดีมาก  แต่ยงัไม่ค่อยเขา้ใจถึงกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐานมากนกั  เน่ืองจากนกัเรียนยงัไม่คุน้เคยกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้และการท่ีนกัเรียนจะตอ้ง
ช่วยกนัสรุปความรู้ดว้ยตนเอง  ท าให้การจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างล่าช้า  การจดัการเรียนรู้ท่ี
เนน้กระบวนการกลุ่มจะเห็นไดว้า่ในคาบแรกๆนกัเรียนท่ีเรียนอ่อนยงัไม่ค่อยมีความมัน่ใจในการแสดง
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ความคิดเห็นภายในกลุ่มเท่าท่ีควร  โดยจะใหน้กัเรียนเก่งเป็นคนคิดและท ากิจกรรมส่วนใหญ่  ครูผูส้อน
ตอ้งคอยกระตุน้ให้แสดงความคิดเห็น  เพื่อให้นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมกนัทุกคน  บรรยากาศในชั้นเรียน
เป็นส่ิงส าคญั  ครูผูส้อนควรจดับรรยากาศในชั้นเรียนใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนให้มากท่ีสุด  โดย
ครูควรมีปฏิสัมพนัธ์กบันกัเรียนอย่างทัว่ถึง  ซ่ึงจะส่งผลต่อการให้ความร่วมมือในการปฏิบติักิจกรรม
ต่างๆในชั้นเรียน  เม่ือการปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียนเกิดปัญหาหรือมีขอ้ผิดพลาด  ครูควรให้นกัเรียน
ภายในกลุ่มร่วมกันคิดและหาทางแก้ไขด้วยตนเอง  โดยครูจะเป็นเพียงผูท่ี้คอยให้ค  าแนะน าและ
ตรวจสอบความถูกตอ้งอยู่ห่างๆเท่านั้น  ซ่ึงจะท าให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจจากประสบการณ์ตรงและ
สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการแกส้ถานการณ์ปัญหาอ่ืนได ้ ในการเรียนการสอนครูควรเปิดโอกาสให้
นกัเรียนแสดงความคิดเห็นอยา่งเต็มท่ี  โดยครูไม่ควรก าหนดกรอบความคิดของนกัเรียนให้เป็นไปตาม
จดัประสงค์ท่ีครูตอ้งการ  แต่ควรให้นกัเรียนมีการคิด  การวิเคราะห์  และลงมือปฏิบติักิจกรรมด้วย
ตนเอง 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลวจัิยไปใช้ 
ข้อสังเกตท่ีได้จากการทดลองโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานส าหรับ

ห้องเรียนในศตวรรษท่ี  21  พบวา่มีขอ้เสนอแนะเพื่อน าผลการวิจยัไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ใหมี้ประสิทธิผล ดงัต่อไปน้ี 

1.1   จากผลการประเมินบรรยากาศการเรียนการสอนของกลุ่มเป้าหมายในการทดลอง 
เปรียบเทียบกนัระหว่างก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง และคะแนนจากการประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนกัเรียนหลงัการทดลอง พบวา่ คะแนนจากการประเมินบรรยากาศการเรียนการสอนหลงั
การทดลองมีค่าเฉล่ียสูงข้ึนกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ดงันั้นครูผูส้อน
ควรน าการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนในศตวรรษท่ี  21  มาใชใ้นการจดัการ
เรียนรู้ใหม้ากข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้  เพราะเป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันา
ทั้งดา้นความรู้  มุ่งพฒันาทกัษะกระบวนการคิด  กระบวนการแสวงหาความรู้  และทกัษะการท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี  

1.2  จากขอ้บกพร่องในการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ท่ีพบ
หลงัจากจดักิจกรรมการเรียนรู้  คือ ผูเ้รียนอาจไม่มัน่ใจในความรู้ท่ีตนคน้ควา้มา เพราะไม่สามารถ
ก าหนดวตัถุประสงค์อาจมีผลกระทบในทางลบเก่ียวกบัการเรียนได้  ดังนั้นครูผูส้อนควรวางแผน
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กิจกรรมการเรียนรู้ใหน้กัเรียนไดฝึ้กการคน้ควา้  ฝึกการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีมีความหลากหลาย  เพื่อพฒันา
ความสามารถในการคน้ควา้หาความรู้และความสามารถในการแกปั้ญหาดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  

1.3 ในบทบาทครูผูส้อนจะตอ้งมีความอดทน  ไม่ใจร้อนท่ีจะสรุปบทเรียนควรเปิดโอกาสให้
นกัเรียนไดแ้สดงความสามารถและศกัยภาพให้เต็มท่ี  โดยจะตอ้งจดักระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด  

1.4  ในการจดัการเรียนรู้ให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ  ครูผูส้อนจะตอ้งเตรียมการ
เป้นอย่างดีถึงขั้นตอนของการสอน  รวมทั้งเตรียมตัวในการแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
สถานการณ์ต่างๆไวล่้วงหนา้ 

1.5 ส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จากผลการวิจยัช้ีให้เห็นวา่โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึด
ปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21 เป็นแนวทางส าหรับบุคลากรทางการศึกษาในสังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกลุ่มเป้าหมายในการพฒันาเป็นครู และเป็นการ
พฒันาครูในระหว่างปฏิบติังานในหน้าท่ี โดยมีระยะเวลาในการทดลองโปรแกรมในภาคสนามกบั
กลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะท่ี 1 เป็นการพฒันาภาคทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้ ความเขา้ใจ
เพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21 และระยะท่ี 2 เป็นการจดั 
ส่งเสริมให้ผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมน า ความรู้ ทกัษะท่ีไดรั้บจากการดาเนินการในระยะท่ี 1 ไปประยุกตใ์ช้
ในการปฏิบติังานในสถานศึกษา รวมระยะเวลาทดลองโปรแกรม 1 ภาคเรียน โดยครูผูส้อนท่ีเขา้ร่วม
โปรแกรมตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมตลอดโปรแกรมตามระยะเวลาดงักล่าว ดงันั้น จึงขอเสนอแนะว่า 
ครูผูส้อนท่ีจะเขา้ร่วมโปรแกรมตอ้งมีความตระหนกัและเห็นความส าคญัของการพฒันาสมรรถนะตาม
พฒันาการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21   อีกทั้งยงัตอ้งสามารถจดัสรรเวลา
ในการเขา้ร่วมพฒันาตามโปรแกรมให้สอดคลอ้งกบัรูปแบบการพฒันาแต่ละรูปแบบ เน่ืองจากการ
พฒันาตามโปรแกรมจะมีลกัษณะต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

1.6  ส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  จากผลการวิจยั ช้ีให้เห็นวา่ ในการพฒันาการเรียนรู้
ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21ให้บรรลุวตัถุประสงค์ของโปรแกรมและประสบ
ผลส าเร็จผูเ้ขา้รับการพฒันาเกิดการเรียนรู้ มีทกัษะ อนัจะส่งใหเ้กิดประสิทธิภาพในภาระงานนั้น ตอ้งน า
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพบุคลากรท่ีหลากหลาย แบบผสมผสานและบูรณาการกนั มาประยุกต์ใชใ้น
การพฒันากลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมโปรแกรม ควรน ารูปแบบการพฒันาวิชาชีพท่ีหลากหลาย มา
ผสมผสานและบูรณาการในการพฒันาวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน อาทิ รูปแบบการจดัทา
เอกสารคู่มือประกอบการพฒันา รูปแบบการปฐมนิเทศ รูปแบบการศึกษาดว้ยตนเอง รูปแบบการ
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ฝึกอบรมเขม้ รูปแบบการสืบคน้ รูปแบบการศึกษาเป็นกลุ่ม รูปแบบการศึกษาดูงาน รูปแบบการให้มี
ส่วนร่วมในการสังเกตและประเมิน รูปแบบการให้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพฒันา รูปแบบการ
เป็นพี่เล้ียง รูปแบบการพฒันาในงาน เป็นตน้ ไม่ควรใชเ้พียงรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงมาใชใ้นการพฒันา  
ประสานผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย จดัเตรียมเอกสาร แบบประเมิน แบบทดสอบท่ีจะใชใ้นการประเมินผลการ
พฒันาตามโปรแกรมให้ครบถ้วน  ชัดเจน  ก าหนดผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบการพฒันาตามโปรแกรม
พฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีความ
มุ่งมัน่ ตั้งใจ ดูแลการพฒันาตามโปรแกรมอยา่งใกลชิ้ด เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
ผูบ้ริหารของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรก ากบั ดูแล และติดตามผลการโปรแกรมอยา่งใกลชิ้ด 
โดยใหค้วามส าคญัต่อผลการพฒันา 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับวจัิยในคร้ังต่อไป 
1) โปรแกรมการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21   มีจุดแข็งดา้นเป็นการพฒันาครูในระหวา่ง

ปฏิบติังานในหนา้ท่ีโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  และเก่ียวขอ้งจนถึงดา้นการส่งเสริม
ใหน้กัเรียนตั้งค  าถาม  และสืบคน้ขอ้มูลโดยใชแ้หล่งความรู้ท่ีหลากหลาย   ดงันั้นจึงควรมีการวิจยัหน่วย
การเรียนรู้อ่ืนๆท่ีมีเน้ือหาและกิจกรรมเหมาะสมกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

2) ควรท าการวิจยัและพฒันาโปรแกรมพฒันาสมรรถนะตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูและ
ผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี  21   ในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือกรอบแนวคดิการวจิยั 
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบกรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

