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บทคัดย่อ

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) หรือ PBL เป็นกระบวนการ
จัดการเรียนรูข้ องครูผสู้ อนทีส่ ง่ เสริมและพัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดแก้ปญ
ั หา
โดยผู้เรียนเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเล็ก และ
การบูรณาการเนื้อหาความรู้วิชาสังคมศึกษา ซึ่งมีขั้นตอนการเรียนรู้เป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ การกำ�หนด
ปัญหาทางสังคมศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาทางสังคม การศึกษาค้นคว้าทางสังคมศึกษา การสรุปข้อมูล
ทางสังคมศึกษา การนำ�เสนอผลงานทางสังคมศึกษา และการประเมินผลงานทางสังคมศึกษา ทำ�ให้การ
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.
Keywords: Problem based learning, social studies teacher, social studies
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บทนำ�

การเรียนโดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน (Problem
Based Learning: PBL) เป็ น ยุ ท ธวิ ธี ใ นการ
จัดการเรียนรู้ เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด
ซึ่ ง ในช่ ว งแรกของศตวรรษที่ 20 จอห์ น ดิ ว อี้
(John Dewey) นักการศึกษาชาวอเมริกัน ซึ่ง
เป็ น ผู้ ต้ น คิ ด วิ ธี ส อนแบบแก้ ปั ญ หา และเป็ น
ผู้เสนอแนวคิดว่าการเรียนรู้เกิดจากการลงมือทำ�
ด้วยตนเอง (Learning by Doing) ซึ่งการเรียน
โดยใช้ปัญหาเป็นหลักมีการพัฒนาขึ้นครั้งแรกโดย
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ(Faculty of Health
Sciences) ของมหาวิ ท ยาลั ย แมคมาสเตอร์
(McMaster University) ที่ประเทศแคนาดา ได้
นำ�มาใช้ในกระบวนการติวให้กับนักศึกษาแพทย์
ฝึกหัด (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2548: 32) วิธีการ
ดังกล่าวนี้ ได้กลายเป็นรูปแบบที่มหาวิทยาลัยใน
สหรัฐอเมริกา นำ�ไปเป็นแบบอย่าง โดยเริ่มจาก
ปลาย ค.ศ. 1960 มหาวิทยาลัย Case Western
Reserve ได้นำ�มาใช้เป็นครั้งแรกและได้จัดตั้ง
เป็นห้องทดลองพหุวิทยาการ (Multidisplinary
Laboratory) เพื่อทำ�เป็นห้องปฏิบัติการสำ�หรับ
ทดลองรูปแบบการสอนใหม่ๆ รูปแบบการสอนที่
มหาวิทยาลัย Case Western Reserve พัฒนา
ขึ้นมานั้น ได้กลายมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
หลักสูตรของโรงเรียนหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา
ทั้งในระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และ
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ในช่ ว งปลายศตวรรษที่ 60
มหาวิทยาลัย McMaster ได้พฒ
ั นาหลักสูตรแพทย์
ทีใ่ ช้การเรียนโดยใช้ปญ
ั หาเป็นหลักในการสอนเป็น
ครั้งแรก ทำ�ให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่ยอมรับ
และรู้ จั ก กั น ทั่ ว โลกว่ า เป็ น ผู้ นำ � ในการจั ด การ
เรี ย นโดยใช้ ปั ญ หาเป็ น หลั ก จนกระทั่ ง กลางปี
ค.ศ. 1980 การสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนโดย
ใช้ปญ
ั หาเป็นหลักจึงได้ขยายไปสูก่ ารสอนในสาขา
อื่ น ๆ ทุ กวงการอาชี พ เช่ น วิ ศ วกรรมศาสตร์
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คณิตศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ พฤติกรรม
ศาสตร์ เป็นต้น การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักจึง
เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายและมีการนำ�ไปใช้
สอนตามมหาวิทยาลัยต่างๆ มากขึ้น (มัณฑรา
ธรรมบุศย์, 2545: 11-17) ในประเทศไทยการ
เรี ย นโดยใช้ ปั ญ หาเป็ น หลั ก เริ่ ม ใช้ ค รั้ ง แรกใน
หลักสูตรแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในปี พ.ศ.2531 และประยุกต์ในหลักสูตรสาธารณะ
สุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้การเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นหลักเป็นวิธีการเรียนการสอนรูปแบบ
หนึ่ ง ที่ นำ � มาปรั บ ใช้ ใ นหลายๆ กลุ่ ม สาระ
การเรียนรูไ้ ด้ เช่น กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่ง
การเรียนโดยใช้ปญ
ั หาเป็นหลักนีไ้ ด้รบั การยอมรับ
ว่ า เป็ น การเรี ย นการสอนที่ ใ ห้ ป ระสบการณ์
ท้าทายความคิดลักษณะนิสัย และการปฏิบัติร่วม
กับการแก้ปัญหา เป็นการจูงใจผู้เรียนให้เรียนรู้
การแก้ ปั ญ หา โดยผ่ า นการสื บ เสาะหาความรู้
การค้นพบด้วยตนเอง และจากการทำ�งานกลุ่ม
(รัชนีกร หงส์พนัส, 2547: 44-53)

