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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาและสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการ
เรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 2) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ที่เน้นทักษะการเรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ ของนักศึกษาวิชาชีพ
ครู ระดับปริญญาตรี และ 3) ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้น
ทักษะการเรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู  
ระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1      
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 26 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองแบบ
กลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบค่าทีส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่อิสระต่อกัน 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพ่ือ

เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู  ระดับปริญญาตรี
ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  2) 
วัตถุประสงค์เฉพาะตามรูปแบบ  3) เนื้อหาสาระที่ใช้สอนตามรูปแบบ 4) กระบวนการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบ 5) การวัดและประเมินผลตามรูปแบบ และ 6) บทบาทผู้สอน และผู้เรียน โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมมากที่สุด 



  

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
การแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี ที่พัฒนาขึ้น
ประกอบด้วย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์เฉพาะตามรูปแบบ เนื้อหาสาระที่ใช้สอน
ตามรูปแบบ กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซึ่งมี 9 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม
และปลูกฝังทัศนคติในการเรียน ขั้นที่ 2 ขั้นเสนอปัญหาและพบปัญหา ขั้นที่ 3 ขั้นก าหนดปัญหา ขั้นที่ 4 
ขั้นระดมสมองและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ขั้นที่ 5 ขั้นศึกษาค้นคว้าข้อมูล ขั้นที่ 6 ขั้นด าเนินการ
แก้ปัญหา ขั้นที่ 7 ขั้นประเมินกระบวนการแก้ปัญหา ขั้นที่ 8 ขั้นน าเสนองานและประเมินผลงาน และขั้น
ที่ 9 ขั้นประเมินตนเองหลังเรียน การวัดและประเมินผลตามรูปแบบ บทบาทผู้สอน และบทบาทผู้เรียน 
โดยก าหนดผลที่เกิดกับผู้เรียนได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมมี
ความเหมาะสมมากที่สุด 

3. ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี พบว่า 

 3.1 นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการ
เรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู มีทักษะการ
แก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.2 นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการ
เรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู มีทักษะการ
แก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ABSTRACT 
  The purpose of this research was to 1) Study and synthesize the components of 
the Problem-based Learning Instructional Model which focuses on study skills to 
promote problem solving skills and learning management skills for undergraduate 
student teachers, 2) Develop the Problem-based Learning Instructional Model, and 3) 
Study the effects of using the Problem-based Learning Instructional Model. The 
randomly selected sample consisted of 26 undergraduate student teachers who studied 
English as their major in the Faculty of Education, Valaya Alongkorn Rajabhat University 
under the Royal Patronage in the second semester of the 2019 academic year. The 
research was based on a one group pretest-posttest design.  The statistics used in the 
data analysis were mean, standard deviation, and t-test dependent.   
 The results showed that: 
 1. The study of the Problem-based Learning Instructional Model which focuses 
on study skills to promote problem solving skills and learning management skills for 
undergraduate student teachers revealed that it consisted of six important components 
which were 1) Principles, concepts, and related theories, 2) Specific purposes, 3) Specific 
contents according to the model, 4) Model learning management process, 5) 
Measurement and evaluation, and 6) Teacher’s roles/ students’ roles.  Overall, it was 
suitable at the highest level.  



 

 2 . The development of the Problem-based Learning Instructional Model which 
focuses on study skills to promote problem solving skills and learning management skills 
for undergraduate student teachers consisted of principles, concepts and related 
theories, specific purposes and specific contents according to the model. The model 
learning management process had nine steps: 1) Prepare and cultivate learning attitude, 
2) Present and find problems, 3) Identify the problems, 4) Brainstorm and analyze the 
causes of the problems, 5) Study the information, 6) Apply to solve the problems, 7) 
Evaluate the problem solving process, 8) Presentation and evaluation, and 9) Self-
assessment after studying, measuring and evaluating, and teacher’s roles/ students’ 
roles by specifying the students’ outcomes, including the problem solving skills and the 
learning management skills. Overall, it was suitable at the highest level. 
 3. The results of using the Problem-based Learning Instructional Model which 
focuses on study skills to promote problem solving skills and learning management skills 
for undergraduate student teachers showed that; 
  3.1 The students who studied with the instructional model had higher 
problem solving skills posttest scores than pretest scores at the statistical significance 
level of .05. 
  3.2 The students who studied with the instructional model had higher 
learning management skills posttest scores than pretest scores at the statistical 
significance level of .05. 
 

Keywords: Problem-based Learning, Problem Solving skills, Learning Management skills 



กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์และความเมตตากรุณาในการดูแล
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรขา อรัญวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ อาจารย์ ดร.พิทักษ์ 
นิลนพคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ได้ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือรวมถึงให้ข้อเสนอแนะและก าลังใจตลอดมา 
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าในการทวงถาม และ
ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบ พร้อมทั้งให้
ก าลังใจ ข้อคิด รวมถึงให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท างาน 

ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารที่ให้โอกาสในการด าเนินการวิจัย คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ที่ให้ความช่วยเหลือ และให้ก าลังใจเป็น
อย่างดียิ่งตลอดมา และขอบคุณนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลการวิจัย ท าให้การวิจัย
ครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างราบรื่น 