ช่ือผู้ทรงคุณวุฒ ิ ต าแหน่ง/หน่วยงาน บทบาท 

ดร.สุคนธ์  แพง่ศรีสาร ศึกษานิเทศกเ์ช่ียวชาญ 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต  5 

ผูท้รงคุณวฒิุดา้นหลกัสูตรและการ
เรียนรู้ 

ดร.นตัยา  หลา้ทูนธีรกลุ ศึกษานิเทศน์ช านาญการพิเศษ  ส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5  

ดร.วศิน  สอนโพธ์ิ ผูอ้  านวยการโรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค ์ 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต  5 

ดร.วลิยัพร  เสรีวฒัน์    ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นสงเปือยฮ่องเด่ือ  
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต  1 

ผูท้รงคุณวฒิุระดบัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

ดร.กมลวรรณ  ทิพยเนตร ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหวา้ทอง  ส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5 

ดร.พชัราภรณ์  พิมพจ์นัทร์ อาจารยค์ณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

ครูผูส้อนในระดบัอุดมศึกษา  และ
ระดบัสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

ดร.อดิศร  ศรีบุญวงษ ์  
 

ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนหนองนาค าวทิยาคม  
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาขอนแก่น
เขต 25 

ดร.ปัญจมาพร  ศรีบุญเรือง   ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนแก่นนครวทิยาลยั  
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาขอนแก่น
เขต 25 

ดร.อุทุมพรพตั  สุคนธา
ภิพฒันกลุ   

ศึกษานิเทศน์ช านาญการพิเศษ  ส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5  

ผูท้รงคุณวฒิุดา้นเทคโนโลยทีาง
การศึกษา   
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวจิยั 
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือวจิัย 
 

ช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง/หน่วยงาน บทบาท 

ดร.อดิศร  ศรีบุญวงษ ์  
 

อาจารยพ์ิเศษ สาขาวิจยัและ
ประเมินผลการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 

ผูท้รงคุณวุฒิทางการวดัและ
ประเมินผล 

ดร.สุพรรณ  ยอดยิง่ยง มหาวทิยาลยัมหิดล ผูท้รงคุณวุฒิดา้นเคร่ืองมือใน
การพฒันาโปรแกรม 

ดร.นิกญัชรา  ลน้เหลือ ครูช านาญการพิเศษ  
โรงเรียนภูเวยีงวทิยาคม
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาขอนแก่นเขต 25 

ผูท้รงคุณวุฒิดา้นเคร่ืองมือใน
การพฒันาโปรแกรม 

ดร.สุรพงษ ์ พรหมชมชา ผูอ้  านวยการโรงเรียนกุดดุก
วทิยา  ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต  5 

ผูท้รงคุณวุฒิดา้นเคร่ืองมือใน
การพฒันาโปรแกรม 

ดร.สุคนธ์  แพง่ศรีสาร ศึกษานิเทศกเ์ช่ียวชาญ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5 

ผูท้รงคุณวุฒิดา้นหลกัสูตรและ
การเรียนรู้ 
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ภาคผนวก ค 
รายนามผู้ร่วมตรวจสอบคุณภาพคู่มือประกอบโปรแกรมเบ้ืองต้น 
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โรงเรียนบ้านอ่างศิลา  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5 

 
ท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายสุรเดช    พิมพช์ายนอ้ย ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

2 นายอาทิตย ์  สิงหพานิช ครูช านาญการพิเศษ 

3 นายลิขสิทธ์ิ   ประวนัจะ ครูช านาญการพิเศษ 

4 นายวฒันา  ล าเพยพล ครูช านาญการพิเศษ 

5 นางสุมล   ชยัสิทธ์ิ ครูช านาญการพิเศษ 

6 นางวนิิต   ล าเพยพล ครูช านาญการพิเศษ 

7 นางวนิดา   เมฆสงค ์ ครูช านาญการพิเศษ 

8 นางกอบกุล   พิมพส์าร ครูช านาญการพิเศษ 

9 นางฉตัร์ดาว   สาค า ครู คศ. 1 

10 นางชาลินี   พรมชมชา ครู คศ. 1 

11 นางสาวจินตนา  สุขสี ครู คศ. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



311 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
รายนามผู้ร่วมตรวจสอบคุณภาพคู่มือประกอบโปรแกรมคร้ังส าคญั 
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โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต  5 

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง  

1 วา่ท่ีพนัตรี ดร.วศิน  สอนโพธ์ิ ผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ 

2 นายกตพล  จนัดาเบา้ ครูช านาญการพิเศษ 

3 นายนพดล  วงษปั์ญญา ครูช านาญการพิเศษ 

4 นายประสาท  บรรทุมพร ครูช านาญการพิเศษ 

5 นายทินกร  กลัยาวงษ ์ ครูช านาญการพิเศษ 

6 นางยพุิน  สืบส าราญ ครูช านาญการพิเศษ 

7 นางจรรยา  จนัดาเบา้ ครูช านาญการพิเศษ 

8 นางสาวละไม  ค ามุงคุณ ครูช านาญการพิเศษ 

9 นางเอมอร  ชูอินทร์ ครูช านาญการพิเศษ 

10 นางกุลอคัร์ยาภรณ์  จนัดาเวยีง ครูช านาญการพิเศษ 

11 นางสาวดารณี  ตะเคียน ครูช านาญการพิเศษ 

12 นายทรงศกัด์ิ  ลาดเหลา ครูช านาญการพิเศษ 

13 นายคุรุพงษ ์ งามนาเสียว ครูช านาญการพิเศษ 

14 นายเติม  ปุราถาเน ครูช านาญการพิเศษ 

15 นางชชัฎาภรณ์  พงษภ์กัด์ิ ครูช านาญการ 

16 นายนพรัตน์  มัน่คง ครูช านาญการ 

17 นายช านาญ  ปักโคทะกงั ครู คศ.1 

18 นายพงศส์ันต์ิ  นามวจิิตร ครู คศ.1 

19 นางสาวทิวานนัท ์ วชิาญ ครูอตัราจา้ง 

20 นางสาวสุมาลี  ชินภกัดี พี่เล้ียงเด็กพิเศษ 
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ภาคผนวก จ 
รายช่ือครูผู้สอนที่ใช้ในการปฏิบัตกิจิกรรมวจิยั 
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โรงเรียนบ้านนาด ี ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นางพรรณี  พฒันวรานุวงศ ์ ครูช านาญการพิเศษ 

2 นางสมบูรณ์   มะลิซอ้น ครูช านาญการพิเศษ 

3 นางสุพรรณนา   งามนาเสียว ครูช านาญการพิเศษ 

4 นางกมลรัตน์   บรรทุมพร ครูช านาญการพิเศษ 

5 นางจนัทร์เพญ็   ศรีหากุล ครูช านาญการพิเศษ 

6 นางพนิดา   ตรีนนท ์ ครูช านาญการพิเศษ 

7 นางเสาวนีย ์  บุตรโพธ์ิศรี ครูช านาญการพิเศษ 

8 นางปริญญาภร   คมข า ครูช านาญการพิเศษ 

9 นายสุเมธ  ดีชยัชนะ ครูช านาญการพิเศษ 

10 นายจีระ  อรรคฮาด ครูช านาญการพิเศษ 

11 นายปริวตัร  บุญอาจ ครูช านาญการพิเศษ 

12 นายทรงศกัด์ิ  ลาดเหลา ครูช านาญการพิเศษ 

13 นางมลฤดี  อรรคฮาด ครูช านาญการพิเศษ 

14 นางสาววริียา  โชคสวสัด์ิ ครู คศ.1 

15 นางสาวเบญจวรรณ  ภูมิเวยีงศรี พนกังานราชการ 

16 นางสาวจินตนา  สุขสี ครูอตัราจา้ง 

17 นายวรัิตน์  ฮามพิทกัษ์ พนกังานราชการ 
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ภาคผนวก ฉ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



316 
 

แบบประเมินปฏิกริิยาทีม่ีต่อโครงการพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  
และการถอดบทเรียนหลังการพฒันาตามโครงการพฒันาความรู้(โครงการที ่ 1)  

 
ค าช้ีแจงการใช้เคร่ืองมือ 

 แบบประเมินปฏิกิริยาท่ีมีต่อโครงการพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายและการถอด
บทเรียนหลังการพฒันาตามโครงการพฒันาความรู้(โครงการท่ี  1) ฉบับน้ีเป็นเคร่ืองมือของ
โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21  แบบประเมินฉบบัน้ี
มี 2 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัของกลุ่มเป้าหมาย   ตอนท่ี 2 ประกอบด้วย
เน้ือหา   2  ดา้น  คือ  1)  การด าเนินงาน  ประกอบดว้ยกิจกรรม  การประชุมช้ีแจง การวางแผน
ปฏิบติั และการศึกษาสภาพการณ์เบ้ืองตน้  2)  การพฒันาความรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมาย  ประกอบดว้ย
กิจกรรม การฝึกอบรมเขม้ (intensive training)   การศึกษาดว้ยตนเอง  การศึกษาเป็นกลุ่ม  การ
สืบคน้ท่ีมีต่อโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21 

 ขอใหผู้ป้ระเมินกรอกขอ้มูลทุกประเด็นค าถามใหค้รบถว้นตามความเป็นจริงมากท่ีสุด  
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แบบประเมินปฏิกริิยาทีม่ีต่อโครงการพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  
และการถอดบทเรียนหลังการพฒันาตามโครงการพฒันาความรู้(โครงการที ่ 1)  

 

 

 

ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

 

ช่ือผูรั้บการประเมิน…………………………………………. โรงเรียน      ...... บา้นนาดี  

เร่ืองท่ีสอน  ...................................................................วชิา ........................................ รหสัวชิา  

ระดบัชั้น ................ ............วนัท่ี ............ เดือน .......................... พ.ศ. ................... เวลา...........  