ความหมายของการเรี ย นโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน

การเรียนโดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน (ProblemBased Learning: PBL) เป็นการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเริ่มต้นจาก
ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยสร้างความรู้จากกระบวนการ
ทำ�งานกลุม่ เพือ่ แก้ปญ
ั หาหรือสถานการณ์เกีย่ วกับ
ชีวิตประจำ�วัน ดังนั้น ปัญหาจึงเป็นจุดเริ่มต้นของ
กระบวนการเรียนรู้ และเป็นตัวกระตุ้นของการ
พัฒนาทักษะการแก้ปญ
ั หาอย่างมีเหตุและผล และ
การสืบคันหาข้อมูล เพื่อเข้าใจกลไกของตัวปัญหา
อี ก ทั้ ง มุ่ ง เน้ น พั ฒนาผู้ เ รี ย นในด้ า นทั ก ษะและ
กระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
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เรียนรู้โดยการชี้นำ�ตนเอง ซึ่งผู้เรียนได้ฝึกฝนการ
สร้างองค์ความรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดด้านการ
แก้ปัญหาอย่างมีความหมาย ซึ่งมีนักการศึกษาได้
ให้ความหมายไว้มากมาย ดังนี้
การเรียนแบบใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน หมายถึง
กระบวนการที่แสวงหาความรู้ความเข้าใจ ทักษะ
และเจตคติ จากสถานการณ์ (ปัญหา) ที่ไม่คุ้นเคย
มาก่อน โดยใช้ปัญหาในการแสวงหาความรู้ด้วย
กลวิธีในการหาข้อมูล เพื่อพิสูจน์สมมติฐานอัน
เป็นการแก้ปัญหานั้นๆ โดยผู้เรียนต้องนำ�ปัญหา
มาเชื่อมโยงกับความรู้เดิม ความคิดที่มีเหตุผล
และการแสวงหาความรู้ใหม่ ขนาดของปัญหาควร
ค่อนข้างกว้าง เพื่อนำ�ไปสู่การศึกษาค้นคว้าเพิ่ม
เติมอย่างกว้างขวาง ครอบคลุมหลายด้าน สุปรียา
วงษ์ตระหง่าน (2546: 4) เป็นพัฒนาทักษะการ
คิดแบบหนึง่ ทีจ่ ดั กระบวนการเรียนการสอน โดยที่
ปัญหานั้น ต้องทำ�ให้ผู้เรียนสนใจต้องการแสวงหา
ค้นคว้าหาเหตุผลมาช่วยแก้ปญ
ั หา ซึง่ ทำ�ให้เกิดการ
เรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น
ของผู้เรียนได้ (วัชรา เล่าเรียนดี, 2547: 72) โดย
เน้นผู้เรียนเป็นผู้ตัดสินใจในสิ่งที่ต้องการแสวงหา
ความรู้ และรู้จักการทำ�งานร่วมกันเป็นทีมภายใน
กลุ่ม ผู้เรียน โดยผู้สอนมีส่วนร่วมน้อยที่สุด ซึ่ง
การเรี ย นรู้ จ ากปั ญ หาอาจเป็ น สถานการณ์ จริ ง
(สำ � นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ,
2550: 8) ดังนั้น การจัดสภาพการณ์ของการ
เรียนการสอนที่ใช้ปัญหา และฝึกกระบวนการคิด
วิเคราะห์ปญ
ั หา แก้ปญ
ั หาร่วมกันเป็นกลุม่ ซึง่ ช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในปัญหานั้นชัดเจน ได้
เห็นทางเลือก และวิธีการที่หลากหลายในการแก้
ปัญหา (ทิศนา แขมมณี, 2548: 137)
นอกจากนี้ ควรบู ร ณาการความรู้ ที่
ต้องการให้ผู้เรียนได้รับกับการแก้ปัญหาเข้าด้วย
กัน ปัญหาที่ใช้มีลักษณะเกี่ยวกับชีวิตประจำ�วัน
และมีความสัมพันธ์กับผู้เรียน และมุ่งเน้นพัฒนา
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ผู้เรียนในด้านทักษะการเรียนรู้มากกว่าความรู้
ที่ผู้เ รียนได้ม า และพัฒนาผู้เ รียนสู่การเป็น ผู้ที่
สามารถเรียนรู้โดยชี้นำ�ตนเองได้ (Gallagher,
1997: 332-362) สอดคล้องกับแนวคิดของ Allen
and Duch (1998: 1) กล่าวไว้ว่า ครูเป็นผู้ร่วม
ในการแก้ปัญหาที่มีหน้าที่สร้างความสนใจ สร้าง
ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เป็น
ผู้แนะนำ� และอำ�นวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนอย่างสมบูรณ์ (Torp and Sage,
1998: 14-16) จากความหมายของการเรียนโดย
ใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน สรุปได้วา่ เป็นการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ โดยใช้ประเด็นปัญหาเป็น
ตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้
ร่ ว มกั น ทำ � งานเป็ น กลุ่ ม แสวงหาวิ ธี ก ารที่
หลากหลายมาใช้ในการปฏิบัติ จนสามารถค้น
พบวิธีการแก้ปัญหานั้นได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้
ยังฝึกให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ และ
ทักษะการแก้ปัญหา โดยครูผู้สอนมีบทบาทเป็น
เพียงผู้คอยอำ�นวยความสะดวกและให้คำ�แนะนำ�
แก่ผู้เรียน

ลักษณะของการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หา
เป็นฐาน

ลักษณะของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน เป็นรูปแบบหรือวิธีการเรียนรู้หนึ่งที่ครูผู้สอน
ใช้ ก ารตั้ ง คำ � ถาม หรื อ ปั ญ หาเป็ น ตั ว กระตุ้ น ให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจ เพื่อฝึกทักษะการคิดแก้
ปั ญ หาอย่ า งมี เ หตุ ผ ล การคิ ด สร้ า งสรรค์ คิ ด
วิจารณญาณ การสืบค้น รวบรวมข้อมูล จาก
กระบวนการกลุ่ม การบันทึกและการอภิปราย
อย่ า งเป็ น ระบบให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 2-3)
ได้สรุปลักษณะของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานไว้ มีดังนี้ 1) ต้องมีสถานการณ์ที่เป็นปัญหา
2) ปั ญ หาที่ นำ � มาใช้ ควรเป็ น ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น
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พบเห็นได้ในชีวิตจริงของผู้เรียน 3) ผู้เรียนเรียนรู้
โดยการนำ�ตนเอง (Self-Directed Learning)
ค้ น หาและแสวงหาความรู้ คำ � ตอบด้ ว ยตนเอง
4) ผู้เรียนเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย เพื่อประโยชน์ใน
การค้นหาความรูร้ ว่ มกัน เป็นการพัฒนาทักษะการ
แก้ปญ
ั หาด้วยเหตุและผล 5) การเรียนรูม้ ลี กั ษณะ
การบู ร ณาการความรู้ และบู ร ณาการทั ก ษะ
กระบวนการต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้
และคำ�ตอบที่กระจ่างชัด 6) ความรู้ที่เกิดจากการ
เรียนรู้ จะได้มาภายหลังจากผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแล้วเท่านั้น และ
7) การประเมิ น ผลเป็ น การประเมิ น ผลจาก
สภาพจริง โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานความ
ก้าวหน้าของผู้เรียน รวมถึงแนวคิดของ Barrows
and Tamblyn (1980: 191-192) ได้สรุปลักษณะ
ของการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐานไว้ ดั ง นี้
1) ปัญหาถูกเสนอให้ผู้เรียนเป็นอันดับแรกในขั้น
การเรียนรู้ 2) ปัญหาที่ใช้ในการเรียนรู้เป็นปัญหา
ทีเ่ หมือนกับปัญหาทีผ่ เู้ รียนสามารถพบในชีวติ จริง
3) ผู้เรียนทำ�งานเป็นกลุ่มในการแก้ปัญหา โดยมี
อิสระในการแสดงความสามารถในการให้เหตุผล
การประยุกต์ใช้ความรู้ และการประเมิน ผลการ
ตาราง 1
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เรียนรู้ด้วยตนเองที่เหมาะสมกับขั้นตอนของการ
เรียนรู้ในแต่ละขั้น 4) เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองที่
มีขั้นตอนในการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นแนวทาง
ในการกำ�หนดกระบวนการทำ�งานเพื่อแก้ปัญหา
5) ความรู้และทักษะที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รับ
เกิดหลังการแก้ปัญหา หรือการทำ�งานที่ใช้ความรู้
และทักษะเหล่านั้น และ 6) การเรียนรู้ประกอบ
ด้วยการทำ�งานในการแก้ปัญหา และการศึกษา
ด้วยตนเอง โดยมีลักษณะที่บูรณาการทั้งความรู้
ที่ผู้เรียนมีและทักษะกระบวนการเข้าด้วยกัน จาก
ลักษณะของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สรุป
ได้ว่า ปัญหาต้องเกิดขึ้นในชีวิตจริง พบบ่อย มี
ความสำ�คัญ และเกิดจากประสบการณ์ของผูเ้ รียน
หรื อ ผู้ เ รี ย นอาจมี โ อกาสได้ เ ผชิ ญ กั บ ปั ญ หานั้ น
ด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม
เพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน
การเปรียบเทียบความแตกต่างของความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ของครูผู้สอนและผู้เรียน
จากปัจจัยการเรียนรู้ การสอนโดยใช้ครูเป็นฐาน
การสอนโดยใช้ ตำ � ราเป็ น ฐาน การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน จากแนวคิดของ มัณฑรา ธรรมบุศย์
(2545: 11-17) สามารถสรุปได้ดงั ตาราง 1 มีดงั นี้

