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บทคัดย่อ
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) หรือ PBL เป็นกระบวนการ

จดัการเรยีนรูข้องครผููส้อนทีส่ง่เสรมิและพัฒนาผูเ้รยีนใหเ้กดิทกัษะการคดิวเิคราะห ์และการคดิแกป้ญัหา  
โดยผู้เรียนเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเล็ก และ
การบูรณาการเนื้อหาความรู้วิชาสังคมศึกษา ซึ่งมีขั้นตอนการเรียนรู้เป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ การกำาหนด
ปัญหาทางสังคมศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาทางสังคม การศึกษาค้นคว้าทางสังคมศึกษา การสรุปข้อมูล
ทางสงัคมศกึษา การนำาเสนอผลงานทางสงัคมศกึษา และการประเมนิผลงานทางสงัคมศกึษา ทำาใหก้าร
เรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คำ�สำ�คัญ: การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ครูสังคมศึกษา สังคมศึกษา

Abstract
Learning the problem. (Problem-based Learning: PBL) is a learning management  

process for teachers to promote and develop the critical thinking skills of learners, and 
Problem Solving the lessons learned by the problem. The pursuit of self-knowledge.  
Learning using small groups, and integrating literacy in social studies. There are six steps 
in the process of learning include Social studies problem determination. Analysis of Social 
problems. Education and research in social studies. The summary data in Social Studies. 
Social studies presentation, and evaluation of social studies. Make learning more effective.
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บทนำา
การเรยีนโดยใช้ปญัหาเปน็ฐาน (Problem  

Based Learning: PBL) เป็นยุทธวิธีในการ
จดัการเรยีนรู ้เพือ่สง่เสรมิและพัฒนาทกัษะการคิด  
ซึ่งในช่วงแรกของศตวรรษที่ 20 จอห์น ดิวอี้ 
(John Dewey) นักการศึกษาชาวอเมริกัน ซึ่ง
เป็นผู้ต้นคิดวิธีสอนแบบแก้ปัญหา และเป็น 
ผู้เสนอแนวคิดว่าการเรียนรู้เกิดจากการลงมือทำา
ด้วยตนเอง (Learning by Doing) ซึ่งการเรียน
โดยใช้ปัญหาเป็นหลักมีการพัฒนาขึ้นครั้งแรกโดย
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ(Faculty of Health 
Sciences) ของมหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ 
(McMaster University) ที่ประเทศแคนาดา ได้
นำามาใช้ในกระบวนการติวให้กับนักศึกษาแพทย์
ฝึกหัด (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2548: 32) วิธีการ
ดังกล่าวนี้ ได้กลายเป็นรูปแบบที่มหาวิทยาลัยใน
สหรัฐอเมริกา นำาไปเป็นแบบอย่าง โดยเริ่มจาก
ปลาย ค.ศ. 1960 มหาวิทยาลัย Case Western 
Reserve ได้นำามาใช้เป็นครั้งแรกและได้จัดตั้ง
เป็นห้องทดลองพหุวิทยาการ (Multidisplinary 
Laboratory) เพื่อทำาเป็นห้องปฏิบัติการสำาหรับ
ทดลองรูปแบบการสอนใหม่ๆ รูปแบบการสอนที่
มหาวิทยาลัย Case Western Reserve พัฒนา
ขึ้นมาน้ัน ได้กลายมาเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา
หลักสูตรของโรงเรียนหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา
ทั้งในระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และ
บัณฑิตวิทยาลัย ในช่วงปลายศตวรรษที่ 60 
มหาวทิยาลยั McMaster ได้พัฒนาหลกัสตูรแพทย์
ท่ีใชก้ารเรยีนโดยใช้ปญัหาเปน็หลกัในการสอนเปน็
ครั้งแรก ทำาให้มหาวิทยาลัยแห่งน้ีเป็นที่ยอมรับ 
และรู้จักกันทั่วโลกว่าเป็นผู้นำาในการจัดการ
เรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก จนกระทั่งกลางปี  
ค.ศ. 1980 การสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนโดย
ใชป้ญัหาเปน็หลกัจงึไดข้ยายไปสูก่ารสอนในสาขา 
อื่นๆ ทุกวงการอาชีพ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ 

คณติศาสตร ์ภาษาศาสตร ์สงัคมศาสตร ์พฤตกิรรม
ศาสตร์ เป็นต้น การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักจึง
เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายและมีการนำาไปใช้
สอนตามมหาวิทยาลัยต่างๆ มากขึ้น (มัณฑรา  
ธรรมบุศย์, 2545: 11-17) ในประเทศไทยการ
เรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เริ่มใช้ครั้งแรกใน
หลักสูตรแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ในป ีพ.ศ.2531 และประยกุตใ์นหลกัสตูรสาธารณะ
สุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้การเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นหลักเป็นวิธีการเรียนการสอนรูปแบบ 
หนึ่ งที่ นำ ามาปรับใช้ ในหลายๆ กลุ่ มสาระ 
การเรยีนรูไ้ด ้เชน่ กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่ง
การเรยีนโดยใชป้ญัหาเปน็หลกันีไ้ดร้บัการยอมรบั
ว่า เป็นการเรียนการสอนที่ให้ประสบการณ์ 
ท้าทายความคิดลักษณะนิสัย และการปฏิบัติร่วม
กับการแก้ปัญหา เป็นการจูงใจผู้เรียนให้เรียนรู้ 
การแก้ปัญหา โดยผ่านการสืบเสาะหาความรู้  
การค้นพบด้วยตนเอง และจากการทำางานกลุ่ม 
(รัชนีกร หงส์พนัส, 2547: 44-53)

ความหมายของการเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน

การเรยีนโดยใช้ปญัหาเปน็ฐาน (Problem- 
Based Learning: PBL) เปน็การจดัการเรยีนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเริ่มต้นจาก
ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยสร้างความรู้จากกระบวนการ
ทำางานกลุม่ เพือ่แกป้ญัหาหรอืสถานการณเ์กีย่วกบั 
ชีวิตประจำาวัน ดังนั้น ปัญหาจึงเป็นจุดเริ่มต้นของ
กระบวนการเรียนรู้ และเป็นตัวกระตุ้นของการ
พฒันาทกัษะการแกป้ญัหาอยา่งมเีหตแุละผล และ
การสืบคันหาข้อมูล เพื่อเข้าใจกลไกของตัวปัญหา 
อีกทั้ง มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะและ
กระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
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เรียนรู้โดยการชี้นำาตนเอง ซึ่งผู้เรียนได้ฝึกฝนการ
สรา้งองคค์วามรู ้โดยผา่นกระบวนการคิดด้านการ
แก้ปัญหาอย่างมีความหมาย ซึ่งมีนักการศึกษาได้
ให้ความหมายไว้มากมาย ดังนี้