 เพศ  ชาย  หญิง 

 อาย ุ               20 – 30 ปี   31 – 40 ปี  

   41 - 50 ปี   51 ปี ข้ึนไป 

ประสบการณ์สอน  นอ้ยกวา่  5 ปี   5 – 10 ปี   

11 – 20 ปี   21 – 30 ปี  

   31 ปี ข้ึนไป 

         อ่ืน ๆ )ระบุ.......................................... (  

ตอนที ่2 ระดับความพงึพอใจมีต่อโครงการพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายและการถอดบทเรียน
หลงัการพฒันาตามโครงการ 
ค าช้ีแจงโปรดท าเคร่ืองหมาย  ตามระดบัของความพึงพอใจท่ีแทจ้ริง โดยท่ี  

4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ 
1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ย 
1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
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ข้อ ประเด็นการปฏิบัติ 
ระดับความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 

การด าเนินงาน (การประชุมช้ีแจง  วางแผนปฏิบัติ และการศึกษาสภาพการเบื้องต้น)  
1 มีการประชุมช้ีแจงวตัถุประสงคโ์ครงการต่อกลุ่มเป้าหมาย      
2 กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการวางแผน ด าเนินการ การศึกษาสภาพการณ์

เบ้ืองตน้ 
     

3 วตัถุประสงคโ์ครงการน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้      
4 กิจกรรมการตามโครงการมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการทดลองใชก้บั

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน 
     

5 ความพร้อมในเร่ืองห้องเรียน  อุปกรณ์ ส่ือและเทคโนโลย ี แหล่งขอ้มูล
สารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมเรียนรู้เหมาะสม 

     

6 สถานท่ีส าหรับด าเนินการจดักิจกรรมเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐานส าหรับ
หอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21ท่ีเหมาะสม 

     

การพฒันาความรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมาย(การฝึกอบรมเข้ม การศึกษาด้วยตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม การสืบค้น) 
7 เอกสารคู่มือมีความเหมาะสมสามารถจดักิจกรรมเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายของ

โครงการ 
     

8 วทิยากรสามารถถ่ายทอดความรู้  เน้ือหา  สาระในการพฒันาความรู้ใหก้บั
กลุ่มเป้าหมายมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ 

     

9 รูปแบบการศึกษาท่ีใชใ้นการพฒันาความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมายมีความเหมาะสม      
10 การก าหนดระยะเวลาและทรัพยากรเหมาะสมกบัโครงการ      
11 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  อภิปราย  ในโครงการพฒันาความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมาย      
12 การพฒันาทกัษะในการใชส่ื้อ เทคโนโลย ี ในการสืบคน้และการจดัการเรียนการ

สอนมีความเหมาะสม 
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ข้อเสนอแนะ จุดเด่น  จุดด้อยของการเรียนรู้ทีย่ดึปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษที ่21 
.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................  

 

รายการถอดบทเรียน ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 

1. การใช้ประโยชน์ (utility) 
 1.1 โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน
ส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21 เป็นประโยชน์ต่อการ
น าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
 1.2โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐานส าหรับ
หอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21  น าไปสู่การเปล่ียนแปลงแนวคิด
ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.3 ขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดจ้ากโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้
ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21 เป็น
ประโยชนก์ลุ่มเป้าหมาย 
 1.4 ความรู้ทกัษะท่ีไดรั้บจากการทดลองใชร้ะบบ 

 

2. ความเป็นไปได้ (feasibility) 
 2.1 ความง่ายในการท าความเขา้ใจโปรแกรมพฒันาการ
เรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21   
 2.2 ความสามารถในการน าระบบและคู่มือไปใชจ้ริง 
 2.3 คุม้ค่ากบัเวลา งบประมาณท่ีใชใ้นการด าเนินการ 
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รายการถอดบทเรียน ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 

 3. ความเหมาะสม (propriety) 
 3.1 ความเหมาะสมของโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึด
ปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21   กบัการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 
 3.2 ความเหมาะสมของตวับ่งและเกณฑช้ี์ท่ีใชใ้นการ
ตรวจสอบ 

 

4. ความถูกต้อง (accuracy) 
 4.1 ความครอบคลุมในการด าเนินการตามโปรแกรม
พฒันาการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียน
ศตวรรษท่ี  21 
 4.2 ความถูกตอ้งตรงกบัสภาพจริงของขอ้มูลสารสนเทศ
ท่ีไดจ้ากโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐาน
ส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21 
 4.3 ความเช่ือถือไดข้องขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดจ้ากการ
ด าเนินการตามโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึปัญหา
เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21 
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แบบทดสอบวดัความรู้ 
โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ทีย่ดึปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษที ่21 

 

ค าช้ีแจง   ใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการพิจารณาเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด   โดยกากบาท ( x ) ทบัอกัษร ก 
ข ค หรือ ง   เพียงขอ้เดียว 
 
  

1.  การจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานควรเร่ิมตน้จากส่ิงใด 
  ก.   ปัญหา 
  ข .  ตัวช้ีวดั 
  ค.  สาระการเรียนรู้ 
  ง.  ความตอ้งการในการเรียนรู้ของผู ้เรียน 
2.  การเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานเร่ิมตน้คร้ังแรกท่ีประเทศใด 
  ก. อังกฤษ 
  ข. ฝร่ังเศส 

ค. สหรัฐอเมริกา 
  ง. แคนนาดา 
3.เม่ือผูเ้รียนมีปัญหาท่ีอยากทราบค าตอบ ควรท าอยา่งไร 
  ก. ไปถามครูเพื่อห าค า ตอบ 
  ข. ถามเพื่อนๆ อาจมีคนทราบค าตอบ 
  ค. รอเรียนในชั้นเรียนพร้อมเพื่อนๆ 
  ง. เสนอปัญหากบัคุณครูแลว้วางแผนการเรียนรู้ 
4.ใครคือผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 

ก. ผู ้ปกครอง 
  ข. ครูผู ้สอน 

ค.  ผูอ้  านวยการ 
ง.  ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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5. การจดัการศึกษาในปัจจุบนัใชรู้ปแบบในขอ้ใดค าถามไม่ระบุช่ือ 

 ก.  ชุมชนเป็นศูนยก์ลาง 

 ข.  ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางส่ือมลัติมีเดียเป็นศูนยก์ลาง 

 ค.  ครูเป็นศูนยก์ลาง 

 ง.  ส่ือมลัติมีเดียเป็นศูนยก์ลาง 

6. ใหโ้อกาสแก่ผูเ้รียนทุกคนไดมี้โอกาสรับรู้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตลอด จนพฒันา

ศกัยภาพของแต่ละคนใหไ้ดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้เป็นลกัษณะของการเรียนรู้แบบใด 

 ก.  ชุมชนเป็นศูนยก์ลาง 

 ข.  ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

 ค.  ครูเป็นศูนยก์ลาง 

 ง.  ส่ือมลัติมีเดียเป็นศูนยก์ลาง 

7. ปัจจยัส าคญัท่ีสุดท่ีท าใหก้ารเรียนรู้เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว คือขอ้ใด 

 ก.  สถานการณ์ของโลกเปล่ียนแปลงไป 

 ข.  ความกา้วหนา้ของวธีิสอนและส่ือการสอน 

 ค.  องคค์วามรู้หลากหลายและมีจ านวนมากผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

 ง.  ICTเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารครูเป็นศูนยก์ลาง 

8. การเรียนรู้ในเน้ือหาเชิงสหวทิยาการ (Interdisciplinary) ในศตวรรษท่ี 21 หมายถึงอะไร  

 ก.  การบูรณาการวชิาต่างๆ ใหมี้เน้ือหาเดียวกนั 

 ข.  ความรู้ในวชิาแกน คณิตศาสตร์ ภาษาสากล และความรู้รอบตวัมาพฒันาข้ึนใหม่ 

 ค.  การเรียนรู้ในวชิาแกนหลกับูรณาการกบัการมี จิตส านกต่อโลก มีความรู้พื้นฐานดา้น

การเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ มีความรู้พื้นฐานดา้นความเป็นพลเมืองและดา้น

สุขภาพ 

 ง.  ความรู้เก่ียวกบั ภาษาองักฤษ การอ่าน หรือศิลปะการใชภ้าษา ภาษาส าคญัของโลก 

ศิลปะ คณิตศาสตร์ การปกครองและหนา้ท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และ

ประวติัศาสตร์ 

 



323 
 

9. ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้ง ส าหรับการเรียนรู้ในปัจจุบนั  

 ก.  ติดตามความรู้ทางวชิาการ ใชค้วามรู้แบบองคร์วมหรือสหวทิยาการเป็นฐาน ใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ คิดวเิคราะห์ และพฒันาตนเองดว้ยเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 ข.  ความรู้มีอยูอ่ยา่งหลากหลายสามารถคน้หาไดจ้ากทุกท่ีน ามาพฒันาตนเองโดยไม่

จ  าเป็นตอ้งกลัน่กรองหรือตรวจสอบความรู้นั้น 

 ค.  การเรียนรู้ในปัจจุบนัเป็นการเรียนท่ีใชผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางใหค้วามส าคญักบัผูเ้รียน

หากไม่ตอ้งการเรียนก็สามารถท าไดต้ามใจตนเอง 

 ง.  เทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือมลัติมีเดียมีความส าคญัมากกบัการเรียนรู้ในปัจจุบนัท่ี