ท้ายที่สุดนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัวอันเป็นที่รักที่ให้การ
สนับสนุน ส่งเสริม และให้ก าลังใจในทุกสถานการณ์ ตลอดจนให้ความดูแลอย่างเข้าใจและให้ความ
เชื่อมั่นในการท างานของผู้วิจัยเป็นอย่างดีด้วยความรักและความอบอุ่น รวมถึงขอขอบพระคุณทุกท่าน
ที่มีส่วนในการช่วยให้งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วง ผู้วิจัยขอมอบคุณงามความดีและประโยชน์ที่ได้รับจาก
งานวิจัยฉบับนี้แก่ผู้มีพระคุณทุกท่าน  
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 เมื่อประเทศก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เพ่ือให้
รองรับสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) การพัฒนาประเทศจึงมุ่งเน้นในเรื่องของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพให้มีความสามารถรอบด้าน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งความสามารถพ้ืนฐานในการอ่าน เขียน คิดค านวณ คิดวิเคราะห ์มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี 
และการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาสากล และภาษาของประเทศเพ่ือนบ้าน เตรียมพร้อม
เพ่ือเข้าสู่ยุคของ การแข่งขัน การจัดการศึกษาภายในประเทศจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ทางการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องและตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้  ซึ่ง
นอกจากสอดคล้อง เหมาะสมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว ระบบการศึกษาไทยยังต้องเตรียม
ความพร้อมให้มากขึ้นเพ่ือให้ทันต่อยุคของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการศึกษานับว่าเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพตัวบุคคล ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพในส่วนอ่ืน ๆ 
ตามล าดับ  
 การจัดการศึกษาเปรียบเสมือนเครื่องมือหลักท่ีจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้บุคคลสามารถ
พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร หน่วยงาน และประเทศชาติ 
ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาให้นักเรียน
ทุกคนบรรลุถึงศักยภาพสูงสุด มีความรู้  ความเข้าใจและทักษะการอ่าน การเขียนและคิดค านวณที่
เข้มแข็ง ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นพื้นฐานส าคัญในการเรียนรู้และการด ารงชีวิตในอนาคต การศึกษาจึงเป็น
พลังขับเคลื่อนส าคัญต่อการพัฒนาประเทศและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร ปัจจุบัน
การศึกษาไทยจึงไม่ได้มุ่งหวังเพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้เพียงอย่างเดียว ยังมุ่งหวังให้เด็กและ
เยาวชนเรียนรู้เพ่ือให้ได้ความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นพลเมือง และมีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ โดยให้รู้จักใช้เทคนิคและวิธีการในการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการคิดที่หลากหลาย
ด้วยสติอย่างสร้างสรรค์ และมีเหตุผล ตลอดจนการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นเยาวชนที่สมบูรณ์พร้อมในศตวรรษที่ 21 
ที่ต้องมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง มีทักษะและความรู้รอบด้าน รู้จักวิธีการค้นหาข้อมูลจาก
แหล่งการเรียนรู้รอบตัวที่หลากหลาย ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าข้อมูลข่าวสารไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงแต่ใน
ห้องเรียนเท่านั้น การท ากิจกรรมร่วมกัน การแสวงหาข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ
ต่างเข้าถึงได้ง่าย ทั้งนี้เนื่องมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีความทันสมัย สะดวก และ
ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล ที่สามารถใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ตอบสนองต่อการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน ซึ่ง
นอกเหนือจากความรู้แล้วการมีทักษะชีวิต ทักษะทางภาษา ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนรวมไปถึง
ทักษะในการแก้ปัญหาล้วนแล้วแต่เป็นทักษะที่จ าเป็นทั้งสิ้น หน่วยงานที่ส าคัญทางการศึกษาหลาย
แห่งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้เล็งเห็นความส าคัญ และมีการตื่นตัวในการศึกษาค้นคว้า
แนวโน้มความเป็นไปได้และวิสัยทัศน์ของหลักสูตรที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 การจัด
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กระบวนการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันจึงพยายามปรับเปลี่ยนบทบาทครูจากผู้บรรยายมาเป็นคณะครู
ร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Pedagogy) ให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือไปสู่
การเรียนรู้ เป็นการแสวงหาความรู้ และเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยครูท าหน้าที่เป็นผู้
อ านวยความสะดวก และเสนอแนะเครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการต่าง ๆ โดยเฉพาะผ่าน
ทางเทคโนโลยี (Technology) ที่เข้าถึงความรู้ได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว น าความรู้ที่ได้มา
แลกเปลี่ยนกับเพ่ือนในห้องเรียน ผ่านกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย โดยเน้นการจัดกิจกรรมการ
เรียนแบบได้ลงมือกระท า (Active Learning) ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered) 
 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้นต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะ
แห่งศตวรรษ ที่ 21” (21st century skills) ซึ่งครูจะไม่ได้ท าหน้าที่เพียงผู้สอนอีกต่อไป แต่ต้องให้
นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และ
เป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้นับว่าเป็น
ความท้าทายต่อการจัดการศึกษาไทยเป็นอย่างมาก ครูผู้สอนจะออกแบบบทเรียนอย่างไรเพ่ือให้
นักเรียนสามารถบรรลุเป้าหมายจนเกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้ และเมื่อเราศึกษานิยามของทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 จะเห็นว่ามุมมองของนักการศึกษานั้นต้องการให้นักเรียนในปัจจุบันมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ในการใช้ชีวิตที่ตอบสนอง ต่อการเรียนรู้ในอนาคตที่ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) วิถีทาง
ของการคิด ได้แก่ สร้างสรรค์  คิดวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การตัดสินใจและการเรียนรู้ (Ways of 
Thinking; Creativity, Critical Thinking, Problem-solving, Decision- making and Learning)     
2) วิถีทางของการท างาน ได้แก่ การติดต่อสื่อสาร และการร่วมมือ (Ways Of Working; Communication 
and Collaboration) 3) เครื่องมือส าหรับการท างาน ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ด้าน
ข้อมูล (Tools for working; information and Communications Technology (ICT) and Information 
Literacy) 4) ทักษะส าหรับด ารงชีวิตในโลกปัจจุบัน ได้แก่ ความเป็นพลเมือง ชีวิตและอาชีพ และ 
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (Skills for living in the world; citizenship, life and career, 
and personal and Social Responsibility) 
 จากคุณลักษณะข้างต้นที่ต้องการให้เกิดแก่นักเรียนในอนาคตนั้น ครูต้องมีคุณสมบัติ
มากกว่าการเป็นผู้ที่ท าหน้าที่สอน (Teacher) ครูต้องมีลักษณะของผู้ที่สามารถชี้แนะการเรียนรู้ 
(Learning Coaching) และสามารถท าหน้าที่เป็นผู้น านักเรียนเดินทางไปสู่โลกของการเรียนรู้ที่ไร้
ขีดจ ากัดได ้บทบาทของครูจากยุคสมัยก่อนจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง ครูในโลกยุคใหม่ต้องมีความ
รอบรู้มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ มีทักษะที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน การเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร หรือแม้แต่การรู้เท่าทันข้อมูลในยุคปัจจุบัน มากกว่าการเป็นเพียงผู้ดูแลรายวิชาที่สอน
เท่านั้น ครูต้องเพ่ิมบทบาทของการเพ่ิมพูนความรู้แก่นักเรียน เสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพจัดกิจกรรมการเรียนที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้และมีความหมายต่อผู้เรียน ในการจัดการ
เรียนรู้นั้นต้องมีความสัมพันธ์ มีขั้นตอนและกระบวนการที่เป็นล าดับที่นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมกับ
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถจัดการองค์ความรู้ที่ได้รับ
ไปบูรณาการกับความรู้ในสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เหมาะสมได้  
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 จากความส าคัญหลายประการดังกล่าว เมื่อย้อนกลับมามองคุณภาพของการศึกษาไทยที่ยัง
หยุดนิ่ง แม้ว่าประเทศไทยได้มีการปฏิรูปการศึกษามาหลายครั้ง แต่ทว่าหลายปีที่ผ่านมาคุณภาพ
ทางการศึกษาของประเทศไทยยังไม่กระจายอย่างทั่วถึงเท่าที่ควร แม้ว่าเป้าหมายของการปฏิรูป
การศึกษาไทยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพ่ือเติมเต็มศักยภาพให้นักเรียนมี
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีการพัฒนาระบบครูให้มีคุณภาพ สร้างความรับผิดชอบ (Accountability) 
ในระบบการศึกษา และลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านต่าง ๆ แต่ในทางปฏิบัติจริงพบว่ามีข้อจ ากัด
หลายอย่าง ที่ท าให้การควบคุมคุณภาพการศึกษาของไทย ไม่ด าเนินไปอย่างทั่วถึงเมื่อเป็นเช่นนี้ครูจึง
ต้องเป็นผู้ที่ตื่นตัวและมีการเตรียมความพร้อมตนเอง โดยการพัฒนาศักยภาพของตนเองในทุกด้านให้
พร้อมส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับผู้ เรียน ให้มีทั้ งความรู้ 
ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต ดังนั้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ (Content 
Knowledge) ทักษะเฉพาะทาง (Specific Skills) ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Expertise) และ
สมรรถนะของการรู้เท่าทัน (Literacy) ซึ่งเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่จะน าผู้เรียนไปสู่ความส าเร็จในชีวิต 
ความส าเร็จในความรู้ ความส าเร็จในการใช้ชีวิตที่รู้จักการปรับตัว และเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลง 
การวางแผนการจัดการยุทธศาสตร์ทางการสอนของครูจึงนับเป็นสิ่งที่  ท้าทายศักยภาพและ
ความสามารถของครูผู้สอน ครูจะออกแบบกิจกรรมอย่างไร มีวิธีบริหารจัดการกระบวนการเรียนการ
สอนอย่างไรเพ่ือให้ตอบสนองต่อคุณลักษณะของเด็กไทยที่พึงประสงค์ในศตวรรษ  ที่ 21 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้พร้อมด้วยศักยภาพ ถือว่าเป็นการจัดการศึกษาใน
ระดับที่ส าคัญ เนื่องจากในระดับอุดมศึกษานั้นเป็นระดับที่เตรียมบุคคลเข้าสู่การประกอบอาชีพ การ
ด ารงชีวิต เตรียมพร้อมเพ่ือการเผชิญสถานการณ์จริง ดังนั้นการจบการศึกษาแล้วสามารถประกอบ
อาชีพได้นับว่าบรรลุเป้าหมายในเบื้องต้น แต่ถ้าบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขถือว่า
บรรลุเป้าหมายในระดับดีเยี่ยมซึ่งการบรรลุเป้าหมายนี้จะสะท้อนคุณภาพตั้งแต่คุณภาพบัณฑิต 
คุณภาพอาจารย์ผู้สอน และคุณภาพของมหาวิทยาลัย  
 ปัจจุบันได้มีการพัฒนาหลักสูตร และปฏิรูปวิธีการ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน               
ในระดับอุดมศึกษาอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะคุณภาพของบัณฑิต ดังนั้นอุดมศึกษาไทยในช่วงปีที่
ผ่านมาจึงมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประเทศ ในปัจจุบันไปสู่อนาคต โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ผลิต
ก าลังคนที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานโดยสามารถท างานเพ่ือด ารงชีพตนเอง
และช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ (ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา, 2556) ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาการไปโรงเรียนนั้นไปเพ่ือใช้เวลาในการเรียน
รายวิชาต่าง ๆ เพื่อรับเกรด และเพ่ือให้จบการศึกษา กระบวนการเรียนการสอนไม่ได้เตรียมผู้เรียนให้
มีการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต ผู้เรียนไม่สามารถท างานเป็นทีมได้ ลักษณะกิจกรรมการเรียนและการ
สอนจึงออกมาในรูปแบบของครูเป็นศูนย์กลาง ครูเป็นผู้บรรยาย ความรู้อยู่ท่ีครู  
 การพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศในปัจจุบันได้ยึดตามแนวทางกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) โดยแผนดังกล่าวเป็นแผนเชิงรุกท่ีมองไปข้างหน้าชี้น าทิศทางและ
เป้าหมายการพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศในระยะยาว และมีเป้าหมายเมื่อสิ้ นสุดแผนในปี พ.ศ. 
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2565 คือ ต้องการยกระดับคุณภาพของวงการอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่ มี
คุณภาพ สามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดข้ึนตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้
และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ โดยมุ่งสนับสนุน
การพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่น โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐาน และ
เครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” 
(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556) โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ
ตรงตามความต้องการของสังคมมีทักษะการสื่อสารและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถคิดแก้ปัญหา 
โดยอาศัยพ้ืนฐานของเหตุและผล และจากแนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาได้ให้ความส าคัญอย่างมากกับ 
“ทักษะ” (Skill) หรือความช านาญในการปฏิบัติมากยิ่งกว่าเนื้อหาตามต ารา (Content) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ทักษะในการแก้ปัญหา (Problem Solving Skills) ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นในยุคปัจจุบัน  
 จากความส าคัญข้างต้นจะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันไม่ได้มุ่งหวังเพ่ือ
การสอบเท่านั้น เป้าหมายที่ส าคัญ คือ สอนอย่างไร จัดกิจกรรมอย่างไร ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะการเรียน รู้จักคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ค้นหาค าตอบ และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ การ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning หรือ PBL) นับว่าเป็นการเรียนรู้อีกวิธีหนึ่ง
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
(Experiential Learning) โดยเริ่มจากการได้ประสบการณ์ตรงจากโจทย์ปัญหา ผ่านกระบวนการคิด
และการสะท้อนกลับ (Reflection) น าไปสู่ความรู้และความคิดรวบยอด อันจะน าไปใช้ในสถานการณ์
ใหม่ต่อไป ในการจัดการเรียนการสอนนั้นจะใช้ปัญหามาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการแสวงหา
ความรู้ และวิธีการให้ได้มาซึ่งค าตอบนั้น ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (PBL) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์องค์
ความรู้ (Constructivism) เป็นการเรียนรู้แบบกระบวนการลงมือกระท า (Active Process) โดย
ผู้เรียนจะเป็นคนสร้างความรู้ต่าง ๆ ขึ้นมาเอง โดยใช้ประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ 
ผสมผสานความรู้เข้าด้วยกันและน ามาเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจในการสร้างแนวคิด วิธีการ หรือ
ความรู้ใหม่ ๆ ที่จะน ามาใช้แก้ปัญหา อีกทั้งยังเป็นการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ผสมผสาน
เนื้อหาวิชา วิธีการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้   
 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) จึงสอดคล้องกับแนวคิดของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ 
(Adult Learning) ซึ่งผู้เรียนจะเป็นผู้ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้เมื่อสิ่งนั้นมี
ความหมายหรือน าไปใช้ได้ เรียนรู้ในสิ่งที่จ าเป็นส าหรับใช้แก้ปัญหามากกว่าจะเรียนเพ่ือการท่องจ า 
สามารถประเมินตนเองเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้และสิ่งที่เรียนรู้อันจะน าไปสู่การค้นคว้าหาค าตอบ
หรือสร้างความรู้ใหม่บนฐานความรู้เดิม เมื่อมองโดยภาพรวมแล้วการจัดกิจกรรมโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (PBL) เป็นวิธีการสอนที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ได้ดีมากอีกวิธีหนึ่ง 
นอกเหนือจากแนวคิดที่มุ่งพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามกระบวนการต่าง ๆ แล้ว การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ยังสอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 คือ ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดอย่างสร้างสรรค์ 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและได้ลงมือปฏิบัติมากยิ่งขึ้น  
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 นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ยังมุ่งเน้นให้หลักสูตรมีการปรับปรุง ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็น 
แก้ปัญหาเป็นและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย โดยมีการยกระดับของสถาบันราชภัฏและสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท ากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งเป็นเครื่ องมือในการน านโยบายในส่วนของ
มาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผล
การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของนักศึกษาซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตให้มีมาตรฐานที่
สามารถเทียบเคียงได้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีมีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้ก าหนด
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่มุ่งให้เกิดแก่บัณฑิตในระดับปริญญาตรี อย่างน้อย 5 ด้าน (ส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556) ดังนี้  
 1) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and Moral) โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถจัดการ
ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมและวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อ่ืน ค่านิยม
พ้ืนฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกทางซ่ึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรม อาทิเช่น การ
มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อ่ืนและเข้าใจโลก  
 2) ด้านความรู้ (Knowledge) มุ่งให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและ
เป็นระบบ ตระหนัก รูหลักการและทฤษฎีในองค์ความรูที่เกี่ยวข้องส าหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชา และเข้าใจถึงกระบวนการของงานวิจัย          
ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการน าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดองค์ความรู้ ส่วนหลักสูตร
วิชาชีพ ที่เน้นการปฏิบัติจะต้องตระหนักในกฎระเบียบ ข้อบังคับ และธรรมเนียมปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ์  
 3) ด้านทักษะทางปัญหา (Cognitive Skills) จะต้องมุ่งให้ผู้เรียนสามารถค้นหาค้นพบ
ข้อความจริง เรียนรู้และท าความเข้าใจผ่านกระบวนการคิด และสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและ
หลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้นั้นไปใช้ในการ
แก้ไขปัญหา และบริหารจัดการงานอ่ืน ๆ ด้วยตนเอง สามารถท าความเข้าใจและศึกษาปัญหาที่
ค่อนข้างซับซ้อนและสามารถเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์โดยค านึงถึงความรู้ทาง
ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใช้ทักษะและความ
เข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระวิชาการและวิชาชีพส าหรับหลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใช้
วิธีการปฏิบัติงานประจ าและหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  
 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( Interpersonal Skills 
and Responsibility) มุ่งให้ผู้เรียนมีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ไม่ว่า
จะเป็นผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนและต้องใช้
นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐาน
ของตนเองและของกลุ่ม รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ  
 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี (Numerical 
Analysis, Communication Skills and Information Technology Skills) มุ่งให้ผู้เรียนสามารถ
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ศึกษาและท าความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถ
เลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้  
 ส าหรับนักศึกษาสาขาครุศาสตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์ที่มีทักษะที่ส าคัญเฉพาะ จึงได้มี
มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ด้านที่ 6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ตามทักษะที่พึงประสงค ์ได้แก่  
 1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ 
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์   
 2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้ เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้ เรี ยนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม  
 3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ  เพ่ือให้
ครอบคลุมผู้เรียนในทุกศาสตร์สาขาวิชา ซึ่งในแต่ละสาขาจะน าไปเป็นกรอบมาตรฐานในการพัฒนา
นักศึกษาครูตามศาสตร์ หรือสาขาที่เรียนต่อไป  
 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันไม่เพียงแต่ส่งเสริมใน
เรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่านั้น การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่หลากหลาย เหมาะสม 
ครอบคลุมทุกด้านควบคู่กันไปนับว่าเป็นสิ่งส าคัญยิ่งเช่นกัน การพัฒนารูปแบบหรือกลวิธีต่าง ๆ ที่จะ
สามารถน าผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไปนั้นจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญที่
ควรส่งเสริมอย่างจริงจัง ซึ่งจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ระดับปริญญา
ตรีที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า นอกเหนือจากการมีความรู้ในศาสตร์ในสาขาวิชาชีพแล้ว การมีทักษะ
การแก้ปัญหา เข้าใจถึงกระบวนการการจัดการตนเอง การเพ่ิมพูนทักษะและความสามารถในการ
จัดการกับปัญหาได้เป็นเรื่องส าคัญ เพราะปัญหาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนและทุกวิชาชีพ และยัง
สามารถเกิดขึ้นได้ทุกสถานที่และทุกสถานการณ์ การมีทักษะการแก้ปัญหาจึงเป็นทักษะหนึ่งที่เป็น
ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา  
 การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษานักศึกษาจะต้องมีการวางแผนการเรียน เรียนอย่างไร 
บริหารจัดการตนเองอย่างไร ที่จะส่งผลให้เรียนแล้วประสบความส าเร็จด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองสูงขึ้นจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาต้องมีความมุมานะ เพียรพยายามในการ
เรียน และรู้จักแสวงหาความรู้ทั้งในรายวิชาทั้งในวิชาชีพ และยังรวมไปถึงการเข้าร่วมกิจกรรมของทาง
มหาวิทยาลัย การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหลากหลายสถานะ ซึ่งอาจเกิดปัญหาได้ตลอดเวลา การเรียน
รู้จักปัญหา ท าความเข้าใจปัญหา ยอมรับปัญหาเพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหา จึงมีความส าคัญเป็น
อย่างมาก หากนักศึกษาสามารถวางรูปแบบการแก้ปัญหาในชีวิตได้อย่างเป็นระบบ มีการใช้ข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองด้วยแล้ว นักศึกษาก็จะสามารถบริหาร
จัดการตนเอง ลดความกังวล และยังลดความเสี่ยงของการออกจากการเรียนเมื่อนักศึกษามีทักษะใน
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การแก้ปัญหา สามารถจัดการกับปัญหาได้ อย่างมีสติและรู้เท่าทันแล้วการบริหารจัดการตนเองใน
เรื่องการเรียนก็จะมีผลดีมากขึ้นจนท าให้สามารถพัฒนาทักษะการเรียนของตนเอง และจัดการปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้อย่างชาญฉลาดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาวิชาชีพครูที่ต้องท าหน้าที่ไม่เพียงแต่ภาระ
งานสอนเท่านั้น ยังมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ต้องดูแลรับผิดชอบนักเรียน รวมถึงการปรับตัว
ให้ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ หากนักศึกษาได้รับการปลูกฝังให้มีทักษะการแก้ปัญหาและมีทักษะการเรียน
ที่ดีควบคู่กันไปจะช่วยให้นักศึกษามีความมั่นใจในการบริหารจัดการตนเอง และสามารถใช้ชีวิตคู่กับ
ความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหา เรียนรู้ที่จะจัดการกับปัญหาและอยู่กับปัญหาได้อย่างมีความสุข  
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 
จึงเป็นรูปแบบที่น่าสนใจที่ผู้วิจัยคาดหวังว่าเมื่อน าไปใช้แล้วจะสามารถบรรลุเป้าหมายและส่งผลต่อดี 
ตอบสนองความต้องการในทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันที่ต้องการบุคคลคุณภาพที่มีมากกว่าความรู้ ใน
เนื้อหาแต่เป็นบุคคลที่พร้อมด้วยทักษะชีวิต รู้จักคิดแก้ปัญหา เตรียมพร้อมตนเองสู่การประกอบอาชีพ 
ซึ่งนอกเหนือจากการพัฒนาตนเองให้อยู่ในสังคมการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 และตอบสนองต่อ
การศึกษายุค 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังเป็นครูที่มีคุณภาพมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
มีทักษะการเรียนและมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาตนเอง และงานสอนได้ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   
 1.2.1 เพ่ือศึกษาและสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 
 1.2.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่ เน้นทักษะการเรียน          
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะ             
การเรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครูระดับ
ปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย คือ 
  1. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการจัดการเรียนรู้ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 
1.3 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่
เน้นทักษะการเรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ ของนักศึกษา
วิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ดังกรอบแนวคิดทั้ง 3 ระยะ ดังนี้  
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 1.3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย ระยะที่ 1 