การเรยีนแบบใช้ปญัหาเปน็ฐาน หมายถงึ 
กระบวนการที่แสวงหาความรู้ความเข้าใจ ทักษะ 
และเจตคติ จากสถานการณ์ (ปัญหา) ที่ไม่คุ้นเคย
มาก่อน โดยใช้ปัญหาในการแสวงหาความรู้ด้วย
กลวิธีในการหาข้อมูล เพ่ือพิสูจน์สมมติฐานอัน
เป็นการแก้ปัญหานั้นๆ โดยผู้เรียนต้องนำาปัญหา
มาเชื่อมโยงกับความรู้เดิม ความคิดที่มีเหตุผล 
และการแสวงหาความรู้ใหม่ ขนาดของปัญหาควร
ค่อนข้างกว้าง เพื่อนำาไปสู่การศึกษาค้นคว้าเพิ่ม
เติมอย่างกว้างขวาง ครอบคลุมหลายด้าน สุปรียา 
วงษ์ตระหง่าน (2546: 4) เป็นพัฒนาทักษะการ
คดิแบบหน่ึงท่ีจดักระบวนการเรยีนการสอน โดยที่
ปัญหานั้น ต้องทำาให้ผู้เรียนสนใจต้องการแสวงหา 
คน้ควา้หาเหตผุลมาช่วยแกป้ญัหา ซึง่ทำาใหเ้กดิการ
เรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น
ของผู้เรียนได้ (วัชรา เล่าเรียนดี, 2547: 72) โดย
เน้นผู้เรียนเป็นผู้ตัดสินใจในสิ่งที่ต้องการแสวงหา
ความรู้ และรู้จักการทำางานร่วมกันเป็นทีมภายใน
กลุ่มผู้เรียน โดยผู้สอนมีส่วนร่วมน้อยที่สุด ซึ่ง
การเรียนรู้จากปัญหาอาจเป็นสถานการณ์จริง 
(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ, 
2550: 8) ดังน้ัน การจัดสภาพการณ์ของการ
เรียนการสอนที่ใช้ปัญหา และฝึกกระบวนการคิด
วเิคราะหป์ญัหา แกป้ญัหารว่มกนัเปน็กลุม่ ซึง่ช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในปัญหานั้นชัดเจน ได้
เห็นทางเลือก และวิธีการที่หลากหลายในการแก้
ปัญหา (ทิศนา แขมมณี, 2548: 137)

นอกจากน้ี ควรบูรณาการความรู้ ท่ี
ต้องการให้ผู้เรียนได้รับกับการแก้ปัญหาเข้าด้วย
กัน ปัญหาที่ใช้มีลักษณะเกี่ยวกับชีวิตประจำาวัน 
และมีความสัมพันธ์กับผู้เรียน และมุ่งเน้นพัฒนา

ผู้เรียนในด้านทักษะการเรียนรู้มากกว่าความรู้
ที่ผู้เรียนได้มา และพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นผู้ที่
สามารถเรียนรู้โดยชี้นำาตนเองได้ (Gallagher, 
1997: 332-362) สอดคลอ้งกับแนวคดิของ Allen 
and Duch (1998: 1) กล่าวไว้ว่า ครูเป็นผู้ร่วม
ในการแก้ปัญหาที่มีหน้าที่สร้างความสนใจ สร้าง
ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เป็น
ผู้แนะนำา และอำานวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนอย่างสมบูรณ์ (Torp and Sage, 
1998: 14-16) จากความหมายของการเรียนโดย
ใชป้ญัหาเปน็ฐาน สรปุไดว้า่ เปน็การจดัการเรยีนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ โดยใช้ประเด็นปัญหาเป็น
ตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้  
ร่ วมกันทำางานเป็นกลุ่ม แสวงหาวิธีการ ท่ี  
หลากหลายมาใช้ในการปฏิบัติ จนสามารถค้น 
พบวิธีการแก้ปัญหานั้นได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ 
ยังฝึกให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ และ
ทักษะการแก้ปัญหา โดยครูผู้สอนมีบทบาทเป็น
เพียงผู้คอยอำานวยความสะดวกและให้คำาแนะนำา
แก่ผู้เรียน

ลกัษณะของการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหา
เป็นฐาน

ลักษณะของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน เป็นรูปแบบหรือวิธีการเรียนรู้หนึ่งที่ครูผู้สอน 
ใช้การตั้งคำาถาม หรือปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจ เพื่อฝึกทักษะการคิดแก้
ปัญหาอย่างมีเหตุผล การคิดสร้างสรรค์ คิด
วิจารณญาณ การสืบค้น รวบรวมข้อมูล จาก
กระบวนการกลุ่ม การบันทึกและการอภิปราย
อย่างเป็นระบบให้แก่ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ 
สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 2-3) 
ได้สรุปลักษณะของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานไว้ มีดังนี้ 1) ต้องมีสถานการณ์ที่เป็นปัญหา  
2) ปัญหาที่นำามาใช้ ควรเป็นปัญหาที่เกิดข้ึน 
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พบเห็นได้ในชีวิตจริงของผู้เรียน 3) ผู้เรียนเรียนรู้ 
โดยการนำาตนเอง (Self-Directed Learning) 
ค้นหาและแสวงหาความรู้คำาตอบด้วยตนเอง  
4) ผู้เรียนเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย เพื่อประโยชน์ใน
การคน้หาความรูร้ว่มกนั เปน็การพัฒนาทกัษะการ
แกป้ญัหาดว้ยเหตแุละผล 5) การเรยีนรูม้ลีกัษณะ
การบูรณาการความรู้  และบูรณาการทักษะ
กระบวนการต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ 
และคำาตอบที่กระจ่างชัด 6) ความรู้ที่เกิดจากการ
เรียนรู้ จะได้มาภายหลังจากผ่านกระบวนการ 
เรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแล้วเท่านั้น และ  
7) การประเมินผลเป็นการประเมินผลจาก
สภาพจริง โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานความ
ก้าวหน้าของผู้เรียน รวมถึงแนวคิดของ Barrows 
and Tamblyn (1980: 191-192) ได้สรปุลกัษณะ
ของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ ดังนี้  
1) ปัญหาถูกเสนอให้ผู้เรียนเป็นอันดับแรกในขั้น
การเรียนรู้ 2) ปัญหาที่ใช้ในการเรียนรู้เป็นปัญหา
ท่ีเหมอืนกบัปญัหาทีผู่เ้รยีนสามารถพบในชีวติจรงิ 
3) ผู้เรียนทำางานเป็นกลุ่มในการแก้ปัญหา โดยมี
อิสระในการแสดงความสามารถในการให้เหตุผล 
การประยุกต์ใช้ความรู้ และการประเมินผลการ