ระบบการจดัการเรียนการสอนจะขาดเสียมิได ้

10. กรอบแนวคิด 4Cs 3Rs ทกัษะชีวติและอาชีพ ทกัษะทางสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลย ีเป็น

กรอบแนวคิดเก่ียวกบั อะไร  

 ก.  ตวัแบบของภาคีเครือข่ายภาคีเพื่อทกัษะแห่งตวรรษท่ี 21 

 ข.  ตวัแบบของกลุ่มเมทิรี 

 ค.  ตวัแบบซิปปา (CIPPA) 

 ง.  ตวัแบบพิซ่าส์ (PISA) 

11. 4Cs หมายถึง ขอ้ใด  

 ก.  Cost ราคา, Computer คอมพิวเตอร์, Control ควบคุม, Commission นายหนา้ 

 ข.  Critical Thinking คิดวเิคราะห์, Creative สร้างสรรค,์ Cary ติดตาม, Connect เช่ือมโยง 

 ค.  Cake แบ่งปัน, Cable สายงาน, Communication ส่ือสาร, Collaboration ร่วมมือ 

 ง.  Critical Thinking คิดวเิคราะห์, Communication ส่ือสาร, Collaboration ร่วมมือ, 

Creative สร้างสรรค ์
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12. 3Rs หมายถึง  

 ก.  การอ่าน การฟัง การเขียน 

 ข.  การอ่าน การเขียน การสาธิต 

 ค.  การอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์ 

 ง.  การเขียน การคิด การอธิบาย 

13. องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงประกอบดว้ย  

 ก.  คิดวเิคราะห์ คิดวพิากษ ์คิดเชิงระบบ คิดยืดหยุน่ 

 ข.  คิดริเร่ิม คิดคล่องตวั คิดยืดหยุน่ คิดสวยงามละเอียดลออ 

 ค.  คิดวพิากษ ์คิดยดืหยุน่ คิดละเอียด คิดไตร่ตรอง 

 ง.  คิดสวยงามละเอียดลออ คิดเชิงระบบ คิดวเิคราะห์ คิดคล่องตวั 

14. ลกัษณะของการท างานการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์คือขอ้ใด  

 ก.  มุ่งพฒันาเนน้ปฏิบติัและส่ือสารแนวคิด เปิดใจกวา้ง เป็นผูน้ าในการสร้างสรรค ์

สามารถสร้างวกิฤติใหเ้ป็นโอกาส 

 ข.  คิดริเร่ิม คิดคล่องตวั คิดยืดหยุน่ คิดสวยงามละเอียดลออ 

 ค.  ภาวะผูน้ า เนน้เทคโนโลยสีารสนเทศ แลกเปล่ียน เปิดใจกวา้ง 

 ง.  มุ่งผลงาน ประหารลูกนอ้ง ฟ้องนาย ขายเพื่อน ไม่แชร์เชือนต่อส่ิงใดๆ 

15. มีความรู้พื้นฐานในยคุดิจิทลั คิดเชิงนวตักรรมและสร้างสรรค ์ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล เพิ่ม

ผลผลิตในระดบัสูง เป็นองคป์ระกอบของ  

 ก.  ตวัแบบของภาคีเครือข่ายภาคีเพื่อทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

 ข.  ตวัแบบซิปปา (CIPPA) 

 ค.  ตวัแบบพิซ่าส์ (PISA) 

 ง.  ตวัแบบของกลุ่มเมทิรี 
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16. ขอ้ใดเป็นลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21  

 ก.  มีความรู้พื้นฐานดา้นสารสนเทศ ส่ือ เทคโนโลยสีารสนเทศ การส่ือสาร มีทกัษะทาง

สังคมและการเรียนรู้ขา้มวฒันธรรม 

 ข.  มุ่งมัน่สู่ความเช่ียวชาญทั้งทางดา้นทกัษะ ความรู้และขยายผลสู่ความเป็นเลิศ เป็นผูน้ า

เชิงทกัษะขั้นสูง มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ เป็นผูน้ าในการเรียนรู้ตลอดชีวติ (Lifelong Learning) มี

กิจกรรมการท างานท่ีสร้างความรับผดิชอบและก่อใหเ้กิดความสุขในการท างาน เพื่อให้บรรลุผลท่ี

มุ่งหวงั สร้างการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบในภากิจงานและแต่ละคนมองเห็นคุณค่าของการ 

ท างานเป็นหมู่คณะ 

 ค.  ความรู้ท่ีครอบคลุม สอดคลอ้ง และเป็นระบบเขา้ใจในทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้ง 

สามารถท่ีจะตรวจสอบปัญหาท่ีซบัซอ้นและพฒันาแนวทางในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง สร้างสรรค ์

สามารถในการคน้หา การใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเหมาะสมในการวเิคราะห์ และ

แกปั้ญหาท่ีซบัซอ้น ตลอดจนการเลือกใชก้ลไกท่ีเหมาะสมในการส่ือผลการวิเคราะห์ผูรั้บขอ้มูล 

ข่าวสารกลุ่มต่างๆ หลกัสูตรวชิาชีพตอ้งมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังานอยา่งมี 

ประสิทธิภาพในวชิาชีพนั้นๆ 

 ง.  เป็นนกัคิดวิเคราะห์ เป็นนกัแกปั้ญหา เป็นนกัสร้างสรรค ์เป็นนกัประสานความร่วมมือ 

รู้จกัใชข้อ้มูลและข่าวสาร เป็นผูเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นนกัส่ือสาร ตระหนกัรับรู้สภาวะของโลก เป็น

พลเมืองทรงคุณค่า มีพื้นฐานความรู้เศรษฐกิจและการคลงั 
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17. ขอ้ใดถูกตอ้งท่ีสุด 

 ก. การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่

ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตาม

กายภาพและเตม็ตามศกัยภาพ 

ข. การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่

ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตาม

กายภาพและเตม็ตามศกัยภาพ 

ค. การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้

และถือวา่ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถ

พฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 

ง. การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้

และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันา

ตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 

18. ขอ้ใดคือจุดมุ่งหมายของ การประเมินการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  

ก. การตดัสินคุณค่าของสาระการเรียนรู้ 

ข. การตดัสินพฒันาการดา้นความรู้ 

ค. การตดัสินทกัษะคุณธรรมของผูเ้รียน 

ง. ถูกทุกขอ้ 

19. กิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดค้น้พบสาระส าคญัหรือองคก์ารความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง อนัเกิด จากการได้

ศึกษาคน้ควา้ทดลอง แลกเปล่ียนเรียนรู้และลงมือปฏิบติัจริง ท าให ้ผูเ้รียนรักการอ่าน รักการศึกษา

คน้ควา้เกิดทกัษะในการแสวงหาความรู้ เห็นความส าคญัของการเรียนรู้ ซ่ึงน าไปสู่ การเป็นบุคคล

แห่งการเรียนรู้ (Learning Man) ท่ีพึงประสงค ์ ตรงกบัขอ้ใด 

ก. Good Habit 

ข. Happiness 

ค. Construct 

ง. Individualization 
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20. ขอ้ใดไม่ใช่ จุดเนน้ของการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

ก. ผูเ้รียนเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง 

ข. ผูเ้รียนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ค. ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 

ง. ผูส้อนมีบทบาทส าคญัทางการเรียนรู้ 
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แบบประเมินปฏิกริิยาทีม่ีต่อโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ 

และการถอดบทเรียนหลังการน าความรู้สู่การปฏิบัติ(โครงการที ่ 2) 

 

ค าช้ีแจงการใช้เคร่ืองมือ 

 แบบประเมินปฏิกิริยาท่ีมีต่อโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัและการถอดบทเรียนหลงัการ

น าความรู้สู่การปฏิบติั(โครงการท่ี  2)  ฉบบัน้ีเป็น ซ่ึงแบบประเมินฉบบัน้ีมุ่งเน้นการประเมิน

ปฏิกิริยาของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความพึงพอใจต่อโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั  โดยการประเมิน

ตามสภาพจริง  แบบประเมินฉบบัน้ีมี 2 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัของกลุ่ม

ทดลอง ตอนท่ี 2  ประกอบดว้ยเน้ือหา   3  ดา้น  คือ  1)  การวางแผนโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั  

2) การปฏิบติัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐาน  และ3)  การนิเทศติดตามโครงการน าความรู้

สู่การปฏิบติั 

 ขอใหผู้ป้ระเมินกรอกข้อมูลทุกปร ะเด็นค าถามใหค้รบถว้นตามความเป็นจริงมากท่ีสุด  
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แบบประเมินปฏิกริิยาทีม่ีต่อโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ 

และการถอดบทเรียนหลังการน าความรู้สู่การปฏิบัติ(โครงการที ่ 2) 

 

 

ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

 

ช่ือผูรั้บการประเมิน…………………………………………. โรงเรียน      ...... บา้นนาดี  

เร่ืองท่ีสอน  ...................................................................วชิา ........................................ รหสัวชิา  

ระดบัชั้น  ............................วนัท่ี ............ เดือน .......................... พ.ศ . ...................เวลา...........  

 เพศ  ชาย  หญิง 

 อาย ุ                   20 – 30 ปี   31 – 40 ปี  

   41 - 50 ปี   51 ปี ข้ึนไป 

ประสบการณ์สอน  นอ้ยกวา่ 5 ปี   5 – 10 ปี   

11 – 20 ปี   21 – 30 ปี  

   31 ปี ข้ึนไป 

         อ่ืน ๆ )ระบุ....... (...................................  