การเปรียบเทียบความแตกต่างของความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของครูผู้สอน

ปัจจัยการเรียนรู้
การจัดเตรียมสภาพ
แวดล้อมในการเรียนรู้
และสื่อการสอนในวิชา
สังคมศึกษา
การจัดลำ�ดับการเรียนรู้ใน
วิชาสังคมศึกษา
การจัดเวลาในการทำ�
แบบฝึกหัด/ปัญหาในวิชา
สังคมศึกษา

การสอนโดยใช้
ครูเป็นฐาน

การสอนโดยใช้
ตำ�ราเป็นฐาน

การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
ครูเป็นผู้นำ�เสนอ
สถานการณ์การเรียนรู้
ผู้เรียนเป็นผู้เลือกสื่อการ
เรียนรู้

ครูเป็นผู้เตรียมการและ
ผู้นำ�เสนอ

ครูเป็นผู้เตรียมการและ
เป็นผู้นำ�เสนอ

ครูเป็นผู้กำ�หนด

ผู้เรียนเป็นผู้กำ�หนด

ผู้เรียนเป็นผู้กำ�หนด

ครูให้แบบฝึกหัดหลังจาก
เสร็จสิ้นการสอน

ครูนำ�เสนอการสอนตั้งแต่
ต้น แต่ใช้สื่อตามลำ�ดับ
ของเนื้อหา

ครูนำ�เสนอปัญหาก่อน
เสนอสื่อการสอนอื่นๆ
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การเปรียบเทียบความแตกต่างของความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของครูผู้สอน (ต่อ)

ปัจจัยการเรียนรู้
ความรับผิดชอบต่อการ
เรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษา
ความเป็นมืออาชีพในวิชา
สังคมศึกษา
การประเมินผลในวิชา
สังคมศึกษา
การควบคุมในวิชา
สังคมศึกษา

การสอนโดยใช้
ครูเป็นฐาน
ครูเป็นผู้รับผิดชอบ

ผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบ

ครูแสดงภาพลักษณ์ความ
เป็นมืออาชีพ
ครูจัดทำ�แบบประเมินและ
เป็นผู้ประเมิน

ครูแสดงภาพลักษณ์ความ
เป็นมืออาชีพได้ไม่เต็มที่
ครูอาจให้ผู้เรียนประเมิน
ตนเองส่วนหนึ่ง

การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
ผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
ครูไม่แสดงภาพลักษณ์
ความเป็นมืออาชีพ
ผู้เรียนเป็นผู้ประเมิน
ตนเอง

ครูควบคุมผู้เรียน

ผู้เรียนควบคุมตนเอง

ผู้เรียนควบคุมตนเอง

จากตาราง 1 การเปรี ย บเที ย บความ
แตกต่ างของความรับผิด ชอบในการเรียนรู้ข อง
ครูผู้สอน สรุปได้ว่า การสอนโดยใช้ครูเป็นฐาน
การสอนโดยใช้ตำ�ราเป็นฐาน และการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานมีจุดร่วมคือ ครูผู้สอนสังคมศึกษา
ควรมีการจัดเตรียมการไว้ล่วงหน้า ซึ่งการสอน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีจุดเด่นคือ ประเด็นปัญหา
หรือสถานการณ์ปัญหาในวิชาสังคมศึกษาเป็นตัว
กระตุ้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการอภิปราย เป็นการ
สร้างความน่าสนใจให้ผเู้ รียนเกิดความสงสัยในการ
ค้นหาคำ�ตอบ จากการวิเคราะห์ปัญหานั้น ดังนั้น
ครูผู้สอนสังคมศึกษาต้องเน้นให้ผู้เรียนผ่านการ
ค้นคว้า วางแผน การแก้ปัญหา การลงมือปฏิบัติ
จริงด้วยตนเองแบบมีส่วนร่วม รวมถึงการวัดและ
ประเมิ น ผลที่ ค รู ผู้ ส อนจำ � เป็ นวั ด และประเมิ น

การสอนโดยใช้
ตำ�ราเป็นฐาน

ผู้เรียน จากการลงมือปฏิบัติจริงผ่านผลงาน หรือ
การแก้ปัญหาในบริบทต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับชีวิต
ประจำ�วันให้มากที่สุด

กลไกสำ�คัญของการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
กลไกสำ�คัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน มีความสำ�คัญในการขับเคลื่อน
ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ผ่ า นการจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเล็ก
การบู ร ณาการเนื้ อ หาความรู้ โดยเฉพาะครู
สังคมศึกษาสอนโดยการบูรณาการ เพื่อการสร้าง
ความรู้สังคมศึกษาประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
ดังภาพประกอบ 1 มีดังนี้
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การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem Based Learning)

การเรียนรู้ด้วยตนเอง
(Self-Directed Learning)

การเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเล็ก
(Small group Learning)

การบูรณาการเนื้อหาความรู้วิชาสังคมศึกษา
(Integration of knowledge social studies)