เรียนรู้ด้วยตนเองที่เหมาะสมกับข้ันตอนของการ
เรียนรู้ในแต่ละขั้น 4) เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองที่
มีขั้นตอนในการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นแนวทาง
ในการกำาหนดกระบวนการทำางานเพื่อแก้ปัญหา 
5) ความรู้และทักษะที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รับ
เกิดหลังการแก้ปัญหา หรือการทำางานที่ใช้ความรู้ 
และทักษะเหล่านั้น และ 6) การเรียนรู้ประกอบ
ด้วยการทำางานในการแก้ปัญหา และการศึกษา
ด้วยตนเอง โดยมีลักษณะที่บูรณาการทั้งความรู้
ที่ผู้เรียนมีและทักษะกระบวนการเข้าด้วยกัน จาก
ลักษณะของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สรุป
ได้ว่า ปัญหาต้องเกิดขึ้นในชีวิตจริง พบบ่อย มี
ความสำาคญั และเกดิจากประสบการณข์องผูเ้รยีน 
หรือผู้เรียนอาจมีโอกาสได้เผชิญกับปัญหานั้น 
ด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม
เพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน

การเปรียบเทียบความแตกต่างของความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ของครูผู้สอนและผู้เรียน 
จากปัจจัยการเรียนรู้ การสอนโดยใช้ครูเป็นฐาน 
การสอนโดยใช้ตำาราเป็นฐาน การสอนโดยใช้
ปญัหาเปน็ฐาน จากแนวคดิของ มณัฑรา ธรรมบศุย ์ 
(2545: 11-17) สามารถสรปุไดด้งัตาราง 1 มดีงันี้

ต�ร�ง 1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของครูผู้สอน

ปัจจัยก�รเรียนรู้
ก�รสอนโดยใช้ 

ครูเป็นฐ�น
ก�รสอนโดยใช้ 
ตำ�ร�เป็นฐ�น

ก�รสอนโดยใช้ 
ปัญห�เป็นฐ�น

การจัดเตรียมสภาพ
แวดล้อมในการเรียนรู้
และสื่อการสอนในวิชา
สังคมศึกษา

ครูเป็นผู้เตรียมการและ
ผู้นำาเสนอ

ครูเป็นผู้เตรียมการและ
เป็นผู้นำาเสนอ

ครูเป็นผู้นำาเสนอ
สถานการณ์การเรียนรู้
ผู้เรียนเป็นผู้เลือกสื่อการ
เรียนรู้

การจัดลำาดับการเรียนรู้ใน
วิชาสังคมศึกษา

ครูเป็นผู้กำาหนด ผู้เรียนเป็นผู้กำาหนด ผู้เรียนเป็นผู้กำาหนด

การจัดเวลาในการทำา
แบบฝึกหัด/ปัญหาในวิชา
สังคมศึกษา

ครูให้แบบฝึกหัดหลังจาก
เสร็จสิ้นการสอน

ครูนำาเสนอการสอนตั้งแต่
ต้น แต่ใช้สื่อตามลำาดับ
ของเนื้อหา

ครูนำาเสนอปัญหาก่อน
เสนอสื่อการสอนอื่นๆ
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จากตาราง 1 การเปรียบเทียบความ
แตกต่างของความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอน สรุปได้ว่า การสอนโดยใช้ครูเป็นฐาน 
การสอนโดยใช้ตำาราเป็นฐาน และการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานมีจุดร่วมคือ ครูผู้สอนสังคมศึกษา
ควรมีการจัดเตรียมการไว้ล่วงหน้า ซึ่งการสอน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีจุดเด่นคือ ประเด็นปัญหา
หรือสถานการณ์ปัญหาในวิชาสังคมศึกษาเป็นตัว
กระตุ้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการอภิปราย เป็นการ
สรา้งความนา่สนใจใหผู้เ้รยีนเกดิความสงสยัในการ
ค้นหาคำาตอบ จากการวิเคราะห์ปัญหานั้น ดังนั้น 
ครูผู้สอนสังคมศึกษาต้องเน้นให้ผู้เรียนผ่านการ
ค้นคว้า วางแผน การแก้ปัญหา การลงมือปฏิบัติ
จริงด้วยตนเองแบบมีส่วนร่วม รวมถึงการวัดและ
ประเมินผลที่ครูผู้สอนจำาเป็นวัดและประเมิน 

ผู้เรียน จากการลงมือปฏิบัติจริงผ่านผลงาน หรือ
การแก้ปัญหาในบริบทต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับชีวิต
ประจำาวันให้มากที่สุด

กลไกสำาคัญของการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

กลไกสำาคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน มีความสำาคัญในการขับเคลื่อน
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ผ่านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเล็ก  
การบูรณาการเนื้อหาความรู้  โดยเฉพาะครู
สังคมศึกษาสอนโดยการบูรณาการ เพื่อการสร้าง
ความรู้สังคมศึกษาประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
ดังภาพประกอบ 1 มีดังนี้

ต�ร�ง 1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของครูผู้สอน (ต่อ)

ปัจจัยก�รเรียนรู้
ก�รสอนโดยใช้ 

ครูเป็นฐ�น
ก�รสอนโดยใช้ 
ตำ�ร�เป็นฐ�น

ก�รสอนโดยใช้ 
ปัญห�เป็นฐ�น

ความรับผิดชอบต่อการ
เรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษา

ครูเป็นผู้รับผิดชอบ ผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบ
ผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบ 
เรียนรู้ด้วยตนเอง

ความเป็นมืออาชีพในวิชา
สังคมศึกษา

ครูแสดงภาพลักษณ์ความ
เป็นมืออาชีพ

ครูแสดงภาพลักษณ์ความ
เป็นมืออาชีพได้ไม่เต็มที่

ครูไม่แสดงภาพลักษณ์
ความเป็นมืออาชีพ

การประเมินผลในวิชา
สังคมศึกษา

ครูจัดทำาแบบประเมินและ
เป็นผู้ประเมิน

ครูอาจให้ผู้เรียนประเมิน
ตนเองส่วนหนึ่ง

ผู้เรียนเป็นผู้ประเมิน
ตนเอง

การควบคุมในวิชา
สังคมศึกษา

ครูควบคุมผู้เรียน ผู้เรียนควบคุมตนเอง ผู้เรียนควบคุมตนเอง
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จากภาพประกอบ 1 กลไกสำาคญัของการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ประกอบด้วย 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรยีนรูโ้ดยใชก้ลุม่เลก็ และการบรูณาการ 
เนื้อหาความรู้วิชาสังคมศึกษา โดยแต่ละกลไก 
มีรายละเอียด มีดังนี้

1. การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-Based Learning) คือ เป็นลักษณะ
ของการสอน โดยใช้ปัญหาในชีวิตประจำาวันของ 
ผู้เรียนที่ผู้เรียนอาจประสบหรือพบเจอ มาเป็นจุด
ตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้ และเป็นตัวกระตุ้น
ในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผล 
โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ตัดสินใจในสิ่งที่ต้องการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และรู้จักการทำางาน 
ร่วมกันเป็นกลุ่ม ภายในกลุ่มผู้เรียนด้วยกัน โดย 
ผู้สอนมีส่วนร่วมน้อยที่สุด ซึ่งมีขั้นตอนในการ
เรียนรู้ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) กำาหนดปัญหา 2) การ
วิเคราะห์ปัญหา 3) การศึกษาค้นคว้า 4) การสรุป
ข้อมูล 5) การนำาเสนอผลงาน 6) การประเมิน
ผลงาน

2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed 
Learning) คือ การเรียนรู้โดยการชี้นำาตนเอง โดย
การใหโ้อกาสผูเ้รยีนวางแผนการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
ซึง่ครอบคลมุการวนิจิฉยัความตอ้งการในการเรยีน
รู้ของตน การตั้งเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
การเรียนรู้ การเลือกวิธีการเรียนรู้ การแสวงหา
แหล่งความรู้ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล รวมทั้ง การประเมินตนเอง ซึ่งครูอยู่ใน
ฐานะกัลยาณมิตร ทำาหน้าที่กระตุ้นและให้คำา
ปรกึษาผูเ้รยีน ในการวนิจิฉยัความตอ้งการกำาหนด
วัตถปุระสงค ์ออกแบบแผนการจดัการเรยีนรู ้และ
เตรยีมวัสดอุปุกรณ ์แหลง่ขอ้มลู รวมทัง้รว่มเรยีนรู้
ไปกับผู้เรยีน และตดิตามการประเมนิผลการเรยีนรู ้
ของผู้เรียน

3. การเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเล็ก (Small-
Group Learning) คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ใน
การชว่ยใหผู้้เรยีนเกิดการเรยีนรูต้ามวัตถปุระสงคท์ี่
กำาหนด โดยการจดัผูเ้รยีนเปน็กลุม่เลก็ๆ ประมาณ 
4-8 คน และให้ผู้เรียนในกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยน
ข้อมูลความคิดเห็นร่วมกัน และประสบการณ์ใน

ภ�พประกอบ 1 ความสัมพันธ์ของกลไกสำาคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ที่ม�: การสังเคราะห์จากแนวคิดของ (ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์, 2538: 5-6)

การเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเล็ก 
(Small group Learning)

การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Self-Directed Learning)

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem Based Learning)

การบูรณาการเนื้อหาความรู้วิชาสังคมศึกษา
 (Integration of knowledge social studies)
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ประเดน็ทีก่ำาหนด และสรปุผลการอภปิรายออกมา
เป็นข้อสรุปของกลุ่ม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

4. การบูรณาการเนื้อหาความรู้วิชา
สังคมศึกษา (Integration of Knowledge Social  
Studies) คือ การนำาศาสตร์หรือความรู้วิชา
สังคมศึกษาที่สัมพันธ์กัน นำามาเข้าด้วยกัน หรือ
ผสมผสานไดอ้ยา่งกลมกลนื เพ่ือนำามาจดัเปน็การ
เรียนการสอนเกิดการเชื่อมโยงกัน โดยมีการเน้น
องค์รวมของเน้ือหาสังคมศึกษาใน 5 กลุ่มสาระ 
ดังนี้ 1) ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 2) หน้าที่ 
พลเมือง วัฒนธรรมและการดำาเนินชีวิตใน
สังคม 3) เศรษฐศาสตร์ 4) ประวัติศาสตร์ และ  
5) ภูมิศาสตร์

ลักษณะของปัญหา ท่ี ใช้ ในการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ลักษณะของปัญหาที่ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่ดี  ครูผู้ สอน
สังคมศึกษาจำาเป็นต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรง
จูงใจใฝแ่สวงหาความรู ้โดยคำานึงถงึพ้ืนฐานความรู ้ 
ความสามารถของผูเ้รยีน ประสบการณค์วามสนใจ 
และภูมิหลังของผู้เรียน เนื่องจากคนเราส่วนใหญ่
มีแนวโน้มสนใจเรื่องใกล้ตัวมากกว่าเรื่องไกลตัว 
สนใจสิ่งที่มีความหมาย หรือเป็นเรื่องที่ตนเอง
สนใจ และมีความสำาคัญต่อตนเอง ดังน้ัน การ
กำาหนดปัญหาจึงต้องคำานึงถึงผู้เรียนเป็นหลัก ครู
ผู้สอนควรมีขั้นตอนพิจารณาประเด็นต่างๆ เพื่อ
ประกอบการเลือกใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้รูป
แบบนี้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ประพันธ์ศิริ 
สุเสารัจ (2548: 32) ได้เสนอลักษณะของปัญหา
ทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็
ฐาน ซึง่ลกัษณะสำาคัญของปญัหามดัีงนี ้1) เกดิขึน้
ในชีวิตจริง และเกิดจากประสบการณ์ของผู้เรียน 
หรอืผูเ้รยีนอาจมโีอกาสเผชิญกบัปญัหาน้ัน 2) เปน็

ปัญหาที่พบบ่อย มีความสำาคัญ มีข้อมูลประกอบ
เพยีงพอสำาหรบัการคน้คว้า 3) เปน็ปญัหาทีย่งัไมม่ี
คำาตอบชดัเจนตายตวั เปน็ปญัหาทีม่คีวามซบัซอ้น 
คลุมเครือ หรือผู้เรียนเกิดความสงสัย 4) ปัญหาที่
เป็นประเด็นขัดแย้ง ข้อถกเถียงในสังคม ยังไม่มี
ข้อยุติ 5) เป็นปัญหาที่อยู่ในความสนใจ เป็นสิ่งที่
อยากรู้ แต่ไม่รู้ 6) ปัญหาที่สร้างความเดือดร้อน 
เสยีหาย เกดิโทษภยั และเปน็สิง่ไมด่ ีหากใชข้อ้มลู
โดยลำาพังคนเดียว อาจทำาให้ตอบปัญหาผิดพลาด 
7) เป็นปัญหาที่มีการยอมรับว่าจริง ถูกต้อง แต่ 
ผู้เรียนไม่เชื่อว่าจริง ไม่สอดคล้องกับความคิดของ
ผู้เรียน 8) ปัญหาที่อาจมีคำาตอบ หรือมีแนวทาง
ในการแสวงหาคำาตอบได้หลายทางครอบคลุม
การเรียนรู้ที่กว้างขวางหลากหลายเนื้อหา 9) เป็น
ปญัหาทีม่คีวามยากความง่าย เหมาะสมกับพืน้ฐาน 
ของผูเ้รยีน 10) เปน็ปญัหาทีไ่มส่ามารถหาคำาตอบ
ได้ทันที ต้องการสำารวจค้นคว้า และการรวบรวม
ข้อมูลหรือทดลองดูก่อน จึงได้คำาตอบ ไม่สามารถ
คาดเดาหรือทำานายได้ง่ายๆ ว่า ต้องใช้ความรู้
อะไร ยุทธวิธีสืบเสาะหาความรู้จะเป็นอย่างไร 
11) เปน็ปญัหาทีส่ง่เสรมิความรูด้า้นเนือ้หาทกัษะ 
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา

นอกจากนี้  การออกแบบหลักการ
เขียนโจทย์ปัญหา เพื่อใช้ในการประเมินโจทย์
ปัญหา และเป็นแนวทางสำาหรับผู้ออกแบบโจทย์
ปัญหา ประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน 7 ประการ  
มีดังนี้ (ฐิติพร ปานมา, 2554: 7-8)

1. โครงสร้างของปัญหา (Problem 
Structure) คือโจทย์ปัญหาจึงควรมีความซับซ้อน 
และท้าทายความสามารถของผู้เรียนเพียงพอที่
ทำาให้สมาชิกในกลุ่มต้องช่วยกันค้นหาคำาตอบรูป
แบบของโจทย์ที่เรียบง่าย เป็นขั้นเป็นตอนมาก
เกินไป หรือมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจน ทำาให้สามารถ
คาดการณค์ำาตอบไดง้า่ย ซึง่แตกตา่งกบัในชวิีตจรงิ 
การเกิดสถานการณ์ที่นำาไปสู่ปัญหามักเป็นอะไร



Journal of Education, Mahasarakham University 41 Volume 15 Number 2 April-June 2021

ที่คาดไม่ถึง รวมถึงไม่ควรเป็นโจทย์ที่มีคำาตอบที่ 
ถูกต้องเพียงข้อเดียว 

2. ความนา่เช่ือถอืและใกลเ้คยีงความเปน็
จริง (Authenticity) โจทย์ปัญหาที่ดีควรมีความ
คล้ายคลึงกับสถานการณ์ที่ผู้เรียนจะเผชิญในชีวิต
จริง ซึ่งผู้เรียนสามารถนำาเนื้อหาและทักษะที่เกิด
ข้ึนจากการเรียนรู้นำาไปใช้ในการแก้สถานการณ์ที่
จะเกดิขึน้ในอนาคตได้ โจทย์ปญัหาควรมคีวามใกล้
เคียงกับสถานการณ์จริง หรือได้มาจากเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นจริง และยังไม่มีคำาตอบที่แน่นอนและ 
ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

3. ความเช่ือมโยงกบัหลกัสตูร (Curricular  
Relevance) ประเด็นเนื้อหาของรายวิชา เป็น
ประเด็นสำาคัญของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน โจทย์ปัญหาที่ดีควรเป็นสถานการณ์ปัญหา
ที่เป็นหัวใจของประเด็นการเรียนรู้ในหัวข้อนั้น 
เพราะปัญหาที่อยู่ภายในโจทย์ คือเครื่องมือที่ช่วย
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาในประเด็นนั้น โดยที่ 
ผู้ออกแบบโจทย์ต้องพยายามเช่ือมโยงเนื้อหาที่ 
ผูเ้รียนเคยศกึษามาแลว้กบัเนือ้หาใหมท่ีต่อ้งศกึษา
จากโจทย์นี้

4. ความเช่ือมโยงกับผู้เรียน (Learner 
Relevance) โจทย์ปัญหาที่ดีควรเป็นเรื่องที่ 
ผู้เรยีนใหค้วามสนใจ เพ่ือกระตุ้นใหผู้เ้รยีนต้องการ
หาคำาตอบ ดังนั้น โจทย์ปัญหาควรเป็นเหตุการณ์
ปัจจุบัน เรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้เรียน อาจ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่น ระดับ
ประเทศ หรือระดับนานาชาติ ช่วยทำาให้ผู้เรียนได้
เห็นถึงการวิเคราะห์ การพัฒนาและแนวทางการ
แก้ปัญหาของมืออาชีพที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นได้

5. วิธีการ (Ways and Means) ข้อมูล
ที่มากจนเกินไปอาจทำาให้ความอยากรู้ของผู้เรียน
สิน้สดุลง แตห่ากขอ้มลูนอ้ยเกนิไป อาจไมส่ามารถ
กระตุ้นให้อยากรู้ได้ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานที่ดี ควรหลีกเลี่ยงการสอนเนื้อหาที่เกี่ยวกับ

โจทย์ก่อนที่ผู้เรียนเผชิญกับโจทย์นั้น ผู้เรียนควร
ได้ค้นคว้าหาข้อมูลสถานการณ์เกี่ยวกับโจทย์ ตั้ง
คำาถามที่เหมาะสม และวางแผนแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง ข้อมูลที่ให้ในโจทย์ จึงไม่ควรสมบูรณ์และ
ยังเป็นที่น่าสงสัย 

6. ความสามารถในการกระตุ้นความคิด 
(Thinking Requirement) โจทยป์ญัหาทีด่คีวรทำาให้
ผู้เรียนเกิดคำาถามที่ท้าทายและนำาไปสู่การพัฒนา
ทักษะการคิดในระดับที่สูงขึ้น คือนอกจากการ
ให้ความรู้ความเข้าใจในระดับการหยั่งรู้พื้นฐาน 
แล้ว ควรพัฒนาถึงระดับการวิเคราะห์ การ
ประยุกต์-ใช้ สังเคราะห์ และประเมินผลได้ รวม
ถงึสามารถปรบัเปลีย่นกลยทุธ ์ดดัแปลงแผน และ
ประเมินเป้าหมายซ้ำาไปซ้ำามา เพือ่นำาไปสูแ่นวทาง
การแก้ปัญหาที่ได้ผลดีที่สุด

7 .  การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ  
(Potential Solutions) หลักเกณฑ์สุดท้ายสำาหรับ
การสร้าง หรือการเลือกโจทย์ปัญหาคือ ความซับ
ซ้อน (Complexity) เนื่องจากปัญหาในชีวิตจริง
นอกห้องเรียนมักเต็มไปด้วยความซับซ้อน ดังนั้น 
จงึควรลอกเลยีนแบบสถานการณเ์หลา่นัน้มา เพือ่
ใช้ในห้องเรียน ซึ่งทำาให้มีผลดีหลายด้านด้วยกัน 
เช่น ความซับซ้อนทำาให้แน่ใจว่าไม่ได้มีคำาตอบที่
ถกูตอ้งเพยีงคำาตอบเดยีว และการทีม่หีลากหลาย
คำาตอบจากหลายมุมมอง