ตอนที ่2 ระดับความพงึพอใจโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ 

ค าช้ีแจงโปรดท าเคร่ืองหมาย  ตามระดบัของความพึงพอใจท่ีแทจ้ริง โดยท่ี  

4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ 
1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ย 
1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 
 



330 
 

ข้อ ประเด็นการปฏิบัติ 
ระดับความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 

การวางแผนโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ  
1 วตัถุประสงคโ์ครงการน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการน าความรู้สู่การปฏิบติั      
2 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวทิยากรมีความเหมาะสม      
3 มีการประชุมช้ีแจงวตัถุประสงคโ์ครงการต่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการ      
4 การก าหนดระยะเวลาและทรัพยากรในการจดักิจกรรมของโครงการมีความ

เหมาะสม  
     

การปฏิบัติการเรียนรู้ที่ยดึปัญหาเป็นฐาน 
5 ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานมีความเหมาะสมกบั

โครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 
     

6 รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานมีความเหมาะสมกบัโครงการ
น าความรู้สู่การปฏิบติั 

     

7 ส่ือการเรียนรู้  อุปกรณ์  เทคโนโลยใีนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐานมีความเหมาะสมกบัโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 

     

8 สถานท่ี  หอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการ ในการจดักิจกรรมมีความเหมาะสม      
การนิเทศติดตามโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ 

9 มีการนิเทศก ากบัและติดตาม คอยช่วยเหลือ เพื่อให้โครงการน าความรู้สู่การ
ปฏิบติับรรลุเป้าหมาย 

     

10 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ อภิปรายผลการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนใน
โครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 
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ข้อเสนอแนะ จุดเด่น  จุดด้อยของโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ 
.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

การถอดบทเรียนหลงัการน าความรู้สู่การปฏิบัติ(โครงการที ่ 2) 

3.1ขอ้ดีหรือจุดเด่นของการจดัการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21  (PBL)คือ 

3.1.1_________________________________________________________________________________ 

3.1.2_________________________________________________________________________________ 

3.2ขอ้เสียหรือจุดดอ้ยของการจดัการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี 21 (PBL)คือ 

3.2.1________________________________________________________________________________ 

3.2.2________________________________________________________________________________ 

3.3ความคิดเห็นของครูผูส้อนต่อการจดัการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 

(PBL)ในภาพรวม 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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แบบประเมินบรรยากาศการเรียนการสอนโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ทีย่ดึปัญหาเป็นฐาน 
ส าหรับห้องเรียนศตวรรษที ่21 

 

ค าช้ีแจงการใช้เคร่ืองมือ 

 แบบประเมินบรรยากาศการเรียนการสอนโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐาน
ส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21  ฉบบัน้ี  เป็นเคร่ืองมือของโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหา
เป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21 ซ่ึงแบบประเมินฉบบัน้ีมุ่งเนน้บรรยากาศการเรียนการสอน
ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21  ของครูผูส้อนโดยการประเมินตามสภาพจริง
จากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูโดยดูจากบรรยากาศการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็น
ฐานซ่ึงเป็นดา้นสภาพแวดลอ้ม ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียน
กบันกัเรียนในการจดัการเรียนการสอนปัญหาเป็นฐาน  แบบประเมินฉบบัน้ีมี 2 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 
1 เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัผูส้อน ตอนท่ี 2 เป็นประเด็นเก่ียวกบัการสอนเก่ียวกบับรรยากาศยึด
ปัญหาเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21 
 

 ขอใหผู้ป้ระเมินกรอกขอ้มูลทุกประเด็นค าถามใหค้รบถว้นตามความเป็นจริงมากท่ีสุด  
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แบบประเมินบรรยากาศการเรียนการสอนโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ทีย่ดึปัญหาเป็นฐาน 
ส าหรับห้องเรียนศตวรรษที ่21 

 

ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

 

ช่ือผูรั้บการประเมิน…………………………………………. โรงเรียน      ...... บา้นนาดี  

เร่ืองท่ีสอน  ...................................................................วชิา ........................................ รหสัวชิา  

ระดบัชั้น………………………….วนัท่ี………เดือน…………….………พ.ศ. …………….. 

 เพศ  ชาย  หญิง 

 อาย ุ              ต  ่ากวา่ 20 ปี          20 – 30 ปี   31 – 40 ปี  

   41 - 50 ปี   51 ปี ข้ึนไป 

  

ประสบการณ์สอน  นอ้ยกวา่ 5 ปี   5 – 10 ปี   

11 – 20 ปี   21 – 30 ปี  

   31 ปี ข้ึนไป 

         อ่ืน ๆ )ระบุ.......................................... (  

ตอนที ่2 ระดับการปฏิบัติตามการเรียนรู้ทีย่ดึปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษที่  21 

ค าช้ีแจงโปรดท าเคร่ืองหมาย  ตามระดบัของการปฏิบติัท่ีแทจ้ริง โดยท่ี  

ระดับ 1หมายถึง  มีการปฏิบัติน้อยทีสุ่ด   

ระดับ 2หมายถึง มีการปฏิบัติน้อย   

ระดับ 3หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง 

ระดับ 4หมายถึง  มีการปฏิบัติมาก  

ระดับ 5หมายถึง มีการปฏิบัติมากทีสุ่ด 
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ข้อ ประเด็นการปฏิบัติ 
ระดับความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 

สภาพแวดล้อม  
1 มีการจดับรรยากาศการสอนท่ีกระตุน้การเรียนรู้และสอดคลอ้งกบัประเด็น

ปัญหา 
     

2 มีส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ เทคโนโลย ีท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้      
3 สภาพหอ้งเรียนและ โตะ๊ เกา้อ้ี อุปกรณ์ต่าง ๆ มีความเรียบร้อย เป็นระเบียบ 

สะอาด ปลอดภยัและมีความเหมาะสมต่อการใชง้าน 
     

4 สถานท่ี เช่น หอ้งเรียน หอ้งพิเศษ สนาม สวน ฯลฯ ท่ีครูเลือกใชเ้ป็นสถานท่ีจดั
กิจกรรมเหมาะแก่การเรียนรู้ และการท ากิจกรรม 

     

ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูกบันักเรียน 
5 มีการใชค้  าถาม ย ัว่ย ุทา้ทาย เพื่อกระตุน้ใหก้บันกัเรียนเกิดความสนใจและคิด

ตาม 
     

6 มีการสร้างความอยากรู้อยากเห็นใหก้บันกัเรียนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย      
7 มีการดึงเอาค าตอบหรือความคิดท่ียงัไม่ชดัเจน ไม่สมบูรณ์มาจุดประเด็น      
8 มีการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนเลือก หรือก าหนดปัญหาท่ีจะส ารวจคน้หาค าตอบ      
9 มีการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนท าความกระจ่างในปัญหาท่ีจะส ารวจคน้หาค าตอบ

และสร้างการยอมรับปัญหา 
     

10 มีการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดว้เิคราะห์กระบวนการส ารวจคน้หาค าตอบ      
11 มีการซกัถามเพื่อน าไปสู่การส ารวจคน้หาค าตอบ      
12 มีการส่งเสริมใหน้กัเรียนไดอ้ธิบายผลการส ารวจคน้หาค าตอบและแนวคิดดว้ย

ค าพูดของนกัเรียนเอง 
     

13 มีวธีิการประเมินผลท่ีหลากหลายตามสภาพจริง      
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ข้อ ประเด็นการปฏิบัติ 
ระดับความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 

ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนกบันักเรียน 
14 นกัเรียนร่วมกนัส ารวจคน้หาค าตอบของสมมติฐานอยา่งเป็นระบบ มีขั้นตอนท่ี

ถูกตอ้ง 
     

15 นกัเรียนมีการบนัทึกการสังเกตหรือผลการส ารวจคน้หาค าตอบอยา่งเป็นระบบ 
ละเอียด รอบคอบร่วมกนั 

     

16 นกัเรียนมีความกระตือรือร้น มุ่งมัน่ในการส ารวจตรวจสอบร่วมกนั      
17 นกัเรียนมีการน าเสนอ อธิบายการแกปั้ญหาหรือผลการส าจรวจตรวจสอบท่ีได้

อยา่งชดัเจน 
     

18 นกัเรียนมีการอธิบายเช่ือมโยงความสัมพนัธ์และมีเหตุผล มีหลกัการ หรือมี
หลกัฐานประกอบร่วมกนั 

     

19 นกัเรียนมีการฟังการอธิบายของผูอ่ื้นแลว้คิดวิเคราะห์ตาม      
20 นกัเรียนมีการอภิปรายซกัถามเก่ียวกบัส่ิงท่ีเพื่อนอธิบาย      
21 นกัเรียนมีการน าขอ้มูลจากการส ารวจตรวจสอบไปสร้างความรู้ใหม่      

22 นกัเรียนมีการวเิคราะห์กระบวนการสร้างองคค์วามรู้ของตนเอง      

23 นกัเรียนมีการประเมินกระบวนการและองคค์วามรู้ของนกัเรียนเองและของ

เพื่อนร่วมชั้นเรียน 

     

24 นกัเรียนมีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ี ของแต่ละคนในกลุ่มอยา่งเป็นระบบ      
25 นกัเรียนมีการประเมินการท างานและองคค์วามรู้ของตนเองและผูอ่ื้นอยา่งเป็น

ธรรม 
     

 

ข้อเสนอแนะ จุดเด่น  จุดด้อยของการเรียนรู้ทีย่ดึปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษที ่21 
.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................  
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ของโปรแกรมพฒันาการจัดการเรียนรู้ทีย่ดึปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 