 
 
 

 
 
 
 
ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัยระยะท่ี 1 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต (Output) กระบวนการ (Process) ตัวป้อน (Input) 

1. ศึกษาและสังเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
การจัดการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเปน็
ฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพื่อ
เสรมิสร้างทักษะการแก้ปัญหาและ
ทักษะการจัดการเรยีนรู ้
2. สังเคราะห์องค์ประกอบของการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ที่เน้นทักษะการเรยีนเพื่อเสริมสรา้ง
ทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการ
จัดการเรียนรู ้
3. ตรวจสอบความเหมาะสมของ
องค์ประกอบการจัดการเรียนรูโ้ดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการ
เรียนเพื่อเสรมิสร้างทักษะการ
แก้ปัญหาและทักษะการจดัการ
เรียนรู ้

1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนรู ้
2. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับทักษะการเรยีน 
4. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับทักษะการแก้ปัญหา 
5. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับทักษะการจัดการเรยีนรู ้

องค์ประกอบของรูปแบบ
การจัดการเรยีนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะ
การเรยีนเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการแก้ปัญหาและ
ทักษะการจัดการเรยีนรู้
ของนักศึกษาวิชาชีพครู 
ระดับปริญญาตรีที่
เหมาะสม 



 9 

 1.3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย ระยะที่ 2 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.2  กรอบแนวคิดในการวิจัยระยะที่ 2 
 

ผลผลิต (Output) กระบวนการ (Process) ตัวป้อน (Input) 

1. องค์ประกอบของรูปแบบ
การจัดการเรยีนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานเพื่อ
เสรมิสร้างทักษะการเรียน
และทักษะการแกป้ัญหา
ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 
ระดับปริญญาตร ี
2. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุ
ศาสตร์ และศึกษาศาสตร ์
3. แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการวัดและ
ประเมินผลทักษะการ
แก้ปัญหาและทักษะการ
จัดการเรียนรู ้
4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 

1. ศึกษาและสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรยีนรู้ และ
การวัดผลประเมินผล 
2. วิเคราะหก์รอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครศุาสตร์ และศึกษาศาสตร ์
3. น าข้อมูลพื้นฐานท่ีได้จากการ
สังเคราะห์ข้อมูล มาก าหนดรูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้
4. ร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้ที่
ประกอบไปด้วย หลักการและแนวคิด 
วัตถุประสงค์ กระบวนการจดัการเรียนรู้ ผล
การเรียนรูต้ามรูปแบบและแนวทางการ
น าไปใช้  ส าหรบักระบวนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปญัหาเป็นฐานที่เป็นกระบวนการหลัก 
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี ้
   1. ขั้นท าความเข้าใจปัญหา 
   2. ขั้นวิเคราะห์ปัญหา 
   3. ขั้นค้นหาทางเลือก หรือวิธีการใน
การแก้ปัญหา 
   4. ขั้นเลือกวิธีการแก้ปัญหา และ
วางแผนแก้ปัญหา 
   5. ขั้นแก้ปัญหาและตรวจสอบวิธีแก้ปัญหา 
   6. ขั้นประเมินการแก้ปัญหา 
ในการร่างกระบวนการเรียนรูม้ีการบรูณาการ
ทักษะการเรยีน ผลการเรียนรูต้ามรูปแบบ
ประกอบด้วย ทักษะการแก้ปัญหา และ
ทักษะการจัดการเรยีนรู ้
5. ตรวจสอบรปูแบบโดยสมัภาษณ์เชิงลึก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. สร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ  
1) คู่มือรูปแบบ 2) แผนการจดัการเรยีนรู้
ตามรูปแบบ 3) แบบวดัทักษะการแกป้ัญหา 
4) แบบวัดทักษะการจัดการเรยีนรู ้

รูปแบบการจดัการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่
เน้นทักษะการเรียนเพื่อ
เสรมิสร้างทักษะการ
แก้ปัญหาและทักษะการ
จัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาวิชาชีพครู 
ระดับปริญญาตร ี
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 1.3.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย ระยะที่ 3 
 
 

 

ภำพที่ 1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัยระยะท่ี 3 
 
1.4 สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 1.4.1 นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการ
เรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับ
ปริญญาตรี มีทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 1.4.2 นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการ
เรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับ
ปริญญาตรี มีทักษะการจัดการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย  
 การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียน
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 
มีการด าเนินการวิจัย 3 ระยะ ได้แก่ 
 ระยะที่ 1 ศึกษาและสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 
 ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 
 ระยะที่ 3 ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะ
การเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับ
ปริญญาตรีโดยเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ และ
เปรียบเทียบทักษะการจัดการเรียนรู้ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 
 โดยแต่ละระยะมีขอบเขตของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 

การใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานท่ีเน้นทักษะการเรียนเพื่อเสรมิสร้างทักษะ
การแก้ปัญหา และทักษะการจัดการเรยีนรู้ของ
นักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปรญิญาตร ี

1. ทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาวิชาชีพครู 
ระดับปริญญาตร ี
2. ทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิชาชีพครู ระดับปรญิญาตร ี
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 1.5.1 ระยะที่ 1 ศึกษาและสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 
  1.5.1.1 ขอบเขตประชากรและแหล่งข้อมูล 
   1. ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  1.5.1.2 ขอบเขตเนื้อหา 
   1. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ 
   2. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
   3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะการเรียน 
   4. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะการแก้ปัญหา 
   5. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  1.5.1.3 ขอบเขตตัวแปร 
   ความเหมาะสมขององค์ประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
   1. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
   2. วัตถุประสงค์เฉพาะตามรูปแบบ 
   3. เนื้อหาสาระที่ใช้สอนตามรูปแบบ 
   4. กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
   5. การวัดและประเมินผลตามรูปแบบ 
   6. บทบาทผู้สอน และผู้เรียน 
 1.5.2 ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการ
เรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 
  1.5.1.1 ขอบเขตประชากรและแหล่งข้อมูล 
   1. ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  1.5.1.2 ขอบเขตเนื้อหา 
   1. องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้น
ทักษะการเรียน เพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู 
ระดับปริญญาตรี ที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิใน
ระยะที่ 1 ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 
   2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกับการวัดและประเมินผลทักษะการแก้ปัญหา 
   4. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   5. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ 
   6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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  1.5.1.3 ขอบเขตตัวแปร 
   ความเหมาะสมของรูปแบบจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะ
การเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับ
ปริญญาตรี 
 1.5.3 ระยะที่ 3 ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้น
ทักษะการเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู 
ระดับปริญญาตรี 
  1.5.3.1 ขอบเขตประชากรและแหล่งข้อมูล 
   - นักศึกษาวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
  1.5.3.2 ขอบเขตเนื้อหา 
   - เนื้อหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ ได้แก่ เนื้อหา
รายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาทางด้านการจัดการ
เรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  1.5.3.3 ขอบเขตตัวแปร 
   ตัวแปรต้น  
   การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียน
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับ
ปริญญาตรี  
   ตัวแปรตาม  
   1. ทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี  
   2. ทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี  
  