จากลกัษณะของปญัหาทีใ่ชใ้นการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สรุปได้ว่า ปัญหานั้น
ควรเป็นปัญหาน่าสนใจ ท้าทาย ใกล้เคียงความ
เปน็จรงิ ควรเปน็เหตกุารณป์จัจบุนั เรือ่งราวทีเ่กดิ
ขึน้ในชวีติประจำาวนัของผูเ้รยีน อาจเปน็เหตกุารณ์
ที่เกิดขึ้นในระดับครอบครัว ระดับชุมชน ระดับ
สังคม ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ เพื่อ
ให้ผู้เรียนคิดไตร่ตรองและค้นคว้าหาคำาตอบ จาก
การตั้งคำาถามที่เหมาะสม และวางแผนแก้ปัญหา
ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ
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ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ หรือยุทธวิธีที่ใช้
ร่วมกับวิธีการอื่นๆ เช่น การบูรณาการการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเล็ก การแก้
ปัญหามาผสมผสานกนั เพ่ือเอือ้ตอ่การเรยีนรูข้อง
ผู้เรียน ซึ่งสามารถใช้สอนได้กับทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ทัง้นีค้รู
ผู้สอนจำาเปน็ตอ้งพิจารณาเลอืกเนือ้หาทีเ่หมาะสม 
ไปพรอ้มกบัการจดัสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการจดัการ
เรียนรู้ โดยมีนักวิชาการเสนอกระบวนการและ
ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน มีดังนี้

สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2550: 6-8) ไดส้รปุขัน้ตอนของการจดัการเรยีนรู้ 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ 6 ขั้นตอน มีดังนี้

ข้ันท่ี 1 การกำาหนดปัญหา เป็นขั้นที่ 
ผู้สอนจัดสถานการณ์ต่างๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจ และมองเห็นปัญหา สามารถกำาหนด
สิ่งที่เป็นปัญหาที่ผู้เรียนอยากรู้อยากเรียนได้ และ
เกิดความสนใจที่จะค้นหาคำาตอบ

ข้ันท่ี 2 การทำาความเข้าใจกับปัญหา  
ผูเ้รียนจะต้องทำาความเขา้ใจปญัหาทีต่อ้งการเรยีน
รู้ ซึ่งผู้เรียนจะต้องสามารถอธิบายสิ่งต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาได้

ขั้นท่ี 3 การดำาเนินการศึกษาค้นคว้า  
ผู้เรียนกำาหนดสิ่งที่ต้องเรียน ดำาเนินการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองด้วยวิธีการหลากหลาย

ขั้นที่ 4 การสังเคราะห์ความรู้ เป็นขั้น ที่
ผู้เรียนนำาความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ร่วมกัน อภิปรายผล และสังเคราะห์ความรู้ที่ได้
มาว่า มีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด

ขั้นที่ 5 การสรุปและประเมินค่าของคำา
ตอบ ผูเ้รยีนแตล่ะกลุม่สรปุผลงานของกลุม่ตนเอง 
และประเมินผลว่าข้อมูลที่ ศึกษาค้นคว้ามีความ
เหมาะสมหรือไม่เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบ
แนวคิดในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระ ทุกกลุ่มช่วย
กันสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมปัญหาอีกครั้ง

ขั้นที่ 6 การนำาเสนอและประเมินผลงาน  
ผู้เรียนนำาข้อมูลที่ได้มาจัดระดับองค์ความรู้ และ
นำาเสนอเป็นผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย  
ผู้เรียนทุกกลุ่มรวมท้ัง ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาร่วม
กันประเมินผลงาน

Delisle (1997: 26-36) ได้เสนอ
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
สำาหรับการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ 
6 ขั้นตอน มีดังนี้

ขัน้ที ่1 การเชือ่มโยงปญัหา (Connecting  
with the Problem) เปน็ขัน้ตอนในการสรา้งปญัหา 
ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามรูส้กึวา่ ปญัหานัน้มคีวามสำาคญั
ต่อตนก่อน ดังนั้น ครูจะสำารวจประสบการณ์ 
ความสนใจของผู้เรียนแต่ละบุคคลก่อน เพื่อเป็น
แนวทางในการเลือกหรือออกแบบปัญหา โดยครู
อาจยกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขึ้นมาร่วม
กันอภิปรายก่อน แล้วครูและผู้เรียนช่วยกันสร้าง
ปญัหาทีผู่เ้รยีนสนใจขึน้มา เพือ่เปน็ปญัหาสำาหรบั
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ประเด็นที่ครูยก
มานัน้ตอ้งเปน็ประเดน็ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความรู ้
ในเนื้อหาวิชา และทักษะที่ต้องการให้ผู้เรียนได้
รับด้วย

ข้ันท่ี 2 การจัดโครงสร้าง (Setting up 
Structure) ประกอบด้วย แนวความคิดต่อปัญหา 
(Ideas) ข้อเท็จจริงจากปัญหา (Facts) สิ่งที่ต้อง
เรียนรู้เพิ่มเติม (Learning Issues) และแผนการ
เรียนรู้(Action Plan) โดยเสนอเป็นรูปตาราง เพื่อ
เห็นความสัมพันธ์กันแต่ละหัวข้อ
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ขั้นที่ 3 การเข้าพบปัญหา (Visiting the 
Problem) ผู้เรียนในกลุ่มร่วมกันเสนอแนวคิดต่อ
ปัญหาว่า มีแนวทางเป็นไปได้หรือไม่ในการแก้
ปัญหา จะแก้ปัญหานั้นด้วยวิธีใด ความรู้อะไรที่
นำามาเปน็ฐานของการแกป้ญัหา จากนัน้ผูเ้รยีนใน
กลุ่มร่วมกันอภิปรายถึงข้อเท็จจริงที่โจทย์กำาหนด
มาให้ แล้วกำาหนดสิ่งที่ต้องกำาหนดเพิ่มเติม เพื่อ
นำามาเป็นฐานความรู้ในการแก้ปัญหาพร้อมทั้ง
กำาหนดวิธีการหาความรู้ และแหล่งทรัพยากรของ
ความรูน้ั้นดว้ย ในแตล่ะหวัขอ้จะเขยีนลงในตาราง 
4 โดยเขียนเรียงเป็นข้อ ในข้อหนึ่งๆ เขียนแต่ละ
สดมภ์ให้สัมพันธ์กัน เมื่อกลุ่มกำาหนดทุกหัวข้อ
เสร็จแล้ว กลุ่มจะมอบหมายให้สมาชิกในกลุ่ม
ไปศึกษาค้นคว้าตามแผนการเรียนรู้ที่กำาหนดไว้ 
แล้วนำาความรู้ที่ไปศึกษามารายงานต่อกลุ่ม ทำา
เช่นนี้เรื่อยๆ จนได้ความรู้เพียงพอสำาหรับการ
แก้ปัญหา ในขั้นนี้ผู้เรียนมีอิสระกำาหนดในแต่ละ
หัวข้อ ครูเพียงแต่สังเกตและอำานวยความสะดวก
ในการเรียนรู้เท่านั้น