             ค าช้ีแจงแบบสอบถามต่อไปน้ีเป็นแบบพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนของการจดัการ
เรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21  ซ่ึงประกอบดว้ยค าถาม 3 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนแรก  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียน ให้กาเคร่ืองหมายกากบาทหนา้ขอ้ท่ีตรงกบั
ขอ้มูลของนกัเรียนมากท่ีสุด 
ส่วนที่สอง  เป็นการกล่าวถึงคุณลกัษณะของตวัผูเ้รียน ให้นกัเรียนพิจารณาแลว้ตดัสินวา่ในขณะน้ี
ตวันกัเรียนมีความรู้ มีทกัษะหรือมีคุณลกัษณะสอดคลอ้งเป็นไปตามขอ้ความในแต่ละจุดประสงค์
มากนอ้ยเพียงใด ทั้งน้ีใหน้กัเรียนประเมินแลว้ใหค้ะแนนตนเองจ าแนกเป็น 5 ระดบัคือ 

ระดบั 5 มัน่ใจวา่ตนเองมีความรู้ ทกัษะ หรือคุณลกัษณะเป็นไปตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้
ในระดบัมากท่ีสุด 

ระดบั 4 มัน่ใจวา่ตนเองมีความรู้ ทกัษะ หรือคุณลกัษณะเป็นไปตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้
ในระดบัมาก 

ระดบั 3มัน่ใจวา่ตนเองมีความรู้ ทกัษะ หรือคุณลกัษณะเป็นไปตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้
ในระดบัปานกลาง 

ระดบั 2 มัน่ใจวา่ตนเองมีความรู้ ทกัษะ หรือคุณลกัษณะเป็นไปตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้
ในระดบันอ้ย 

ระดบั 1 มัน่ใจวา่ตนเองมีความรู้ ทกัษะ หรือคุณลกัษณะเป็นไปตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้
ในระดบันอ้ยท่ีสุด 
ส่วนทีส่าม  เป็นค าถามปลายเปิด 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบ 
โปรดใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบัตวันกัเรียน ในแต่ละประเด็นต่อไปน้ี โดยการเคร่ืองหมาย / ในช่อง(  ) 
1.1เพศ    ( )ชาย    ( )หญิง 
1.2 การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
( ) ส่งครบทุกคร้ัง  ( ) ขาด1 คร้ัง  ( ) ขาด2 คร้ัง 
( ) ขาด 3 คร้ัง   ( ) ขาด 4 คร้ัง  ( ) ขาดมากกวา่ 4 คร้ัง 
1.3  นกัรียนระดบัชั้น………………………………………………………………….. 
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ส่วนที่ 2  เป็นการกล่าวถึงคุณลกัษณะของตวัผูเ้รียน ใหน้กัเรียนพิจารณาแลว้ตดัสินวา่ในขณะน้ีตวันกัเรียนมี
ความรู้ มีทกัษะหรือมีคุณลกัษณะสอดคลอ้งเป็นไปตามขอ้ความในแต่ละจุดประสงคม์ากนอ้ยเพียงใด ทั้งน้ี
ใหน้กัศึกษาประเมินแลว้ใหค้ะแนนตนเองจ าแนกเป็น 5 ระดบัคือ 

ระดบั 5 มัน่ใจวา่ตนเองมีความรู้ ทกัษะ หรือคุณลกัษณะเป็นไปตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในระดบั
มากท่ีสุด 

ระดบั 4 มัน่ใจวา่ตนเองมีความรู้ ทกัษะ หรือคุณลกัษณะเป็นไปตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในระดบั
มาก 

ระดบั 3มัน่ใจวา่ตนเองมีความรู้ ทกัษะ หรือคุณลกัษณะเป็นไปตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในระดบั
ปานกลาง 

ระดบั 2 มัน่ใจวา่ตนเองมีความรู้ ทกัษะ หรือคุณลกัษณะเป็นไปตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในระดบั
นอ้ย 

ระดบั 1 มัน่ใจวา่ตนเองมีความรู้ ทกัษะ หรือคุณลกัษณะเป็นไปตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในระดบั
นอ้ยท่ีสุด 
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รายการจุดประสงค์/คุณลกัษณะ ระดบัความมัน่ใจ 

 5 4 3 2 1 

1.นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาอยา่งหลากหลายและเลือกปัญหาท่ีน่าสนใจ       

2.นกัเรียนมีส่วนร่วมในการระดมสมองอธิบายสถานการณ์ของปัญหา บอกแนวทางและวธีิ

คน้หาคาตอบ  

     

3.นกัเรียนมีส่วนร่วมในการแบ่งงาน แบ่งหนา้ท่ี ก าหนดเป้าหมายงานและดาเนิน 

การศึกษาคน้ควา้  

     

4.นกัเรียนน าความรู้มาเสนอในกลุ่ม มีส่วนร่วมตรวจสอบขอ้มูลวา่สามารถตอบคาถาม 

ท่ีอยากรู้ได ้ 

     

5. นกัเรียนมีส่วนร่วมในการนาขอ้มูลมาประมวลสร้างองคค์วามรู้ใหม่  

ประเมินความรู้ของตนเองและของกลุ่มและเลือกวธีิการ/รูปแบบการนาเสนอผลงาน 

     

6.นกัเรียนมีส่วนร่วมน าเสนอผลงานและประเมินผลงานของกลุ่ม       

7.เขา้ใจและสามารถปฏิบติังานต่างๆตามการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาส าหรับหอ้งเรียนใน 

ศตวรรษท่ี 21 

     

8.การเช่ือมโยงความรู้ระหวา่งเน้ือหากบัการปฏิบติัจริง      

9.สามารถประยกุตค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาในการด าเนินงานได้      

10.สนใจวธีิการ/เคร่ืองมือในการสอน(ถ่ายทอดความรู้)ของครูผูส้อน      

11.เขา้ใจการอธิบาย ตั้งค  าถาม และยกตวัอยา่งของครูผูส้อน      

12.อธิบายถึงหลกัการ แนวปฏิบติั หลกัเกณฑต่์างๆของครูผูส้อนการเรียน 

ท่ียดึปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21ได ้

     

13.ปฏิบติัตามขั้นตอนการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี 21 

ได ้

     

14.น าขั้นตอน  วธีิการเรียนรู้ ท่ียดึปัญหาเป็นฐานไดไ้ปประยกุตใ์ชก้บัรายวชิาอ่ืนๆ      

15.เห็นคุณค่าหรือประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐานส าหรับ

หอ้งเรียนในศตวรรษท่ี 21ได ้
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ส่วนที่ 3เป็นค าถามปลายเปิด 

3.1ขอ้ดีหรือจุดเด่นของการจดัการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21  (PBL)คือ 

3.1.1_________________________________________________________________________________ 

3.1.2_________________________________________________________________________________ 

3.2ขอ้เสียหรือจุดดอ้ยของการจดัการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี 21 (PBL)คือ 

3.2.1________________________________________________________________________________ 

3.2.2________________________________________________________________________________ 

3.3ความคิดเห็นของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี 21 

(PBL)ในภาพรวม 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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ภาคผนวก ช 
ค่าความยากง่าย  ค าอ านาจจ าแนก  ค่า(IOC)  และค่าความเช่ือมั่น 
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ตารางที ่17  การวิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัแบบประเมินปฏิกิริยาโครงการ
พฒันาความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมาย 

ขอ้ท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

∑R IOC 
คนท่ี  1 คนท่ี  2 คนท่ี  3 คนท่ี  4 คนท่ี  5 

1  +1  0  +1  0  +1  3 0.60 
2  +1  0  +1  0  +1  3 0.60 
3  +1  +1  +1  +1  +1  5 1.00 
4  +1  +1  +1  +1  +1  5 1.00 
5  0  +1  +1  +1  +1  4 0.80 
6  +1  +1  +1  +1  +1  5 1.00 
7  +1  0  +1  0  +1  3 0.60 
8  +1  +1  +1  +1  +1  5 1.00 
9  +1  0  +1  0  +1  3 0.60 

10  +1  +1  +1  +1  +1  5 1.00 
11  +1  +1  +1  +1  +1  5 1.00 
12  +1  +1  +1  +1  +1  5 1.00 
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ตารางที่ 18 การวเิคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเท่ียง (Reliability) 
ของแบบทดสอบวดัความรู้กลุ่มเป้าหมายโครงการพฒันาความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย 
 

ขอ้ท่ี ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 

1  .33  .53  
2  .75  .28  
3  .52  .22  
4  .23  .35  
5  .35  .20  
6  .40  .39  
7  .60  .39  
8  .67  .25  
9  .61  .28  
10  .72  .44  
11  .75  .47  
12  .44  .38  
13  .42  .42  
14  .40  .71  
15  .46  .27  
16  .60  .23  
17  .48  .52  
18  .53  .80  
19  .77  .49  
20  .72  .44  

 

ค่าความเท่ียงของแบบทดสอบฉบบัน้ีเท่ากบั  0.82 
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ตารางที ่19  การวิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัแบบประเมินปฏิกิริยาโครงการ
น าความรู้สู่การปฏิบติั 

ขอ้ท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

∑R IOC 
คนท่ี  1 คนท่ี  2 คนท่ี  3 คนท่ี  4 คนท่ี  5 

1  +1  +1  +1  +1  +1  5 1.00 
2  +1  +1  +1  +1  +1  5 1.00 
3  +1  +1  +1  +1  +1  5 1.00 
4  +1  +1  +1  +1  +1  5 1.00 
5  +1  +1  +1  +1  +1  5 1.00 
6  +1  +1  +1  +1  +1  5 1.00 
7  +1  +1  +1  +1  +1  5 1.00 
8  +1  +1  +1  +1  +1  5 1.00 
9  +1  +1  +1  +1  +1  5 1  