ภาพประกอบ 1 ความสัมพันธ์ของกลไกสำ�คัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ที่มา: การสังเคราะห์จากแนวคิดของ (ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์, 2538: 5-6)
จากภาพประกอบ 1 กลไกสำ�คัญของการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ประกอบด้วย
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรูโ้ ดยใช้กลุม่ เล็ก และการบูรณาการ
เนื้อหาความรู้วิชาสังคมศึกษา โดยแต่ละกลไก
มีรายละเอียด มีดังนี้
1. การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน
(Problem-Based Learning) คือ เป็นลักษณะ
ของการสอน โดยใช้ปัญหาในชีวิตประจำ�วันของ
ผู้เรียนที่ผู้เรียนอาจประสบหรือพบเจอ มาเป็นจุด
ตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้ และเป็นตัวกระตุ้น
ในการพั ฒ นาทั ก ษะการแก้ ปั ญ หาด้ ว ยเหตุ ผ ล
โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็น ผู้ตัดสินใจในสิ่งที่ต้องการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และรู้จักการทำ�งาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม ภายในกลุ่มผู้เรียนด้วยกัน โดย
ผู้ สอนมี ส่ว นร่ ว มน้อ ยที่สุด ซึ่ง มีขั้นตอนในการ
เรียนรู้ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) กำ�หนดปัญหา 2) การ
วิเคราะห์ปัญหา 3) การศึกษาค้นคว้า 4) การสรุป
ข้อมูล 5) การนำ�เสนอผลงาน 6) การประเมิน
ผลงาน

2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed
Learning) คือ การเรียนรู้โดยการชี้นำ�ตนเอง โดย
การให้โอกาสผูเ้ รียนวางแผนการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
ซึง่ ครอบคลุมการวินจิ ฉัยความต้องการในการเรียน
รู้ของตน การตั้งเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
การเรียนรู้ การเลือกวิธีการเรียนรู้ การแสวงหา
แหล่งความรู้ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล รวมทั้ง การประเมินตนเอง ซึ่งครูอยู่ใน
ฐานะกั ล ยาณมิ ต ร ทำ � หน้ า ที่ ก ระตุ้ น และให้ คำ �
ปรึกษาผูเ้ รียน ในการวินจิ ฉัยความต้องการกำ�หนด
วัตถุประสงค์ ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ และ
เตรียมวัสดุอปุ กรณ์ แหล่งข้อมูล รวมทัง้ ร่วมเรียนรู้
ไปกับผูเ้ รียน และติดตามการประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน
3. การเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเล็ก (SmallGroup Learning) คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ใน
การช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูต้ ามวัตถุประสงค์ที่
กำ�หนด โดยการจัดผูเ้ รียนเป็นกลุม่ เล็กๆ ประมาณ
4-8 คน และให้ผู้เรียนในกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยน
ข้อมูลความคิดเห็นร่วมกัน และประสบการณ์ใน
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ประเด็นทีก่ �ำ หนด และสรุปผลการอภิปรายออกมา
เป็นข้อสรุปของกลุ่ม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
4. การบู ร ณาการเนื้ อ หาความรู้ วิ ช า
สังคมศึกษา (Integration of Knowledge Social
Studies) คื อ การนำ � ศาสตร์ ห รื อ ความรู้ วิ ช า
สังคมศึกษาที่สัมพันธ์กัน นำ�มาเข้าด้วยกัน หรือ
ผสมผสานได้อย่างกลมกลืน เพือ่ นำ�มาจัดเป็นการ
เรียนการสอนเกิดการเชื่อมโยงกัน โดยมีการเน้น
องค์รวมของเนื้อหาสังคมศึกษาใน 5 กลุ่มสาระ
ดังนี้ 1) ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 2) หน้าที่
พลเมื อ ง วั ฒ นธรรมและการดำ � เนิ น ชี วิ ต ใน
สังคม 3) เศรษฐศาสตร์ 4) ประวัติศาสตร์ และ
5) ภูมิศาสตร์

ลั ก ษณะของปั ญ หาที่ ใ ช้ ใ นการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ลั ก ษณะของปั ญ หาที่ ใ ช้ ใ นการจั ด การ
เรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐานที่ ดี ครู ผู้ ส อน
สังคมศึกษาจำ�เป็นต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรง
จูงใจใฝ่แสวงหาความรู้ โดยคำ�นึงถึงพืน้ ฐานความรู้
ความสามารถของผูเ้ รียน ประสบการณ์ความสนใจ
และภูมิหลังของผู้เรียน เนื่องจากคนเราส่วนใหญ่
มีแนวโน้มสนใจเรื่องใกล้ตัวมากกว่าเรื่องไกลตัว
สนใจสิ่งที่มีความหมาย หรือเป็นเรื่องที่ตนเอง
สนใจ และมีความสำ�คัญต่อตนเอง ดังนั้น การ
กำ�หนดปัญหาจึงต้องคำ�นึงถึงผู้เรียนเป็นหลัก ครู
ผู้สอนควรมีขั้นตอนพิจารณาประเด็นต่างๆ เพื่อ
ประกอบการเลือกใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้รูป
แบบนี้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ประพันธ์ศิริ
สุเสารัจ (2548: 32) ได้เสนอลักษณะของปัญหา
ทีใ่ ช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็น
ฐาน ซึง่ ลักษณะสำ�คัญของปัญหามีดงั นี้ 1) เกิดขึน้
ในชีวิตจริง และเกิดจากประสบการณ์ของผู้เรียน
หรือผูเ้ รียนอาจมีโอกาสเผชิญกับปัญหานัน้ 2) เป็น