ขั้ นที่  4 การเข้ าพบปัญหาอีกครั้ ง  
(Revisiting the Problem) กลุม่รว่มกนัสงัเคราะห์
ความรู้ที่ได้มานั้น ว่าเพียงพอที่จะแก้ปัญหาน้ัน
หรือไม่ ถ้าความรู้ที่ได้มานั้นไม่เพียงพอ กลุ่มก็จะ
กำาหนดสิง่ทีต้่องเรยีนรูเ้พ่ิมเตมิ และแผนการเรยีน
รู้อกีครัง้แลว้ทำาแผนการเรยีนรูจ้นกวา่จะได้ความรู้
ทีส่ามารถนำาไปแก้ปญัหาได้ ในขัน้ตอนนีผู้เ้รยีนใน
กลุม่ตอ้งใชก้ารวเิคราะห ์และสงัเคราะหข์อ้มลูทีไ่ด้
มาจากการศกึษาตามแผนการเรยีนรู ้ทำาใหผู้เ้รยีน
พฒันาความรูค้วามสามารถในการสือ่สาร การพูด 
การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ข้อมูล

ขั้นที่ 5 การผลิตผลงาน (Producing a 
Product or Performance) ผู้เรียนใช้ความรู้ที่ได้
ศึกษามาแก้ปัญหา หรือสร้างผลผลิตขั้นสุดท้าย
ของการเรยีนรู ้และนำาเสนอผลผลตินัน้ใหช้ั้นเรยีน
ได้ทราบผลทั่วกัน

ขัน้ที ่6 การประเมนิผลงานและแกป้ญัหา 
(Evaluating Performance and the Problem) 
ครูและผู้เรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการ
ประเมินด้านความรู้ ทักษะด้านความรู้ ได้แก่ การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร และทักษะ
ทางด้านสังคม ได้แก่ การทำางานร่วมกันเป็นทีม 
รวมถึงครูต้องประเมินปัญหาที่ใช้ในการเรียนรู้ 
ด้วยว่า มีประสิทธิภาพหรือไม่

Arends (2001: 10-15) กลา่วถงึข้ันตอน 
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน และดำาเนนิ
การแต่ละขั้นตอนไว้ 5 ขั้นตอน มีดังนี้

ขั้นที่ 1 การแนะนำาปัญหา (Orient  
student to the problem) ครแูจง้จดุมุง่หมายของ
การเรียน สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียน บอกสิ่งที่ 
ผู้เรียนต้องทำาและแนะนำาขั้นตอนการศึกษา

ขั้นที่ 2 การกำาหนดงานที่ต้องดำาเนินการ 
(Organize students for study) ครูช่วยผู้เรียน
กำาหนดงานที่ต้องทำา หรือต้องรับผิดชอบ

ขั้นที่ 3 การรวบรวมข้อมูล (assist  
independent and group investigation) ครูช่วย
ให้ผู้เรียนรวบรวมข้อมูล หรือดำาเนินการทดลอง
เพื่อค้นหาข้อมูล

ข้ันที่  4 การเตรียมนำาเสนอผลงาน  
(develop and present artifacts and exhibits) 
ครูช่วยผู้เรียนวางแผน และเตรียมนำาเสนอผลงาน

ขัน้ที ่5 การวเิคราะหแ์ละประเมนิผลการ
ทำางาน (analyze and evaluate the problem-
solving process) ครูช่วยผู้เรียนวิเคราะห์และ
ประเมินกระบวนการแก้ปัญหา

จากขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ปญัหาเปน็ฐาน สรปุไดว่้า เปน็กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ที่ครูผู้สอนสังคมศึกษาในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
จากการสืบค้นหาคำาตอบให้กับปัญหาที่ข้องใจ 
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ซึ่งผู้เขียนได้สังเคราะห์จากแนวคิดของ Delisle 
(1997: 26-36) ทำาให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ
ในการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าและมี
ความหมายยิ่งขึ้น เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้เรียนได้ใช้สติปัญญา ความรู้  
ความสามารถในการคิด และมีส่วนร่วมในการ
เรียนอย่างกระตือรือร้น โดยมีกระบวนการ 6  
ขั้นตอน มีดังนี้

ขัน้ที ่1 การกำาหนดปญัหาทางสงัคมศกึษา 
ครูผู้สอนจัดประสบการณ์ สถานการณ์หรือ
เหตกุารณท์ีเ่ปน็ปญัหา โดยการใช้สือ่ต่างๆ กระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และมองเห็นปัญหา 
สามารถระบุสิ่งที่เป็นปัญหาที่อยากรู้ และเกิด
ความสนใจค้นหาคำาตอบ

ขั้ นที่  2  การวิ เคราะห์ปัญหาทาง
สงัคมศกึษา ผูเ้รยีนทำาความเขา้ใจปญัหาทีต้่องการ
เรยีนรู ้ซึง่ผูเ้รยีนตอ้งสามารถแยกแยะองค์ประกอบ
ของสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาว่า ปัญหานั้น
เกิดจากสาเหตุใด และมีผลกระทบต่อสิ่งใดบ้าง

ขัน้ที ่3 การศกึษาคน้ควา้ทางสงัคมศกึษา 
ผู้เรียนระบุสิ่งที่ต้องการเป็นกลุ่มย่อย 4-5 คน 
ระดมสมองดำาเนินการศึกษาค้นคว้าอย่างมีเหตุ 
มีผล คน้ควา้รวบรวมสารสนเทศจากสือ่และแหลง่
การเรียนรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Self-directed learning) 

ขั้นที่ 4 การสรุปข้อมูลทางสังคมศึกษา 
ผู้เรียนนำาความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน อภิปรายผล และสรุปรวบรวมความรู้และ
แนวคดิทีไ่ดม้าวา่ มคีวามเหมาะสมหรอืไมเ่พียงใด 
เพื่อนำาไปสู่การแก้ปัญหานั้น

ขั้ นที่  5  การนำ า เสนอผลงานทาง
สังคมศึกษา ผู้เรียนนำาข้อมูลที่ได้มาจัดระบบ 
องค์ความรู้ และนำาเสนอเป็นผลงานในรูปแบบที่
หลากหลาย การแสดงในรูปนิทรรศการ การจัด
แสดงและการอธิบายด้วยคำาพูด หรือในรูปแบบ
ของการรายงานปากเปล่า เป็นต้น

ข้ันที่  6  การประ เมิน ผลงานทาง
สังคมศึกษา ผู้เรียนร่วมกันทั้งผู้ที่เก่ียวข้องกับ
ปัญหา ประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาทั้งในด้าน
ความรู้ ทักษะ และการทำางานของกลุ่มด้วย 
วธิกีารทีห่ลากหลายตามสภาพจรงิ ทีแ่สดงใหเ้หน็
ถึงความเข้าใจในความคิดรวบยอด

การประเมินผลการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

การประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ครูผู้สอนสังคมศึกษาควรมีการ
ประเมนิผลตามสภาพจรงิ โดยเนน้การดำาเนนิการ
ด้านการค้นคว้า การร่วมมือกันทำางานกลุ่มในการ
แก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พวงรัตน์ 
บุญญานุรักษ์ (2544: 123–128) ได้กล่าวว่า 
การประเมินผลของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ครผููส้อนควรใชว้ธิกีารประเมนิผลการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ได้แก่ 1) แฟ้มสะสม 
ผลงานการเรียนรู้ (The Learning Portfolio)  
2) บันทึกการเรียนรู้ (Learning Log) 3) การ
ประเมินตนเอง (Self Assessment) 4) ข้อมูล
ย้อนกลับจากเพื่อน (Peer Feedback) และ  
5) การประเมินผลรวบยอด (Overall Evaluation) 
นอกจากนี้ Delisle (1997: 37-47) ได้กล่าวว่า  
การประเมินผลต้องบูรณาการตั้งแต่ขั้นตอนการ
สร้างปัญหาขั้นตอนการเรียนรู้ความสามารถ และ
ผลงานที่ผู้เรียนแสดงออกมาเข้าด้วยกัน ซึ่งมี 
รายละเอียดดังนี้ 

1) การประเมินผลผู้เรียน เป็นการ
ประเมินผลด้านความสามารถของผู้เรียน ตั้งแต่
วันแรกของการเรยีนรูจ้นถงึวันสดุทา้ยทีไ่ดเ้สนอผล
งานออกมา ซึ่งพิจารณาท้ังในด้านความรู้ ทักษะ 
และการทำางานเป็นทีม การประเมินผลผู้เรียน
นั้น นอกจากเป็นหน้าที่ของครูแล้ว ผู้เรียนต้องมี
บทบาทในการประเมินตนเองด้วย
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2) การประเมนิผลตวัคร ูในขณะทีผู่เ้รยีน
สะท้อนผลการเรียนรู้ และความสามารถออกมา 
ครูควรพิจารณาตนเองถึงทักษะและบทบาทของ
ตนที่ได้แสดงออกไปว่า ส่งเสริมผู้เรียนหรือไม่ 
อย่างไร ด้วยการประเมินตนเองของครูมี 2 รูป
แบบคือ รูปแบบที่เขียนบรรยาย และแบบให้เลือก
ระดับความสามารถดีมากดี หรือพอใช้ของแต่ละ
พฤติกรรมที่ครูแสดง

3) การประเมินผลปัญหาที่ใช้เป็นฐานใน
การเรยีนรู ้ในขณะทีผู่เ้รยีนประเมนิตนเอง และครู
ทำาการประเมินผลผู้เรียน และตนเองก็ควรทำาการ
ประเมนิผลปญัหา เพ่ือดคูวามมปีระสทิธภิาพของ
ปัญหาในการส่งเสริมการเรียนการสอนด้วย

สอดคล้องกับแนวคิดของ Eggen and 
Kauchak (2001: 256-259) ได้กล่าวถึง วิธีการ
ประเมินผลของการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ปญัหาเปน็
ฐาน ควรประเมินตามสภาพจริง และควรกำาหนด
เป้าหมายที่มีความสัมพันธ์ในการประเมิน ดังน้ี 
ประการแรก ความเข้าใจในด้านกระบวนการที่
เกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ประการ
ทีส่อง การพฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเองของผูเ้รยีน
และประการสุดท้าย สิ่งที่ได้รับจากเนื้อหาวิชา วิธี
การประเมนิ มดีงันี ้1) การประเมนิตามสภาพจรงิ 
เป็นการวัดผลการปฏิบัติงานของนักเรียนโดยตรง
ผ่านชีวิตจริง เช่น การดำาเนินการด้านการสืบสวน
ค้นคว้า การร่วมมือกันทำางานกลุ่มด้านการแก้
ปัญหา การวัดผลจากการปฏิบัติงานจริง เป็นต้น 
และ 2) การสังเกตอย่างเป็นระบบ เป็นอีกวิธีการ
หน่ึงท่ีเป็นการประเมนิผลด้านทกัษะ กระบวนการ
ของผู้เรยีนในขณะเรยีนรู ้ผูส้อนตอ้งกำาหนดเกณฑ์
การประเมินให้ชัดเจนบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดี

จากการประเมนิผลการจดัการเรยีนรูโ้ดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน สรุปได้ว่า ครูผู้สอนสังคมศึกษา
ควรมีการกำาหนดเป้าหมายที่มีความสัมพันธ์ใน
การประเมิน ได้แก่ 1) ควรทำาความเข้าใจด้าน

กระบวนการที่เก่ียวกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 2) การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
ผู้เรียน และ 3) สิ่งที่ได้รับจากเนื้อหาวิชา โดยต้อง
ประเมินทั้งในด้านความรู้ที่ผู้เรียนได้รับ ซึ่งทำาได้
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทักษะการทำางานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม อาจ
ทำาไดโ้ดยการประเมนิจากครผููส้อนหรอืผูเ้รยีนเปน็
ผู้ประเมินตนเอง เป็นต้น การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานนั้น ถือว่าปัญหาเป็นส่วนที่มีความสำาคัญ
มาก จึงต้องมีการประเมินปัญหาที่ใช้เป็นหลักใน
การเรียนการสอนในแต่ละครั้ง

สรุปการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานสำาหรับครูสังคมศึกษาใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
สำาหรับครูสังคมศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้น
ฐานนัน้ มกีลไกพืน้ฐานในการเรยีนรูป้ระกอบดว้ย 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเล็ก และการบูรณา
การเนื้อหาสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระ
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำาเนินชีวิตใน
สังคม สาระเศรษฐศาสตร์ สาระประวัติศาสตร์ 
และสาระภูมิศาสตร์ ซึ่งครูควรสอดแทรกในการ
จัดกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมกับ
เนือ้หา และวฒุภิาวะของผูเ้รยีน โดยการเรยีนรูจ้าก
สถานการณ์ การใช้คำาถาม แล้วผู้เรียนดำาเนินการ
เสาะหาความรู้ การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า 
การใช้กระบวนการทำางานเป็นทีม การเรียนรู้จาก
การลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนเป็น
ผู้แนะนำา หรืออำานวยความสะดวกแก่ผู้เรียน เพื่อ
ให้ผู้เรียนเกิดการค้นพบข้อสรุป เกิดทักษะในการ
คดิวิเคราะห ์และคดิแกป้ญัหาอยา่งมรีะบบได ้เมือ่
ต้องเผชิญกับสถานการณ์จริงในชีวิตประจำาวันต่อ
ไปได้อย่างมีคุณภาพ
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