10  +1  +1  +1  +1  +1  5 1  
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ตารางที ่20  การวิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัแบบประเมินบรรยากาศการเรียน
การสอน 

ขอ้ท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

∑R IOC 
คนท่ี  1 คนท่ี  2 คนท่ี  3 คนท่ี  4 คนท่ี  5 

1  +1  0  +1  0  +1  3 0.60 
2  +1  0  +1  0  +1  3 0.60 
3  +1  +1  +1  +1  +1  5 1.00 
4  +1  +1  +1  +1  +1  5 1.00 
5  0  +1  +1  +1  +1  4 0.80 
6  +1  +1  +1  +1  +1  5 1.00 
7  +1  0  +1  0  +1  3 0.60 
8  +1  +1  +1  +1  +1  5 1.00 
9  +1  0  +1  0  +1  3 0.60 

10  +1  +1  +1  +1  +1  5 1.00 
11  +1  +1  +1  +1  +1  5 1.00 
12  +1  +1  +1  +1  +1  5 1.00 
13  +1  +1  +1  +1  +1  5 1.00 
14  +1  +1  +1  +1  +1  5 1.00 
15  +1  +1  +1  +1  +1  5 1.00 
16  +1  +1  +1  +1  +1  5 1.00 
17  +1  +1  +1  +1  +1  5 1.00 
18  +1  +1  +1  +1  +1  5 1.00 
19  +1  +1  +1  +1  +1  5 1  
20  +1  +1  +1  +1  +1  5 1  
21  +1  +1  +1  +1  +1  5 1  
22  +1  +1  +1  +1  +1  5 1  
23  +1  +1  +1  +1  +1  5 1  
24  +1  +1  +1  +1  +1  5 1  
25  +1  +1  +1  +1  +1  5 1  
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ตารางที ่21  การวิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัจุดประสงคข์องประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน 

ขอ้ท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

∑R IOC 
คนท่ี  1 คนท่ี  2 คนท่ี  3 คนท่ี  4 คนท่ี  5 

1  +1  0  +1  0  +1  3 0.60 
2  +1  0  +1  0  +1  3 0.60 
3  +1  +1  +1  +1  +1  5 1.00 
4  +1  +1  +1  +1  +1  5 1.00 
5  0  +1  +1  +1  +1  4 0.80 
6  +1  +1  +1  +1  +1  5 1.00 
7  +1  0  +1  0  +1  3 0.60 
8  +1  +1  +1  +1  +1  5 1.00 
9  +1  0  +1  0  +1  3 0.60 

10  +1  +1  +1  +1  +1  5 1.00 
11  +1  +1  +1  +1  +1  5 1.00 
12  +1  +1  +1  +1  +1  5 1.00 
13  +1  +1  +1  +1  +1  5 1.00 
14  +1  +1  +1  +1  +1  5 1.00 
15  +1  +1  +1  +1  +1  5 1.00 
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ตารางที่ 22   การวเิคราะห์ความสอดคลอ้งแบบถอดบทเรียน 

แผน
ท่ี 

รายการ 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

∑R IOC 
คนท่ี  1 คนท่ี  2 คนท่ี  3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1  . การใช้ประโยชน์ (utility) 
 1.1 โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ี
ยดึปัญหาเป็นฐานส าหรับ
หอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21 เป็น
ประโยชน์ต่อการน าไปใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอน 
 1.2โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ี
ยดึปัญหาเป็นฐานส าหรับ
หอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21  น าไปสู่
การเปล่ียนแปลงแนวคิดใหม่ท่ี
เป็นประโยชนใ์นการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน 
 1.3 ข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จาก
โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึด
ปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียน
ศตวรรษท่ี  21 เป็นประโยชน์
กลุ่มเป้าหมาย 
 1.4 ความรู้ทกัษะท่ีไดรั้บจากการ
ทดลองใชร้ะบบ 

+1  
 
 
 
 

+1  
 
 
 
 
 

+1  
 
 
 

+1  
  

+1  
 
 
 
 

+1  
 
 
 
 
 

+1  
 
 
 

+1  
  

+1  
 
 
 
 

+1  
 
 
 
 
 

+1  
 
 
 

+1  
  

+1  
 
 
 
 

+1  
 
 
 
 
 

+1  
 
 
 

+1  
 

+1  
 
 
 
 

+1  
 
 
 
 
 

+1  
 
 
 

+1  
 

5 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 

5 
 

1.00 
 
 
 
 
1.00 
 
 
 
 
 
1.00 
 
 
 
1.00 
 

2 2. ความเป็นไปได้ (feasibility) 
 2.1 ความง่ายในการท าความ
เขา้ใจโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้
ท่ี ยึ ด ปัญหา เ ป็นฐานส าห รับ
หอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21   
 2.2 ความสามารถในการน า
ระบบและคู่มือไปใชจ้ริง 
 2.3 คุม้ค่ากบัเวลา งบประมาณท่ี
ใชใ้นการด าเนินการ 

+1  
 
 
 

+1  
 

+1  
  

+1  
 
 
 

+1  
 

+1  
 

+1  
 
 
 

+1  
 

+1  
  

+1  
 
 
 

+1  
 

+1  
  

+1  
 
 
 

+1  
 

+1  
  

5 
 
 
 

5 
 

5 
 

1.00 
 
 
 
1.00 
 
1.00 
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ตารางที่ 22 การวเิคราะห์ความสอดคลอ้งแบบถอดบทเรียน(ต่อ) 

แผนท่ี รายการ 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

∑R IOC 
คนท่ี  1 คนท่ี  2 คนท่ี  3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

3 3. ความเหมาะสม (propriety) 
 3.1 ความเหมาะสมของโปรแกรม
พฒันาการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็น
ฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี  
21   กบัการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนของโรงเรียน 
 3.2 ความเหมาะสมของตวับ่งและ
เกณฑช้ี์ท่ีใชใ้นการตรวจสอบ 

+1  
 
 
 

+1  
 
 

+1  

+1  
 
 
 

+1  
 
 

+1  

+1  
 
 
 

+1  
 
 

+1  

+1  
 
 
 

+1  
 
 

+1 

+1  
 
 
 

+1  
 
 

+1  

5 
 
 
 

5 
 
 

5 

1.00 
 
 
 
1.00 
 
 
1.00 

4 4. ความถูกต้อง (accuracy) 
 4.1 ความครอบคลุมในการ
ด าเนินการตามโปรแกรม
พฒันาการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็น
ฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี  
21 
 4.2 ความถูกตอ้งตรงกบัสภาพจริง
ของขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดจ้าก
โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึ
ปัญหาเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียน
ศตวรรษท่ี  21 
 4.3 ความเช่ือถือไดข้องขอ้มูล
สารสนเทศท่ีไดจ้ากการด าเนินการ
ตามโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ี
ยดึปัญหาเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียน
ศตวรรษท่ี  21 
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ภาคผนวก ซ 

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
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ตารางท่ี 23 ผลการประเมินความรู้ของกลุ่มเป้าหมายต่อโครงการน าความรู่สู่การปฏิบติั 
 

เน้ือหา คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้ คิดเป็นร้อยละ 

1. กลุ่มทดลองรายท่ี 1 
2. กลุ่มทดลองรายท่ี 2 
3. กลุ่มทดลองรายท่ี 3 
4. กลุ่มทดลองรายท่ี 4 
5. กลุ่มทดลองรายท่ี 5 
6. กลุ่มทดลองรายท่ี 6 
7. กลุ่มทดลองรายท่ี 7 
8. กลุ่มทดลองรายท่ี 8 
9. กลุ่มทดลองรายท่ี 9 
10. กลุ่มทดลองรายท่ี 10 
11. กลุ่มทดลองรายท่ี 11 
12. กลุ่มทดลองรายท่ี 12 
13. กลุ่มทดลองรายท่ี 13 
14. กลุ่มทดลองรายท่ี 14 
15. กลุ่มทดลองรายท่ี 15 
16. กลุ่มทดลองรายท่ี 16 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

16 
16 
17 
19 
18 
17 
18 
17 
16 
17 
16 
16 
17 
16 
16 
17 

80 
80 
85 
95 
90 
85 
90 
85 
80 
85 
80 
80 
85 
90 
80 
85 

รวมเฉล่ีย 20 16.88 84.40 
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ตารางท่ี  24  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ  Wilcoxon  Matched-pairs Signed rank test  แบบจบัคู่ท่ี

ระดบันยัส าคญัท่ีระดบั  0.05  ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

Descriptive Statistics 

  N Mean 
Std. 

Deviation Minimum Maximum 
preenv 16 11.1250 .71880 10.00 12.00 
postenv 16 17.6250 .95743 16.00 19.00 

Test Statistics(b) 

  
postenv - 
preenv 

Z -3.541(a) 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a  Based on negative ranks. 
b  Wilcoxon Signed Ranks Test 

ตารางท่ี  25  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ  Wilcoxon  Matched-pairs Signed rank test  แบบจบัคู่ท่ี

ระดบันยัส าคญัท่ีระดบั  0.05  ดา้นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน 

Descriptive Statistics 

  N Mean 
Std. 

Deviation Minimum Maximum 
prete 16 24.9375 1.43614 24.00 27.00 
postth 16 40.3125 2.82179 36.00 44.00 

Test Statistics(b) 

  postth - prete 
Z -3.536(a) 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a  Based on negative ranks. 
b  Wilcoxon Signed Ranks Test 
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ตารางท่ี  26  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ  Wilcoxon  Matched-pairs Signed rank test  แบบจบัคู่ท่ี

ระดบันยัส าคญัท่ีระดบั  0.05  ดา้นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียน 

Descriptive Statistics 

 N Mean 
Std. 