40

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2564

ปัญหาที่พบบ่อย มีความสำ�คัญ มีข้อมูลประกอบ
เพียงพอสำ�หรับการค้นคว้า 3) เป็นปัญหาทีย่ งั ไม่มี
คำ�ตอบชัดเจนตายตัว เป็นปัญหาทีม่ คี วามซับซ้อน
คลุมเครือ หรือผู้เรียนเกิดความสงสัย 4) ปัญหาที่
เป็นประเด็นขัดแย้ง ข้อถกเถียงในสังคม ยังไม่มี
ข้อยุติ 5) เป็นปัญหาที่อยู่ในความสนใจ เป็นสิ่งที่
อยากรู้ แต่ไม่รู้ 6) ปัญหาที่สร้างความเดือดร้อน
เสียหาย เกิดโทษภัย และเป็นสิง่ ไม่ดี หากใช้ขอ้ มูล
โดยลำ�พังคนเดียว อาจทำ�ให้ตอบปัญหาผิดพลาด
7) เป็นปัญหาที่มีการยอมรับว่าจริง ถูกต้อง แต่
ผู้เรียนไม่เชื่อว่าจริง ไม่สอดคล้องกับความคิดของ
ผู้เรียน 8) ปัญหาที่อาจมีคำ�ตอบ หรือมีแนวทาง
ในการแสวงหาคำ � ตอบได้ ห ลายทางครอบคลุ ม
การเรียนรู้ที่กว้างขวางหลากหลายเนื้อหา 9) เป็น
ปัญหาทีม่ คี วามยากความง่าย เหมาะสมกับพืน้ ฐาน
ของผูเ้ รียน 10) เป็นปัญหาทีไ่ ม่สามารถหาคำ�ตอบ
ได้ทันที ต้องการสำ�รวจค้นคว้า และการรวบรวม
ข้อมูลหรือทดลองดูก่อน จึงได้คำ�ตอบ ไม่สามารถ
คาดเดาหรือทำ�นายได้ง่ายๆ ว่า ต้องใช้ความรู้
อะไร ยุทธวิธีสืบเสาะหาความรู้จะเป็นอย่างไร
11) เป็นปัญหาทีส่ ง่ เสริมความรูด้ า้ นเนือ้ หาทักษะ
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
นอกจากนี้ การออกแบบหลั ก การ
เขี ย นโจทย์ ปั ญ หา เพื่ อ ใช้ ใ นการประเมิ น โจทย์
ปัญหา และเป็นแนวทางสำ�หรับผู้ออกแบบโจทย์
ปัญหา ประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน 7 ประการ
มีดังนี้ (ฐิติพร ปานมา, 2554: 7-8)
1. โครงสร้ า งของปั ญ หา (Problem
Structure) คือโจทย์ปัญหาจึงควรมีความซับซ้อน
และท้าทายความสามารถของผู้เรียนเพียงพอที่
ทำ�ให้สมาชิกในกลุ่มต้องช่วยกันค้นหาคำ�ตอบรูป
แบบของโจทย์ที่เรียบง่าย เป็นขั้นเป็นตอนมาก
เกินไป หรือมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจน ทำ�ให้สามารถ
คาดการณ์ค�ำ ตอบได้งา่ ย ซึง่ แตกต่างกับในชีวติ จริง
การเกิดสถานการณ์ที่นำ�ไปสู่ปัญหามักเป็นอะไร
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ที่คาดไม่ถึง รวมถึงไม่ควรเป็นโจทย์ที่มีคำ�ตอบที่
ถูกต้องเพียงข้อเดียว
2. ความน่าเชือ่ ถือและใกล้เคียงความเป็น
จริง (Authenticity) โจทย์ปัญหาที่ดีควรมีความ
คล้ายคลึงกับสถานการณ์ที่ผู้เรียนจะเผชิญในชีวิต
จริง ซึ่งผู้เรียนสามารถนำ�เนื้อหาและทักษะที่เกิด
ขึ้นจากการเรียนรู้นำ�ไปใช้ในการแก้สถานการณ์ที่
จะเกิดขึน้ ในอนาคตได้ โจทย์ปญ
ั หาควรมีความใกล้
เคียงกับสถานการณ์จริง หรือได้มาจากเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นจริง และยังไม่มีคำ�ตอบที่แน่นอนและ
ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน
3. ความเชือ่ มโยงกับหลักสูตร (Curricular
Relevance) ประเด็นเนื้อหาของรายวิชา เป็น
ประเด็นสำ�คัญของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน โจทย์ปัญหาที่ดีควรเป็นสถานการณ์ปัญหา
ที่ เ ป็ น หั ว ใจของประเด็ น การเรี ย นรู้ ใ นหั ว ข้ อ นั้ น
เพราะปัญหาที่อยู่ภายในโจทย์ คือเครื่องมือที่ช่วย
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาในประเด็นนั้น โดยที่
ผู้ออกแบบโจทย์ต้องพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาที่
ผูเ้ รียนเคยศึกษามาแล้วกับเนือ้ หาใหม่ทตี่ อ้ งศึกษา
จากโจทย์นี้
4. ความเชื่อมโยงกับผู้เรียน (Learner
Relevance) โจทย์ ปั ญ หาที่ ดี ค วรเป็ น เรื่ อ งที่
ผูเ้ รียนให้ความสนใจ เพือ่ กระตุน้ ให้ผเู้ รียนต้องการ
หาคำ�ตอบ ดังนั้น โจทย์ปัญหาควรเป็นเหตุการณ์
ปัจจุบัน เรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้เรียน อาจ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่น ระดับ
ประเทศ หรือระดับนานาชาติ ช่วยทำ�ให้ผู้เรียนได้
เห็นถึงการวิเคราะห์ การพัฒนาและแนวทางการ
แก้ปัญหาของมืออาชีพที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นได้
5. วิธีการ (Ways and Means) ข้อมูล
ที่มากจนเกินไปอาจทำ�ให้ความอยากรู้ของผู้เรียน
สิน้ สุดลง แต่หากข้อมูลน้อยเกินไป อาจไม่สามารถ
กระตุ้นให้อยากรู้ได้ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานที่ดี ควรหลีกเลี่ยงการสอนเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
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โจทย์ก่อนที่ผู้เรียนเผชิญกับโจทย์นั้น ผู้เรียนควร
ได้ค้นคว้าหาข้อมูลสถานการณ์เกี่ยวกับโจทย์ ตั้ง
คำ�ถามที่เหมาะสม และวางแผนแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง ข้อมูลที่ให้ในโจทย์ จึงไม่ควรสมบูรณ์และ
ยังเป็นที่น่าสงสัย
6. ความสามารถในการกระตุ้นความคิด
(Thinking Requirement) โจทย์ปญ
ั หาทีด่ คี วรทำ�ให้
ผู้เรียนเกิดคำ�ถามที่ท้าทายและนำ�ไปสู่การพัฒนา
ทักษะการคิดในระดับที่สูงขึ้น คือนอกจากการ
ให้ความรู้ความเข้าใจในระดับการหยั่งรู้พื้นฐาน
แล้ ว ควรพั ฒ นาถึ ง ระดั บ การวิ เ คราะห์ การ
ประยุกต์-ใช้ สังเคราะห์ และประเมินผลได้ รวม
ถึงสามารถปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ ดัดแปลงแผน และ
ประเมินเป้าหมายซ้ำ�ไปซ้�ำ มา เพือ่ นำ�ไปสูแ่ นวทาง
การแก้ปัญหาที่ได้ผลดีที่สุด
7. การแก้ ปั ญ หาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(Potential Solutions) หลักเกณฑ์สุดท้ายสำ�หรับ
การสร้าง หรือการเลือกโจทย์ปัญหาคือ ความซับ
ซ้อน (Complexity) เนื่องจากปัญหาในชีวิตจริง