1.6 ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 1.6.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 
หมายถึง แบบแผนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่บูรณาการทักษะการเรียนที่
ประกอบด้วยองค์ประกอบเฉพาะที่ส าคัญ คือ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์เฉพาะ
ตามรูปแบบ เนื้อหาสาระที่ใช้สอนตามรูปแบบ กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ การวัดและ
ประเมินผลตามรูปแบบ และบทบาทผู้สอนและบทบาทผู้ เรียน ซึ่ งในแต่ละองค์ประกอบมี
ความสัมพันธ์กันที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการระหว่างการใช้ปัญหาเป็นฐานและทักษะการ
เรียนประกอบด้วย 9 ขั้นตอน ได้แก่  
  ขัน้ที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมและปลูกฝังทัศนคติในการเรียน 
  ขั้นที่ 2 ขั้นเสนอปัญหาและพบปัญหา 
  ขั้นที่ 3 ขั้นก าหนดปัญหา 
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  ขั้นที่ 4 ขั้นระดมสมองและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
  ขั้นที่ 5 ขั้นการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
  ขั้นที่ 6 ขั้นการด าเนินการแก้ปัญหา 
  ขั้นที่ 7 ขั้นประเมินกระบวนการแก้ปัญหา 
  ขั้นที่ 8 ขั้นน าเสนองานและประเมินผลงาน 
  ขั้นที่ 9 ขั้นประเมินตนเองหลังเรียน 
  และมีการวัดทักษะการแก้ปัญหา โดยใช้แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา และวัดทักษะ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบวัดทักษะการจัดการเรียนรู้เพ่ือตรวจสอบและประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู 
 1.6.2 ทักษะการแก้ปัญหา หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทดสอบโดยใช้แบบวัดทักษะการ
แก้ปัญหา เป็นการวัดความสามารถในการใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการจัดการกับ
ปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างมีระบบ ซึ่งประกอบด้วยความสามารถในการจัดการปัญหา 6 ด้าน ดังนี้ 
  1. การท าความเข้าใจกับปัญหา หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการระบุตัว
ปัญหาจากสถานการณ์หรือโจทย์ปัญหา โดยต้องท าความเข้าใจปัญหา และความหมายต่าง ๆ ซึ่งเป็น
สถานการณ์ของปัญหา ให้ชัดเจน หาว่าอะไรเป็นประเด็นส าคัญของปัญหา 
  2. การวิเคราะห์ปัญหา หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการใช้ความรู้พ้ืนฐานที่
มีวิเคราะห์โครงสร้างของปัญหา การรวบรวมความคิดเห็น และแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์
ปัญหา เพ่ือให้ได้มาซึ่งสมมติฐานของปัญหา 
  3. การค้นหาทางเลือก หรือวิธีการในการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถของ
ผู้เรียนในการพิจารณาทางเลือก และวิธีการในการแก้ปัญหาที่สามารถน ามาใช้เป็นทางเลือกในการ
แก้ปัญหาได ้
  4. การเลือกวิธีการแก้ปัญหา และวางแผนการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถ
ของผู้เรียนในการพิจารณาคัดเลือกทางเลือกในการแก้ปัญหา และความสามารถของผู้เรียนในการ
ด าเนินการวางแผนการด าเนินงานอันจะน าไปสู่การแก้ปัญหา ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
  5. การแก้ปัญหาและตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถของผู้เรียน
ในการระดมสมอง หรือดึงความคิด ความรู้เดิม และข้อมูลที่มีอยู่ในสถานการณ์ ไปสู่สิ่งที่ยังไม่รู้และ
จ าเป็นต้องรู้ ต้องค้นคว้า เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการหรือข้อสรุปปัญหา โดยก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ในการ
แก้ปัญหา และค้นคว้าข้อมูลตามที่ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ขึ้น ด าเนินการแก้ปัญหา และตรวจสอบ
วิธีการแก้ปัญหาโดยรวบรวมข้อมูล อภิปรายข้อมูล จัดการ จัดระบบข้อมูล เพ่ือสรุป และทดสอบ
สมมติฐาน  
  6. การประเมินวิธีการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการสรุปผล
การแก้ปัญหาตามวิธีการที่พิจารณาเลือกใช้ในการแก้ปัญหา จากกระบวนการเรียนรู้ที่ได้มาและ
พิจารณาว่าความรู้ที่ได้เหมาะสมและเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือไม่ พร้อมทั้งสรุป เป็น
หลักการที่จะน าไปใช้ได้ต่อไป 
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 1.6.4 ทักษะการจัดการเรียนรู้ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทดสอบโดยใช้แบบวัดทักษะ
การจัดการเรียนรู้ เป็นความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน และจัดการชั้นเรียน
อย่างมีระบบเพ่ือให้การจัดการเรียนรู้บรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวั ง ซึ่งประกอบด้วยทักษะที่
ส าคัญ 3 ด้าน ดังนี้ 
  1. การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้  หมายถึง ความสามารถของผู้ เรียนในการ
ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ของกิจกรรมที่สอดคล้องต่อมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล 
  2. การวางแผนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้  หมายถึง ความสามารถของ
ผู้เรียนในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ รวมไปถึงการออกแบบสื่อการเรียนรู้ การจัดสิ่งแวดล้อม
การเรียนรู้ที่สนับสนุนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และการ
วัดผลประเมินผล 
  3. การก าหนดวิธีการวัดและการประเมินผลผู้เรียน หมายถึง ความสามารถของ
ผู้เรียนในการออกแบบและก าหนดวิธีการที่ได้มาซึ่งข้อมูลหรือผลลัพธ์ทางการเรียนที่เกิดจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องต่อจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้  
 