Deviation Minimum Maximum 
prest 16 33.2500 1.91485 32.00 36.00 
postst 16 53.0000 3.38625 48.00 57.00 

Test Statistics(b) 

 postst - prest 
Z -3.532(a) 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a  Based on negative ranks. 

b  Wilcoxon Signed Ranks Test 
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ตารางท่ี  27   แสดงค่าสถิติ  t-test  dependent  ในการเปรียบเทียบความพึงพอใจก่อนและหลงัการ
ทดลองโปรแกรม  ดา้นพฤติกรรมการเรียนรู้พฒันาการเรียนรู้ท่ียดึปัญหาเป็นฐานส าหรับหอ้งเรียน
ในศตวรรษท่ี  21 
 

Paired Samples Statistics 

 Mean N 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
Pair 1 pre 41.1250 240 4.39391 .28363 

post 65.4958 240 3.96216 .25576 
 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 
Pair 1 pre & post 240 -.045 .486 

 
 

 Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Upper Lower 

Pair 1 
prebehavior - 
postbehavior 

-24.37083 6.04792 .39039 -25.13988 
-

23.60179 
-

62.427 
239 .000 
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ภาคผนวก ฌ 

หนังสือราชการ 
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ท่ี ศธ 6012/ว765 
 

  
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน 
ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 25 สิงหาคม 2558 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
เจริญพร         ดร.วลิยัพรณ์  เสรีวฒัน์ 

  ดว้ย นายวุฒิชัย  วรครบุรี นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย         
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 56304405320110 ก าลงัท าดุษฎีนิพนธ์เร่ือง “โปรแกรม
พฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ส าหรับโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในการน้ี จ  าเป็นต้องมี
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและ
เท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

ขอเจริญพร 

 

(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนรองอธิการบดี  
มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลยั วิทยาเขตอสีาน 

ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ท่ี ศธ 6012/ว765 
 

  
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน 
ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 25 สิงหาคม 2558 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
เจริญพร         ดร.สุรพงษ ์ พรมชมชา 

  ดว้ย นายวุฒิชัย  วรครบุรี นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย         
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 56304405320110 ก าลงัท าดุษฎีนิพนธ์เร่ือง “โปรแกรม
พฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ส าหรับโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในการน้ี จ  าเป็นต้องมี
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและ
เท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

ขอเจริญพร 

 

(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนรองอธิการบดี  
มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลยั วิทยาเขตอสีาน 

ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 

 



356 
 

 
ท่ี ศธ 6012/ว765 
 

  
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน 
ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 25 สิงหาคม 2558 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
เจริญพร         วา่ท่ีพนัตรี ดร.วศิน  สอนโพธ์ิ 

  ดว้ย นายวุฒิชัย  วรครบุรี นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย         
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 56304405320110 ก าลงัท าดุษฎีนิพนธ์เร่ือง “โปรแกรม
พฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ส าหรับโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในการน้ี จ  าเป็นต้องมี
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและ
เท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ
และมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบและพิจารณา
เน้ือหาของเคร่ืองมือการวจิยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จกัไดรั้บความอนุเคราะห์จาก
ท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

ขอเจริญพร 

 

(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนรองอธิการบดี  
มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลยั วิทยาเขตอสีาน 

ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 

 



357 
 

 
ท่ี ศธ 6012/ว765 
 

  
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน 
ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 25 สิงหาคม 2558 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
เจริญพร         ดร.นิกญัชลา  ลน้เหลือ 

  ดว้ย นายวุฒิชัย  วรครบุรี นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย         
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 56304405320110 ก าลงัท าดุษฎีนิพนธ์เร่ือง “โปรแกรม
พฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ส าหรับโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในการน้ี จ  าเป็นต้องมี
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและ
เท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

ขอเจริญพร 

 

(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนรองอธิการบดี  
มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลยั วิทยาเขตอสีาน 

ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 

 



358 
 

 
ท่ี ศธ 6012/ว765 
 

  
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน 
ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 25 สิงหาคม 2558 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
เจริญพร         ดร.ปัญจมา  ศรีบุญเรือง 

  ดว้ย นายวุฒิชัย  วรครบุรี นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย         
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 56304405320110 ก าลงัท าดุษฎีนิพนธ์เร่ือง “โปรแกรม
พฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ส าหรับโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในการน้ี จ  าเป็นต้องมี
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและ
เท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

ขอเจริญพร 

 

(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนรองอธิการบดี  
มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลยั วิทยาเขตอสีาน 

ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 

 



359 
 

 
ท่ี ศธ 6012/ว765 
 

  
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน 
ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 25 สิงหาคม 2558 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
เจริญพร         ดร.สุพรรณ  ยอดยิง่ยง 

  ดว้ย นายวุฒิชัย  วรครบุรี นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย         
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 56304405320110 ก าลงัท าดุษฎีนิพนธ์เร่ือง “โปรแกรม
พฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ส าหรับโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในการน้ี จ  าเป็นต้องมี
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและ
เท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

ขอเจริญพร 

 

(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนรองอธิการบดี  
มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลยั วิทยาเขตอสีาน 

ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ท่ี ศธ 6012/ว765 
 

  
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน 
ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 25 สิงหาคม 2558 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
เจริญพร         ดร.พชัราภรณ์  พิมพจ์นัทร์ 

  ดว้ย นายวุฒิชัย  วรครบุรี นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย         
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 56304405320110 ก าลงัท าดุษฎีนิพนธ์เร่ือง “โปรแกรม
พฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ส าหรับโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในการน้ี จ  าเป็นต้องมี
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและ
เท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

ขอเจริญพร 

 

(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนรองอธิการบดี  
มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลยั วิทยาเขตอสีาน 

ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ท่ี ศธ 6012/ว765 
 

  
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน 
ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 25 สิงหาคม 2558 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
เจริญพร         ดร.สายสมร  ศกัด์ิค  าดวง 

  ดว้ย นายวุฒิชัย  วรครบุรี นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย         
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 56304405320110 ก าลงัท าดุษฎีนิพนธ์เร่ือง “โปรแกรม
พฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ส าหรับโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในการน้ี จ  าเป็นต้องมี
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและ
เท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

ขอเจริญพร 

 

(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนรองอธิการบดี  
มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลยั วิทยาเขตอสีาน 

ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 

 



362 
 

 
ท่ี ศธ 6012/ว765 
 

  
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน 
ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 25 สิงหาคม 2558 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
เจริญพร         รศ.ดร.ปรัชญนนัท ์นิลสุข 

  ดว้ย นายวุฒิชัย  วรครบุรี นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย         
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 56304405320110 ก าลงัท าดุษฎีนิพนธ์เร่ือง “โปรแกรม
พฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ส าหรับโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในการน้ี จ  าเป็นต้องมี
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและ
เท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

ขอเจริญพร 

 

(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนรองอธิการบดี  
มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลยั วิทยาเขตอสีาน 

ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 

 



363 
 

 
ท่ี ศธ 6012/ว765 
 

  
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน 
ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 25 สิงหาคม 2558 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
เจริญพร         ดร.อุทุมพรพฒัน์   

  ดว้ย นายวุฒิชัย  วรครบุรี นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย         
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 56304405320110 ก าลงัท าดุษฎีนิพนธ์เร่ือง “โปรแกรม
พฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ส าหรับโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในการน้ี จ  าเป็นต้องมี
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและ
เท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

ขอเจริญพร 

 

(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนรองอธิการบดี  
มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลยั วิทยาเขตอสีาน 

ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 

 



364 
 

 
ท่ี ศธ 6012/ว765 
 

  
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน 
ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 25 สิงหาคม 2558 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
เจริญพร         ดร.นตัยา  หลา้ทูธีรกุล 

  ดว้ย นายวุฒิชัย  วรครบุรี นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย         
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 56304405320110 ก าลงัท าดุษฎีนิพนธ์เร่ือง “โปรแกรม
พฒันาการเรียนรู้ท่ียึดปัญหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ส าหรับโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในการน้ี จ  าเป็นต้องมี
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและ
เท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

ขอเจริญพร 

 

(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนรองอธิการบดี  
มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลยั วิทยาเขตอสีาน 

ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ภาคผนวก ญ 

ประวตัผู้ิศึกษา 
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ประวตัิย่อของผู้วจัิย 

 

ช่ือ-สกุล นายวฒิุชยั  วรครบุรี 

วนั เดือน ปี เกิด 29  มีนาคม  2527 

สถานท่ีเกิด บา้นหนองแวง    ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนองนาค า 

จงัหวดัขอนแก่น  40150 

สถานท่ีอยูปั่จจุบนั 888/13 หมู่ท่ี 14 บา้นศุภาลยั ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมือง   

จงัหวดัขอนแก่น 40000 

ต าแหน่งและประวติัการท างาน 

 พ.ศ. 2549-ปัจจุบนั ครู  วทิยฐานะ  ช านาญการพิเศษ 

                                                                    โรงเรียนบา้นนาดี 

ประวติัการศึกษา 

       พ.ศ. 2547 ประกาศนียบตัรวชิาชีพครู  

                                           มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 พ.ศ. 2549 วทิยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์)  

  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

 พ.ศ. 2552 ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตรและการสอน)  

  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

      พ.ศ. 2553 ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (บริหารการศึกษา)  

         มหาวทิยาลยัอีสาน 

 

 
 
 
 

 