นอกห้องเรียนมักเต็มไปด้วยความซับซ้อน ดังนั้น
จึงควรลอกเลียนแบบสถานการณ์เหล่านัน้ มา เพือ่
ใช้ในห้องเรียน ซึ่งทำ�ให้มีผลดีหลายด้านด้วยกัน
เช่น ความซับซ้อนทำ�ให้แน่ใจว่าไม่ได้มีคำ�ตอบที่
ถูกต้องเพียงคำ�ตอบเดียว และการทีม่ หี ลากหลาย
คำ�ตอบจากหลายมุมมอง
จากลักษณะของปัญหาทีใ่ ช้ในการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สรุปได้ว่า ปัญหานั้น
ควรเป็นปัญหาน่าสนใจ ท้าทาย ใกล้เคียงความ
เป็นจริง ควรเป็นเหตุการณ์ปจั จุบนั เรือ่ งราวทีเ่ กิด
ขึน้ ในชีวติ ประจำ�วันของผูเ้ รียน อาจเป็นเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในระดับครอบครัว ระดับชุมชน ระดับ
สังคม ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ เพื่อ
ให้ผู้เรียนคิดไตร่ตรองและค้นคว้าหาคำ�ตอบ จาก
การตั้งคำ�ถามที่เหมาะสม และวางแผนแก้ปัญหา
ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ
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ขั้ น ตอนการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ หรือยุทธวิธีที่ใช้
ร่วมกับวิธีการอื่นๆ เช่น การบูรณาการการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเล็ก การแก้
ปัญหามาผสมผสานกัน เพือ่ เอือ้ ต่อการเรียนรูข้ อง
ผู้เรียน ซึ่งสามารถใช้สอนได้กับทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทัง้ นีค้ รู
ผูส้ อนจำ�เป็นต้องพิจารณาเลือกเนือ้ หาทีเ่ หมาะสม
ไปพร้อมกับการจัดสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการจัดการ
เรียนรู้ โดยมีนักวิชาการเสนอกระบวนการและ
ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน มีดังนี้
สำ � นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
(2550: 6-8) ได้สรุปขัน้ ตอนของการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ 6 ขั้นตอน มีดังนี้
ขั้ น ที่ 1 การกำ � หนดปั ญ หา เป็ น ขั้ น ที่
ผู้สอนจัดสถานการณ์ต่างๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจ และมองเห็นปัญหา สามารถกำ�หนด
สิ่งที่เป็นปัญหาที่ผู้เรียนอยากรู้อยากเรียนได้ และ
เกิดความสนใจที่จะค้นหาคำ�ตอบ
ขั้ น ที่ 2 การทำ � ความเข้ า ใจกั บ ปั ญ หา
ผูเ้ รียนจะต้องทำ�ความเข้าใจปัญหาทีต่ อ้ งการเรียน
รู้ ซึ่งผู้เรียนจะต้องสามารถอธิบายสิ่งต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาได้
ขั้ น ที่ 3 การดำ � เนิ น การศึ ก ษาค้ น คว้ า
ผู้เรียนกำ�หนดสิ่งที่ต้องเรียน ดำ�เนินการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองด้วยวิธีการหลากหลาย
ขั้นที่ 4 การสังเคราะห์ความรู้ เป็นขั้น ที่
ผู้เรียนนำ�ความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ร่วมกัน อภิปรายผล และสังเคราะห์ความรู้ที่ได้
มาว่า มีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด
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ขั้นที่ 5 การสรุปและประเมินค่าของคำ�
ตอบ ผูเ้ รียนแต่ละกลุม่ สรุปผลงานของกลุม่ ตนเอง
และประเมิน ผลว่าข้อมูลที่ ศึกษาค้นคว้ามีความ
เหมาะสมหรือไม่เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบ
แนวคิดในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระ ทุกกลุ่มช่วย
กันสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมปัญหาอีกครั้ง
ขั้นที่ 6 การนำ�เสนอและประเมินผลงาน
ผู้เรียนนำ�ข้อมูลที่ได้มาจัดระดับองค์ความรู้ และ
นำ � เสนอเป็ น ผลงานในรู ป แบบที่ ห ลากหลาย
ผู้เรียนทุกกลุ่มรวมทั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาร่วม
กันประเมินผลงาน
Delisle (1997: 26-36) ได้ เ สนอ
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
สำ�หรับการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้
6 ขั้นตอน มีดังนี้
ขัน้ ที่ 1 การเชือ่ มโยงปัญหา (Connecting
with the Problem) เป็นขัน้ ตอนในการสร้างปัญหา
ผูเ้ รียนต้องมีความรูส้ กึ ว่า ปัญหานัน้ มีความสำ�คัญ
ต่ อ ตนก่ อ น ดั ง นั้ น ครู จ ะสำ � รวจประสบการณ์
ความสนใจของผู้เรียนแต่ละบุคคลก่อน เพื่อเป็น
แนวทางในการเลือกหรือออกแบบปัญหา โดยครู
อาจยกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขึ้นมาร่วม
กันอภิปรายก่อน แล้วครูและผู้เรียนช่วยกันสร้าง
ปัญหาทีผ่ เู้ รียนสนใจขึน้ มา เพือ่ เป็นปัญหาสำ�หรับ
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ประเด็นที่ครูยก
มานัน้ ต้องเป็นประเด็นทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความรู้
ในเนื้อหาวิชา และทักษะที่ต้องการให้ผู้เรียนได้
รับด้วย
ขั้นที่ 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
นำ�มาเป็นฐานของการแก้ปญ
ั หา จากนัน้ ผูเ้ รียนใน
กลุ่มร่วมกันอภิปรายถึงข้อเท็จจริงที่โจทย์กำ�หนด
มาให้ แล้วกำ�หนดสิ่งที่ต้องกำ�หนดเพิ่มเติม เพื่อ
นำ�มาเป็นฐานความรู้ในการแก้ปัญหาพร้อมทั้ง
กำ�หนดวิธีการหาความรู้ และแหล่งทรัพยากรของ
ความรูน้ นั้ ด้วย ในแต่ละหัวข้อจะเขียนลงในตาราง
4 โดยเขียนเรียงเป็นข้อ ในข้อหนึ่งๆ เขียนแต่ละ
สดมภ์ให้สัมพันธ์กัน เมื่อกลุ่มกำ�หนดทุกหัวข้อ
เสร็จแล้ว กลุ่มจะมอบหมายให้สมาชิกในกลุ่ม
ไปศึกษาค้นคว้าตามแผนการเรียนรู้ที่กำ�หนดไว้
แล้วนำ�ความรู้ที่ไปศึกษามารายงานต่อกลุ่ม ทำ�
เช่นนี้เรื่อยๆ จนได้ความรู้เพียงพอสำ�หรับการ
แก้ปัญหา ในขั้นนี้ผู้เรียนมีอิสระกำ�หนดในแต่ละ
หัวข้อ ครูเพียงแต่สังเกตและอำ�นวยความสะดวก