1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1.7.1 ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนที่เสริมสร้าง
ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู 
 1.7.2 ได้แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนที่เสริมสร้าง
ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป 
 1.7.3 นักศึกษามีทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ทั้งในการเรียนและในชีวิตประจ าวันได้  
 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 
 2.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 2.2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 
 2.3 ทักษะการเรียน (Study Skills) 
 2.4 ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skills) 
 2.5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
 2.6 ทักษะการจัดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 2.1.1 ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
  จอยส์ และวิลส์ (Joyce & Weil, 1992, 1996, 2000) ได้กล่าวถึงรูปแบบการจัด           
การเรียนรู้ โดยสรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ คือ แผน (Plan) หรือแบบแผน (Pattern) ที่
ผู้สอนสามารถน ามาใช้เพ่ือการสอนโดยตรงได้ทั้งในห้องเรียน หรือการสอนเป็นกลุ่มย่อย โดยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แต่ละรูปแบบ จะให้แนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีเป้าหมาย
ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป รูปแบบการจัดการเรียนรู้นั้นจะเป็นการบรรยายถึง
สิ่งแวดล้อมทางการเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนหลักสูตรรายวิชา หน่วยการเรียน 
บทเรียน หรือเพ่ือออกแบบสื่อต่าง ๆ ในการเรียนการสอน เช่น หนังสือ แบบฝึกหัด โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่าง ๆ 
  ทิศนา แขมมณ ี(2552) อธิบายว่า รูปแบบการเรียนการสอน หรือรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ หมายถึง แบบแผนการด าเนินการเรียนการสอนที่มีการจัดเป็นระบบ ตามทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐาน
ของการสร้างรูปแบบนั้นได้รับการทดสอบว่า มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมาย
เฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ จะต้องมีองค์ประกอบส าคัญ ๆ ดังนี้ 
  1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อที่เป็นพ้ืนฐานหรือเป็นหลักของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้นั้น ๆ 
  2. มีการบรรยาย หรืออธิบายสภาพ หรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับหลักการที่ยึดถือ 
  3. มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของ
ระบบให้สามารถน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของระบบหรือกระบวนการนั้น ๆ 
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  4. มีการอธิบายหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ อันจะ
ช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนนั้น ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  จากนิยามความหมายของการจัดการเรียนรู้ข้างต้นนั้น สรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้หมายถึง แบบแผนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างมีหลักการ มีระบบ มี
ขั้นตอนและมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ เป็นไปตามทฤษฎี แนวคิดที่เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับ โดยผ่าน
กระบวนการในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีองค์ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างครบถ้วน 
และแสดงให้เห็นถึงแนวทาง และเทคนิคของรูปแบบที่จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุสู่เป้าหมายที่วางไว้ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 2.1.2 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
  องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นแบบแผนทางความคิดที่บุคคลใช้ใน
การสืบเสาะหาค าตอบ ความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์ทั้งหลายอย่างเป็นขั้นตอน องค์ประกอบ
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้จึงเป็นความสัมพันธ์ของขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้หรือการฝึกคิด
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างเป็นแบบแผน โดยสร้างข้ึนจากความคิด ประสบการณ์ หรือจากทฤษฎี
และหลักการต่าง ๆ (Joyce & Weil, 1992) 
  คีฟส์ (Keeves, 1997) สตาฟเฟียร์ และอเดลกายส (King, Staffieri & Adelgais, 
1998) กล่าวว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยทั่วไปจะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1. รูปแบบจะต้องน าไปสู่การท านาย (Prediction) ผลที่ตามมาซึ่งสามารถพิสูจน์
ทดสอบได ้กล่าวคือ สามารถน าไปสร้างเครื่องมือเพ่ือไปพิสูจน์ทดสอบได้ 
  2. โครงสร้างของรูปแบบจะต้องประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal 
Relationships) ซึ่งสามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์เรื่องนั้นได้ 
  3. รูปแบบจะต้องสามารถช่วยสร้างจินตนาการ (Imagination) ความคิดรวบยอด 
(Concept) และความสัมพันธ์ (Interrelations) รวมทั้งช่วยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู้ 
  4. รูปแบบควรจะประกอบด้ วยความสัม พันธ์ เชิ งโครงสร้ าง  (Structural 
Relationships) มากกว่าความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยง (Associative Relationships) 
  รูปแบบ (Model) ที่ใช้กันโดยทั่วไป มีดังนี ้(ทิศนา แขมมณี, 2552) 
  1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) หมายถึง รูปแบบที่เป็นความคิด 
การเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ อย่างน้อย 2 สิ่งขึ้นไป รูปแบบลักษณะนี้นิยมใช้ในด้านวิทยาศาสตร์
กายภาพสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
  2. รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) หมายถึง รูปแบบที่ใช้ภาษา (พูดและ
เขียน) รูปแบบลักษณะนี้นิยมใช้ในด้านภาษาศาสตร์ 
  3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) หมายถึง รูปแบบที่ใช้สูตร
คณิตศาสตร์ ซึ่งส่วนมากจะเกิดขึ้นหลังจากได้รูปแบบเชิงภาษาแล้ว 
  4. รูปแบบเชิงแผนผัง (Schematic Model) หมายถึง รูปแบบที่ใช้แผนผัง แผนภาพ
ไดอะแกรม หรือกราฟ 
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  5. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) หมายถึง รูปแบบที่ใช้ที่แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ของปัญหาใด ๆ รูปแบบลักษณะนี้นิยมใช้ในด้าน
ศึกษาศาสตร์ 
  สรุปได้ว่า รูปแบบการสอน รูปแบบการจัดการเรียนรู้จะต้องการแสดงองค์ประกอบ 
และความสัมพันธ์ เชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ให้ชัดเจน รวมถึงขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้
ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างมีระบบเป็นแบบแผน 
 2.1.3 ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นฐานของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
  จากการศึกษาข้อมูลจะเห็นได้ว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือ รูปแบบ
การสอนนั้นจะต้องมีหลักการ ทฤษฎี แนวคิด หรือความเชื่อพ้ืนฐานที่เชื่อถือได้ของรูปแบบนั้น  ๆ 
น ามาพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาก าหนด
องค์ประกอบ ขั้นตอนในการท ากิจกรรม และให้แนวทางในการจัดการเรียนการสอน ส าหรับการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในครั้งนี้ มีทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา
รูปแบบ 2 ทฤษฎี ดังนี้ 
  2.1.3.1 ทฤษฎีสรรคนิยม เป็นทฤษฎีที่มีแนวคิดพ้ืนฐานที่มีรากฐานมาจากทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง จากการสัมผัสประสบการณ์ตรง
การปฏิบัติ โดยพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของผู้เรียนจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนเกิดกระบวนการดูดซึม 
(Assimilation) ประสบการณ์ใหม่ซึ่งเกิดจากการกระตุ้น การสร้างความสนใจหรือจากปัญหาต่าง ๆ  
ที่ไม่สอดคล้องกับประสบการณ์เดิมที่มีอยู่  จนเกิดเป็นภาวะความขัดแย้งทางปัญญา (Cognitive 
Conflict) หรือเกิดภาวะไม่สมดุลขึ้น (Disequilibrium) ซึ่งผู้เรียนจะพยายามค้นหาค าตอบโดยน า
แนวคิด ทฤษฎี จากประสบการณ์เดิมของตนมาสร้างค าท านายหรือตั้งสมมติฐานเพ่ือค้นหาค าตอบ
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งเมื่อค้นพบค าตอบแล้วประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับ จะท าให้ผู้เรียนเกิดการปรับ
โครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) ให้กลับสู่ภาวะสมดุล (Equilibrium) แต่หากประสบการณ์ใหม่
นั้นตรงกันกับประสบการณ์เดิม ข้อมูลนั้นก็จะดูดซึม (Assimilation) เข้าสู่ความเข้าใจใหม่แก่ผู้เรียน 
(Lewellgn, 2002 ทิศนา แขมมณี, 2548 และ อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2550) ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้จึง
เกิดข้ึนภายในตนเองหรือเรียกว่าเป็นการเรียนรู้แบบ Intra-Communication   
  2.1.3.2 ทฤษฎี Constructionism เป็นทฤษฎีที่มีรากฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสติปัญญาของเพียเจต์ เช่นเดียวกับทฤษฎีสรรคนิยมและทฤษฎี  Social Constructivism ที่
พัฒนาโดยศาสตราจารย์ซีมัวร์ แพเพอร์ท (Seymour Papert) แห่งสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ 
(Massachusetts Institute of Technology) ซึ่งแนวความคิดของทฤษฎีนี้  คือ การเรียนรู้ที่ดีเกิด
จากการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยน าความคิด ความรู้ของตนเองสร้างออกมาเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
คือสร้างชิ้นงานโดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งความรู้ที่ผู้เรียนสร้างขึ้นในตนเองนี้  จะมี
ความหมายต่อผู้เรียน จะอยู่คงทน ผู้เรียนจะไม่ลืมง่าย และจะสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจความคิด
ของตนได้ดี นอกจากนั้นความรู้ที่สร้างขึ้นนี้เอง ยังเป็นรากฐานให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ใหม่ต่อไป
ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นทฤษฎี Constructionism มีเอกลักษณ์ในด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยี วัสดุ 
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการให้ผู้เรียนได้สร้างสาระการเรียนรู้ และผลงานต่าง ๆ ด้วยตนเอง  
(ทิศนา แขมมณ,ี 2552 และดวงกมล สินเพ็ง, 2551)  
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 2.1.4 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบเพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนและการ
แก้ปัญหาของนักศึกวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี ดังต่อไปนี ้
  อังสุรีย์ พันธุ์แก้ว (2557) ได้ด าเนินการพัฒนารูปแบบการสอนแบบ CLICK เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการตกผลึกทางปัญญา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษา
ปฐมวัย โดยมีขั้นตอนส าคัญ ดังนี้ 
  1. การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในการสร้างรูปแบบ ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ สภาพปัจจุบัน
ของการเรียนการสอน และสภาพการเรียนของนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย ความต้องการในการ
ส่งเสริมความสามารถในการตกผลึกทางปัญญา และสาระส าคัญเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบตกผลึกทาง
ปัญญา ส าหรับสภาพปัจจุบันของการเรียนการสอน สภาพการเรียนและความต้องการในการส่งเสริม
ความสามารถในการตกผลึกทางปัญญา รวบรวมข้อมูลโดยจัดสนทนากลุ่มอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 
วิเคราะห์ และสรุปผล ส าหรับสาระส าคัญเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบตกผลึกทางปัญญารวบรวมข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้เชี่ยวชาญ 7 คน วิเคราะห์เนื้อหา แล้วท ามาเรียบเรียง 
  2. การสร้างรูปแบบการสอนแบบ CLICK ด าเนินการโดยสร้างกรอบแนวคิดและ
ก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบ ส าหรับองค์ประกอบกระบวนการของรูปแบบ ประกอบด้วย ขั้น
วิเคราะห์ประเด็นเนื้อหา (C: Content analysis) ขั้นน ามาสู่ปฏิบัติการเรียนรู้  (L: Leading to 
Active Learning) ขั้นร่วมมือบูรณาการ (I: Integrated Cooperation) ขั้นสร้างสรรค์ชิ้นงาน (C: 
Construction) และ ขั้นท าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (K: Knowledge Exchange) ด าเนินการร่าง
องค์ประกอบทั้งหมดของรูปแบบแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง ของ
องค์ประกอบรูปแบบ ด าเนินการทดลองน าร่องในสภาพจริง มีการสร้างคู่มือประกอบการใช้รูปแบบ 
ซึ่งได้แก่  คู่มือการใช้รูปแบบ แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ แบบบันทึกการตรวจงาน 
แบบทดสอบความสามารถในการตกผลึกทางปัญญา แบบสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน 
และนักศึกษาหลังใช้รูปแบบ 
  ในการสอนตามรูปแบบเพ่ือทดลองวงจรการสอนแบบ CLICK ใช้เครื่องมือต่าง ๆ 
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์ เนื้อหา สร้างข้อสรุปเชิงอุปนัย (Analytic 
Induction) และเขียนพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
ปรับปรุงรูปแบบ 
  3. ทดลองใช้รูปแบบหลังปรับปรุงเพ่ือหาประสิทธิภาพของรูปแบบใช้แบบแผนการ
วิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One group Pretest – Posttest Design) ใช้
เครื่องมือรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการตกผลึกทางปัญญา โดยการ
ทดสอบ t-test วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เรียน สร้างข้อสรุปเชิงอุปนัย และเขียนพรรณนาวิเคราะห์ 
  4. ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ โดยอาจารย์ผู้สอนสาขาปฐมวัย จ านวน 3 ท่าน  
ที่สอนในรายวิชาที่ต่างกัน โดยใช้รูปแบบการสอนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า  ผู้เรียนมี
ความสามารถในการตกผลึกทางปัญญาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญและอาจารย์ผู้สอน
ตามรูปแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบอยู่ในระดับมาก  
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  พรศิริมา บูรณะพันธ์ (2558) ได้ด าเนินการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันพลศึกษา โดยมีขั้นตอนส าคัญ ดังนี้ 
  1. การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของรูปแบบซึ่งประกอบด้วยแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
และสภาพปัจจุบันในการเสริมสร้างทักษะชีวิต เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเอกสารที่เกี่ยวกับ
แนวคิด ทฤษฎี และใช้แบบสอบถามกับผู้บริหาร และครูผู้สอน วิเคราะห์และสรุปประเด็นส าคัญ 
  2. การสร้างรูปแบบเป็นการน าข้อมูลพ้ืนฐานมาใช้ในการร่างรูปแบบการจัดกิจกรรม
เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต ซึ่งได้ก าหนดองค์ประกอบส าคัญของรูปแบบไว้แล้ว เมื่อร่างครบ
องค์ประกอบด าเนินการตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ  
โดยมีเกณฑ์การประเมิน 
  3. การศึกษาผลการใช้รูปแบบในสภาพจริง โดยสร้างเครื่องมือส าคัญ  ได้แก่ 
แผนการจัดกิจกรรมตามท่ีรูปแบบก าหนด แบบวัดทักษะชีวิตตามกรอบแนวคิดที่ก าหนด  
  ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแผนใช้แบบวัดทักษะชีวิตเก็บ
รวบรวมข้อมูลก่อนและหลังเรียน วิเคราะห์เปรียบเทียบโดยการทดสอบค่า t-test พบว่า ทักษะชีวิต
ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ 
  กัญญาวี  ชายเรียน (2559) ได้ด าเนินการวิจัยพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน          
ในรายวิชาชีววิทยา โดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีขั้นตอนส าคัญ ดังนี้ 
  1. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งประกอบไปด้วย
ขั้นตอนย่อย ดังต่อไปนี้ 
   1.1 การศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ องค์ประกอบของรูปแบบ โดยศึกษา
จากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ประเด็นส าคัญจากแหล่งต่าง ๆ สังเคราะห์ลักษณะร่วม
ก าหนดเป็นองค์ประกอบของรูปแบบ 
   1.2 การศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และความสามารถในการคิดแก้ปัญหา โดยศึกษาจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระส าคัญเพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการร่างรูปแบบ 
   1.3 ยกร่างองค์ประกอบของรูปแบบ 
   1.4 ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบโดยมีการจัดท าเอกสารส าคัญ ได้แก่ เอกสาร
รูปแบบ คู่มือการใช้รูปแบบ แผนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบ คู่มือการใช้รูปแบบ และแผนการจัดการเรียนการสอนโดยมีเกณฑ์การประเมิน 
   1.5 การทดลองน าร่องกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเครื่องมือ
ต่าง ๆ ที่ผ่านการประเมินและปรับปรุงแก้ไขแล้ว รวบรวมข้อมูล ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
ค านวณค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ซึ่งพบว่า ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 และรวบรวมข้อมูลเพ่ือพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติการใช้รูปแบบ 
   1.6 ด าเนินการปรับปรุงเอกสารให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
  2. การทดลองใช้รูปแบบ และศึกษาผลการใช้รูปแบบใช้แบบแผนการทดลองแบบ
(One group Pretest – Posttest Design)  
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  ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการทสอบ
ค่า t-test และเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่า
เกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญ  
  รุ่งระวี สุขแย้ม (2559) ได้ด าเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคในการเรียน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีขั้นตอนส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
  1. การพัฒนารูปแบบ ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังต่อไปนี้ 
   1.1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดในการ
พัฒนารูปแบบ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค สภาพการ
พัฒนาความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคในการเรียน และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ           
ชั้นเรียน การสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
   ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการและแนวคิดในการพัฒนา
รูปแบบ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค และแนวคิดเก่ียวกับการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาความรู้ และใช้แบบสอบถาม
ผู้บริหาร และครูเก่ียวกับสภาพการพัฒนาความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคในชั้นเรียน 
   ในการวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการวิเคราะห์เนื้อหา ได้ขั้นตอนส าคัญของการ
พัฒนาความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคและวิเคราะห์กระบวนการสอนแบบสืบเสาะ
แสวงหาความรู้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ชุด สังเคราะห์ข้อมูลได้ขั้นตอนการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคในการเรียน ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบส าคัญของรูปแบบ 
   วิเคราะห์เนื้อหา และก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้ของความสามารถในการเผชิญและ
ฟันฝ่าอุปสรรคในการเรียนของนักเรียน ซึ่งได้องค์ประกอบของความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรคในการเรียนพร้อมพฤติกรรมบ่งชี้แต่ละองค์ประกอบ เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาเครื่องมือวัดต่อไป 
   1.2 การสร้างรูปแบบ และเอกสารประกอบรูปแบบ ด าเนินการร่างรูปแบบ ตาม
องค์ประกอบที่ก าหนด จัดท าเอกสารประกอบรูปแบบ ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบ และจัดท าเครื่องมือ
วัดประกอบด้วย แบบวัดความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคในการเรียน แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนตามตัวบ่งชี้ 
    1.3 การตรวจคุณภาพและปรับปรุงรูปแบบ โดยจัดสนทนากลุ่ม มีแนวค าถามใน
การสนทนากลุ่มเกี่ยวกับความเหมาะสมและสอดคล้องขององค์ประกอบของรูปแบบ น าข้อมูลมาเป็น
พ้ืนฐานในการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ 
   2. การศึกษาผลการใช้รูปแบบ มีการสร้างเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบ ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ เพ่ือใช้ในการทดลองใช้แบบแผนการทดลองกลุ่มเดียว (One 
Group Pretest – Posttest Design) กับนักเรียนในสภาพจริง 
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   รวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคในการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ 
  จากทั้งสองทฤษฎีและแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้จะเห็นได้ว่า     
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้นจะส่งผลต่อการท างานของระบบสมอง   
และส่งผลต่อสติปัญญา การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมตามแต่ละช่วงวัย         
ให้เรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมผ่านกระบวนการท างานร่วมกัน เรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน มีการใช้ความคิด ที่หลากหลาย ประกอบกับสามารถอธิบายกลไกต่าง ๆ ได้ การเรียนรู้จึง
จะเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมาย ผู้เรียนก็จะจดจ า และสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ตนเองมี
นั้นให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ สามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับยุคสมัย และนวัตกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สามารถค้นหาข้อมูล หรือค าตอบ ตอบถามข้อสงสัยของตนเองผ่าน
ทักษะทางเทคโนโลยีที่ได้เรียนรู้มาอย่างมีคุณค่า 
 