ในการเรียนรู้เท่านั้น
ขั้ น ที่ 4 การเข้ า พบปั ญ หาอี ก ครั้ ง
(Revisiting the Problem) กลุม่ ร่วมกันสังเคราะห์
ความรู้ที่ได้มานั้น ว่าเพียงพอที่จะแก้ปัญหานั้น
หรือไม่ ถ้าความรู้ที่ได้มานั้นไม่เพียงพอ กลุ่มก็จะ
กำ�หนดสิง่ ทีต่ อ้ งเรียนรูเ้ พิม่ เติม และแผนการเรียน
รูอ้ กี ครัง้ แล้วทำ�แผนการเรียนรูจ้ นกว่าจะได้ความรู้
ทีส่ ามารถนำ�ไปแก้ปญ
ั หาได้ ในขัน้ ตอนนีผ้ เู้ รียนใน
กลุม่ ต้องใช้การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้
มาจากการศึกษาตามแผนการเรียนรู้ ทำ�ให้ผเู้ รียน
พัฒนาความรูค้ วามสามารถในการสือ่ สาร การพูด
การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ข้อมูล
ขั้นที่ 5 การผลิตผลงาน (Producing a
Product or Performance) ผู้เรียนใช้ความรู้ที่ได้
ศึกษามาแก้ปัญหา หรือสร้างผลผลิตขั้นสุดท้าย
ของการเรียนรู้ และนำ�เสนอผลผลิตนัน้ ให้ชนั้ เรียน
ได้ทราบผลทั่วกัน
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ขัน้ ที่ 6 การประเมินผลงานและแก้ปญ
ั หา
(Evaluating Performance and the Problem)
ครู แ ละผู้ เ รี ย นมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น ในการ
ประเมินด้านความรู้ ทักษะด้านความรู้ ได้แก่ การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร และทักษะ
ทางด้านสังคม ได้แก่ การทำ�งานร่วมกันเป็นทีม
รวมถึงครูต้องประเมินปัญหาที่ใช้ในการเรียนรู้
ด้วยว่า มีประสิทธิภาพหรือไม่
Arends (2001: 10-15) กล่าวถึงขัน้ ตอน
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน และดำ�เนิน
การแต่ละขั้นตอนไว้ 5 ขั้นตอน มีดังนี้
ขั้ น ที่ 1 การแนะนำ � ปั ญ หา (Orient
student to the problem) ครูแจ้งจุดมุง่ หมายของ
การเรียน สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียน บอกสิ่งที่
ผู้เรียนต้องทำ�และแนะนำ�ขั้นตอนการศึกษา
ขั้นที่ 2 การกำ�หนดงานที่ต้องดำ�เนินการ
(Organize students for study) ครูช่วยผู้เรียน
กำ�หนดงานที่ต้องทำ� หรือต้องรับผิดชอบ
ขั้ น ที่ 3 การรวบรวมข้ อ มู ล (assist
independent and group investigation) ครูช่วย
ให้ผู้เรียนรวบรวมข้อมูล หรือดำ�เนินการทดลอง
เพื่อค้นหาข้อมูล
ขั้ น ที่ 4 การเตรี ย มนำ � เสนอผลงาน
(develop and present artifacts and exhibits)
ครูช่วยผู้เรียนวางแผน และเตรียมนำ�เสนอผลงาน
ขัน้ ที่ 5 การวิเคราะห์และประเมินผลการ
ทำ�งาน (analyze and evaluate the problemsolving process) ครูช่วยผู้เรียนวิเคราะห์และ
ประเมินกระบวนการแก้ปัญหา
จากขั้ น ตอนการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน สรุปได้วา่ เป็นกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่ครูผู้สอนสังคมศึกษาในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
จากการสื บ ค้ น หาคำ � ตอบให้ กั บ ปั ญ หาที่ ข้ อ งใจ
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ซึ่งผู้เขียนได้สังเคราะห์จากแนวคิดของ Delisle
(1997: 26-36) ทำ�ให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ
ในการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าและมี
ความหมายยิ่งขึ้น เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้เรียนได้ใช้สติปัญญา ความรู้
ความสามารถในการคิด และมีส่วนร่วมในการ
เรียนอย่างกระตือรือร้น โดยมีกระบวนการ 6
ขั้นตอน มีดังนี้
ขัน้ ที่ 1 การกำ�หนดปัญหาทางสังคมศึกษา
ครู ผู้ ส อนจั ด ประสบการณ์ สถานการณ์ ห รื อ
เหตุการณ์ทเี่ ป็นปัญหา โดยการใช้สอื่ ต่างๆ กระตุน้
ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด ความสนใจ และมองเห็ น ปั ญ หา
สามารถระบุสิ่งที่เป็นปัญหาที่อยากรู้ และเกิด
ความสนใจค้นหาคำ�ตอบ
ขั้ น ที่ 2 การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาทาง
สังคมศึกษา ผูเ้ รียนทำ�ความเข้าใจปัญหาทีต่ อ้ งการ
เรียนรู้ ซึง่ ผูเ้ รียนต้องสามารถแยกแยะองค์ประกอบ
ของสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาว่า ปัญหานั้น
เกิดจากสาเหตุใด และมีผลกระทบต่อสิ่งใดบ้าง
ขัน้ ที่ 3 การศึกษาค้นคว้าทางสังคมศึกษา
ผู้เรียนระบุสิ่งที่ต้องการเป็นกลุ่มย่อย 4-5 คน
ระดมสมองดำ�เนินการศึกษาค้นคว้าอย่างมีเหตุ
มีผล ค้นคว้ารวบรวมสารสนเทศจากสือ่ และแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Self-directed learning)
ขั้นที่ 4 การสรุปข้อมูลทางสังคมศึกษา
ผู้เรียนนำ�ความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน อภิปรายผล และสรุปรวบรวมความรู้และ
แนวคิดทีไ่ ด้มาว่า มีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด
เพื่อนำ�ไปสู่การแก้ปัญหานั้น
ขั้ น ที่ 5 การนำ � เสนอผลงานทาง
สั ง คมศึ ก ษา ผู้ เ รี ย นนำ � ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าจั ด ระบบ
องค์ความรู้ และนำ�เสนอเป็น ผลงานในรูปแบบที่
หลากหลาย การแสดงในรูปนิทรรศการ การจัด
แสดงและการอธิบายด้วยคำ�พูด หรือในรูปแบบ
ของการรายงานปากเปล่า เป็นต้น
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ขั้ น ที่ 6 การประเมิ น ผลงานทาง
สั ง คมศึ ก ษา ผู้ เ รี ย นร่ ว มกั น ทั้ ง ผู้ ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ
ปัญหา ประเมิน ผลงาน เพื่อพิจารณาทั้งในด้าน
ความรู้ ทั ก ษะ และการทำ � งานของกลุ่ ม ด้ ว ย
วิธกี ารทีห่ ลากหลายตามสภาพจริง ทีแ่ สดงให้เห็น
ถึงความเข้าใจในความคิดรวบยอด

การประเมิ น ผลการจั ด การเรี ย นรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

การประเมิน ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ครูผู้สอนสังคมศึกษาควรมีการ
ประเมินผลตามสภาพจริง โดยเน้นการดำ�เนินการ
ด้านการค้นคว้า การร่วมมือกันทำ�งานกลุ่มในการ
แก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พวงรัตน์
บุญญานุรักษ์ (2544: 123–128) ได้กล่าวว่า
การประเมิน ผลของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ครูผสู้ อนควรใช้วธิ กี ารประเมินผลการจัดการ
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
การประเมิน ผลต้องบูรณาการตั้งแต่ขั้นตอนการ
สร้างปัญหาขั้นตอนการเรียนรู้ความสามารถ และ
ผลงานที่ ผู้ เ รี ย นแสดงออกมาเข้ า ด้ ว ยกั น ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังนี้
1) การประเมิ น ผลผู้ เ รี ย น เป็ น การ
ประเมิน ผลด้านความสามารถของผู้เรียน ตั้งแต่
วันแรกของการเรียนรูจ้ นถึงวันสุดท้ายทีไ่ ด้เสนอผล
งานออกมา ซึ่งพิจารณาทั้งในด้านความรู้ ทักษะ
และการทำ�งานเป็นทีม การประเมิน ผลผู้เรียน
นั้น นอกจากเป็นหน้าที่ของครูแล้ว ผู้เรียนต้องมี
บทบาทในการประเมินตนเองด้วย
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2) การประเมินผลตัวครู ในขณะทีผ่ เู้ รียน
สะท้อนผลการเรียนรู้ และความสามารถออกมา
ครูควรพิจารณาตนเองถึงทักษะและบทบาทของ
ตนที่ได้แสดงออกไปว่า ส่งเสริม ผู้เรียนหรือไม่
อย่างไร ด้วยการประเมินตนเองของครูมี 2 รูป
แบบคือ รูปแบบที่เขียนบรรยาย และแบบให้เลือก
ระดับความสามารถดีมากดี หรือพอใช้ของแต่ละ
พฤติกรรมที่ครูแสดง
3) การประเมินผลปัญหาที่ใช้เป็นฐานใน
การเรียนรู้ ในขณะทีผ่ เู้ รียนประเมินตนเอง และครู
ทำ�การประเมินผลผู้เรียน และตนเองก็ควรทำ�การ
ประเมินผลปัญหา เพือ่ ดูความมีประสิทธิภาพของ
ปัญหาในการส่งเสริมการเรียนการสอนด้วย
สอดคล้องกับแนวคิดของ Eggen and
Kauchak (2001: 256-259) ได้กล่าวถึง วิธีการ
ประเมินผลของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็น
ฐาน ควรประเมินตามสภาพจริง และควรกำ�หนด
เป้าหมายที่มีความสัมพันธ์ในการประเมิน ดังนี้
ประการแรก ความเข้าใจในด้านกระบวนการที่
เกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ประการ
ทีส่ อง การพัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของผูเ้ รียน
และประการสุดท้าย สิ่งที่ได้รับจากเนื้อหาวิชา วิธี
การประเมิน มีดงั นี้ 1) การประเมินตามสภาพจริง
เป็นการวัดผลการปฏิบัติงานของนักเรียนโดยตรง
ผ่านชีวิตจริง เช่น การดำ�เนินการด้านการสืบสวน
ค้นคว้า การร่วมมือกันทำ�งานกลุ่มด้านการแก้
ปัญหา การวัดผลจากการปฏิบัติงานจริง เป็นต้น
และ 2) การสังเกตอย่างเป็นระบบ เป็นอีกวิธีการ
หนึง่ ทีเ่ ป็นการประเมินผลด้านทักษะ กระบวนการ
ของผูเ้ รียนในขณะเรียนรู้ ผูส้ อนต้องกำ�หนดเกณฑ์
การประเมินให้ชัดเจนบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดี
จากการประเมินผลการจัดการเรียนรูโ้ ดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน สรุปได้ว่า ครูผู้สอนสังคมศึกษา
ควรมีการกำ�หนดเป้าหมายที่มีความสัมพันธ์ใน
การประเมิน ได้แก่ 1) ควรทำ�ความเข้าใจด้าน
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กระบวนการที่เกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 2) การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
ผู้เรียน และ 3) สิ่งที่ได้รับจากเนื้อหาวิชา โดยต้อง
ประเมินทั้งในด้านความรู้ที่ผู้เรียนได้รับ ซึ่งทำ�ได้
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน
ทักษะการทำ�งานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม อาจ
ทำ�ได้โดยการประเมินจากครูผสู้ อนหรือผูเ้ รียนเป็น
ผู้ประเมินตนเอง เป็นต้น การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานนั้น ถือว่าปัญหาเป็นส่วนที่มีความสำ�คัญ
มาก จึงต้องมีการประเมินปัญหาที่ใช้เป็นหลักใน
การเรียนการสอนในแต่ละครั้ง

สรุปการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็ น ฐานสำ � หรั บ ครู สั ง คมศึ ก ษาใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
สำ�หรับครูสังคมศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้น
ฐานนัน้ มีกลไกพืน้ ฐานในการเรียนรูป้ ระกอบด้วย
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเล็ก และการบูรณา
การเนื้อหาสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระ
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำ�เนินชีวิตใน
สังคม สาระเศรษฐศาสตร์ สาระประวัติศาสตร์
และสาระภูมิศาสตร์ ซึ่งครูควรสอดแทรกในการ
จัดกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมกับ
เนือ้ หา และวุฒภิ าวะของผูเ้ รียน โดยการเรียนรูจ้ าก
สถานการณ์ การใช้คำ�ถาม แล้วผู้เรียนดำ�เนินการ
เสาะหาความรู้ การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า
การใช้กระบวนการทำ�งานเป็นทีม การเรียนรู้จาก
การลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนเป็น
ผู้แนะนำ� หรืออำ�นวยความสะดวกแก่ผู้เรียน เพื่อ
ให้ผู้เรียนเกิดการค้นพบข้อสรุป เกิดทักษะในการ
คิดวิเคราะห์ และคิดแก้ปญ
ั หาอย่างมีระบบได้ เมือ่
ต้องเผชิญกับสถานการณ์จริงในชีวิตประจำ�วันต่อ
ไปได้อย่างมีคุณภาพ
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