2.2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 
 Problem–based Learning มาจากค าว่า Problem ที่แปลว่า ปัญหา และ based ที่
แปลว่า ฐาน หรือ พ้ืนฐาน ส่วน Learning แปลว่า การเรียนรู้ ดังนั้นเมื่อน ามารวมกันจะได้เป็น 
Problem–based Learning หรือที่รูจักกันในชื่อย่อว่า PBL ซึ่งก็คือ วิธีการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่มีรูปแบบ
การเรียนรู้ โดยการน าปัญหามาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เมื่อศึกษาเอกสาร  ที่เกี่ยวข้อง
ต่างพบว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดตามทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based 
Learning) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้น
น ามาคิดวิเคราะห์ และคิดแก้ปัญหา โดยอาศัยพ้ืนฐานของการเข้าใจเรื่องราว หรือบริบทที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหาเป็นหลัก จากการศึกษาเอกสารพบว่ามีผู้ที่กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้โดยโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานหลายท่าน ดังนี้ 
 2.2.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  แบร์โรวส์ และแทมบลิน (Barrows & Tamblyn, 1980) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เป็นกระบวนการท างานที่มุ่งหมายให้เข้าใจหรือแก้ปัญหาที่ได้ประสบครั้งแรก ท าให้
เกิดการแก้ปัญหาหรือทักษะการให้เหตุผล และเพ่ือค้นหาหรือศึกษาความรู้ต่าง ๆ ที่ต้องการท าความ
เข้าใจกลไกการท างานที่รับผิดชอบต่อปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา 
  ซินดี้ (Cindy, 2004) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นวิธีการสอนที่
ผู้เรียนเรียนรู้จากปัญหาที่เตรียมไว้ให้ ซึ่งการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้นผู้เรียนจะเป็นศูนย์กลาง
ของการเรียน เรียนรู้จากปัญหาที่หลากหลาย และซับซ้อน ที่ไม่ได้มีค าตอบที่ถูกเพียงข้อเดียว ผู้เรียน
จะต้องท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพ่ือให้ได้มาข้อมูล หรือวิธีการที่จ าเป็นจะต้องน ามาใช้ในการแก้ปัญหา 
โดยน าเสนอวงจรการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ดังภาพ 
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ภาพที่ 2.1 The Problem-based Learning Cycle 
 
 วูดส์  (Woods, 1994) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  คือ การใช้
สถานการณ์ปัญหาเป็นแรงขับกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานความต้องการของผู้เรียนที่ต้องการ
จะเรียนรู้ 
 ไวท์ (White, 1996) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการเรียนรู้ที่มุ่ง
น าเสนอสถานการณ์ที่เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโลกแห่งความเป็นจริงที่มีความซับซ้อนก่อน ซึ่งจะเป็น
ตัวกระตุ้นให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปราย ท าความเข้าใจปัญหาศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการแก้ปัญหาเพ่ิมเติม และลงมือแก้ปัญหานั้น ๆ โดยใช้กระบวนการท างานเป็นกลุ่มโดยผู้สอนเป็น
ผู้อ านวยความสะดวกประจ ากลุ่ม 
 โฮเวิร์ด (Howard, 1999) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นวิธีการทาง
การศึกษาที่น าเสนอผู้ เรียนด้วยปัญหาที่มีรูปแบบของโครงสร้างที่ซับซ้อนในระยะแรกของ
ประสบการณ์การเรียน ข้อมูลที่ได้ในระยะเริ่มแรกไม่เพียงพอให้แก้ปัญหา ค าถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
ปัญหาจะผลักดันให้ไปท าการสืบเสาะหาความรู้ต่อไป 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นโดยสร้างความรู้จากกระบวนการ
ท างานกลุ่ม เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์เกี่ยวกับชีวิตประจ าวันและมีความส าคัญต่อผู้เรียน  ตัว
ปัญหาจะเป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้และเป็นตัวกระตุ้นการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วย
เหตุผลและการสืบค้นข้อมูลเพ่ือเข้าใจกลไกของตัวปัญหารวมทั้งวิธีการแก้ปัญหา การเรียนรู้แบบนี้
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มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะและกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้โดยการ
ชี้น าตนเองซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการสร้างองค์ความรู้โดยผ่านกระบวนการคิดด้วยการแก้ปัญหาอย่างมี
ความหมายต่อผู้เรียน 
 ไพศาล สุวรรณน้อย (2558) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
Based Learning หรือ PBL) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์นิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงใน
โลกเป็นบริบทของการเรียนรู้ (Learning Context) เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และ
คิดแก้ปัญหา รวมทั้งได้ความรู้ตามศาสตร์ที่ตนเองศึกษาไปพร้อมกันด้วย การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการท างานที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการแก้ปัญหาเป็นหลัก 
 จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) เป็น
รูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นน ามาคิดวิเคราะห์  
และคิดแก้ปัญหา โดยอาศัยพ้ืนฐานของการเข้าใจเรื่องราว หรือบริบทที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเป็นหลัก
เรียนรู้จากปัญหาและแสวงหาค าตอบจากการไปศึกษาค้นคว้าเพ่ือให้ได้มาซึ่งประเด็นของการ
แก้ปัญหา  
 2.2.2 ลักษณะและข้ันตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  ลักษณะขั้นตอนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานว่า 
ประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. ส ารวจหัวข้อหรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหา 
  2. ส ารวจสิ่งที่รู้ว่ามีอะไรบ้าง 
  3. ก าหนดประเด็นปัญหาออกมาให้ชัดเจนจากการส ารวจนั้น 
  4. ก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหา 
  5. วางแผนการศึกษา ก าหนดเวลาตารางการท างาน 
  6. ในปัญหานั้นมีอะไรที่จ าเป็นต้องรู้ และลงมือศึกษาด้วยวิธีต่าง ๆ 
  7. เสนอผลการศึกษาทดลอง 
  8. ทบทวนความสามารถของตนเอง สิ่งใดท าได้ดี สิ่งใดท าไม่ได้  เหตุผล เพ่ือ
ปรับปรุงต่อไป 
  สถาบันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แห่งอิลินอยส์ (Illinois Mathematics and 
Science Academy, 2006) ได้กล่าวถึงลักษณะของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานว่า  
  1. ในการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จะน าเสนอปัญหาที่มีแนวทางในการ
แก้ปัญหาอย่างหลากหลายเป็นอันดับแรก และเป็นจุดศูนย์กลางของเนื้อหาสาระและบริบทการเรียนรู้ 
  2. ปัญหาที่เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้จะมีแนวทางในการแก้ปัญหาได้กลากหลาย
มีความซับซ้อนไม่ตายตัว มีรูปแบบการแก้ปัญหาไม่แน่นอน การหาค าตอบมีได้หลายแนวทางซึ่งอาจ
ไม่ได้ค าตอบที่รวดเร็วนัก 
  3. ในชั้นเรียนผู้ เรียนมีบทบาทเป็นนักแก้ปัญหา ผู้สอนจะมีบทบาทเป็นผู้ ให้
ค าแนะน าและช่วยเหลือ 
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  4. ในกระบวนการเรียนการสอนนั้นจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ แต่ความรู้นั้น
ผู้เรียนจะต้องขึ้นด้วยตนเอง การคิดต้องชัดเจนและมีความหมาย 
  ภัทรวดี  มากมี (2553) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
หรือ PBL เป็นรูปแบบการสอนที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ดีมาก
อีกวิธีหนึ่ง คือ ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และคิดอย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนและการปฏิบัติมากขึ้น ยังมีโอกาสออกไปแสวงหาความรู้ด้วยตนเองทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา โดยสรุปขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานได้ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การก าหนดปัญหา 
  ขั้นที่ 2 การระดมสมอง 
  ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ปัญหา 
  ขั้นที่ 4 การวางแผนการศึกษาค้นคว้า 
  ขั้นที่ 5 การสร้างประเด็นการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพ่ือแก้ปัญหา 
  ขั้นที่ 6 การสรุปผลและรายงานผล 
  วัลลี สัตยาศัย (2547) ได้เสนอขั้นตอนของการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่โดยได้
แยกแยะรายละเอียดของขั้นตอนออกเป็น 9 ขั้นตอน คือ  
  1. ขั้นเสนอปัญหา ผู้เรียนจะได้รับปัญหาซึ่งจะน าเสนอให้แก่ผู้เรียนเป็นการสร้างจุด
สนใจและเริ่มต้นการเรียนการสอน ซึ่งปัญหาที่น าเสนอผู้เรียนนั้น ต้องมั่นใจว่ามีวิธีการที่เป็นไปได้
หลายวิธี ข้อมูลที่มีอยู่ในสถานการณ์ไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหา เป็นปัญหาที่ผู้เรียนจะมีความรู้เดิมไม่
เพียงพอเป็นเหตุเริ่มต้นให้ต้องมีการศึกษา ค้นคว้า ที่ส าคัญปัญหาต้องใกล้เคียงกับในชีวิตจริง ซึ่ง
นักเรียนอาจพบเจอได้  
  2. ระบุตัวปัญหาจากสถานการณ์หรือโจทย์ปัญหา ผู้เรียนท างานในกลุ่มย่อยจะต้อง
ท าความเข้าใจ และความหมายต่าง ๆ ซึ่งเป็นสถานการณ์ของปัญหา ให้ชัดเจน หาว่าอะไรเป็น
ประเด็นส าคัญของปัญหา  
  3. วิเคราะห์ปัญหาและสร้างสมมติฐาน กลุ่มผู้เรียนจะระดมความคิดโดยใช้ความรู้
พ้ืนฐานที่มี วิเคราะห์โครงสร้างของปัญหา การรวบรวมความคิดเห็น และแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับ
สถานการณ์ปัญหา เพ่ือให้ได้มาซึ่งสมมติฐานของปัญหา  
  4. จัดล าดับความส าคัญของสมมติฐาน เพ่ือพิจารณาข้อยุติส าหรับสมมติฐานที่
สามารถตัดทิ้งได้ในขั้นต้น และคัดเลือกสมมติฐานที่จะต้องท าการศึกษาข้อมูลต่อไป 
  5. สร้างวัตถุประสงค์การเรียน ในขั้นนี้กลุ่มจะต้องร่วมกันหาว่า อะไรบ้างที่ทราบมา
ก่อนทั้งจากความรู้เดิมของสมาชิกกลุ่ม และข้อมูลที่มีอยู่ในสถานการณ์ปัญหา ไปสู่สิ่งที่ยังไม่รู้และ
จ าเป็นต้องรู้ ต้องค้นคว้า เพ่ือให้ได้มาซึ่งวิธีการหรือข้อสรุปปัญหา โดยก าหนดเป็นวัตถุประสงค์การ
เรียนของตนเองขึ้นมา ทั้งนี้ครูจะเป็นผู้คอยให้ค าแนะน าหากเห็นว่ามีข้อมูลใดที่ยังไม่ครอบคลุม  
  6. การค้นหาข้อมูลจากแหล่งความรู้ ในขั้นตอนนี้ แต่ละกลุ่มจะต้องแบ่งหน้าที่กัน
ออกไปค้นคว้าข้อมูลตามที่กลุ่มได้ก าหนดวัตถุประสงค์ขึ้น  แหล่งข้อมูลจะมาจากที่ต่าง ๆ ได้แก่
ห้องสมุด ต ารา อินเทอร์เน็ต เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งอาจเป็นผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งทั้งหมดนี้ผู้เรียนจะเป็นคน
เลือกเองว่าจะใช้แหล่งความรู้ใดที่เหมาะสม  
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  7. การรวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ เป็นการกลับมารวมตัวอีกครั้งเพ่ือร่วมกัน
อภิปรายข้อมูล จัดการ จัดระบบข้อมูล เพ่ือสรุป และทดสอบสมมติฐาน หากพบว่า ยังขาดข้อมูลใดก็
จะกลับ ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้ง จนได้เป็นแนวทางของกลุ่มในการแก้ปัญหา  
  8. การน าเสนอแนวทางของแต่ละกลุ่มต่อชั้นเรียน ในขั้นนี้จะน าไปสู่การอภิปราย
น าเสนอแนวทางของตนเองและกลุ่มอ่ืน ๆ โดยการอภิปรายแต่ละกลุ่มต้องหาเหตุผลสนับสนุนจุดยืน
ของกลุ่มและการให้เหตุผลในการโต้แย้งแนวทางของกลุ่มอ่ืน 
  9. สรุปการเรียนรู้ที่ได้มาและพิจารณาว่าความรู้ที่ได้เหมาะสมและเพียงพอที่จะ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือไม่ พร้อมทั้งสรุปเป็นหลักการที่จะนาไปใช้ได้ต่อไป 
  บุญเลี้ยง ทุมทอง (2556) ได้น าเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้จากปัญหา (PBL) มี
แนวคิดส าคัญ ดังนี้  
  1. ให้ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้อย่างแท้จริง (Student-centered 
Learning) เป็นผู้ก าหนดสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  2. จัดกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยขนาดเล็ก (ประมาณ 3 – 5 คน) โดยมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่ม เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ไปด้วยกัน 
  3. ครูท าหน้าที่ เป็นผู้ให้ค าแนะน า (Coach) หรือผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) 
แก่ผู้เรียนในการแสวงหาแหล่งข้อมูล การศึกษาข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล  
  4. ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 
  5. มีการบูรณาการเนื้อหาของความรู้ (Content Integration) โดยเกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์หรือความรู้ความสามารถของผู้เรียน 
  6. ผู้ เรียนมีการศึกษาค้นคว้า และแสวงหาข้อมูลด้วยตนเอง (Self-directed 
Learning) 
  7. ผู้เรียนได้ลงมือแก้ปัญหา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและประเมินผล 
  8. ผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ทั้งทางด้านเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และ
การท างานกลุ่มของผู้เรียน 
  จากลักษณะและขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อาจสรุปได้ว่า 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีจุดเด่นที่ช่วยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ โดยการน าตนเองไปสู่วิธีการ
เรียนรู้การแก้ปัญหา โดยอาศัยทักษะการแก้ปัญหา ทักษะในการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน กระบวนการ
กลุ่ม การสื่อสาร โดยการจัดการเรียนรู้ต้องด าเนินการเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจากการ เสนอปัญหา ระบุ
ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ระดมความคิด เพ่ือหาจุ ดมุ่งหมายของการ
แก้ปัญหา อันจะน าไปสู่การศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการแก้ปัญหา   
 2.2.3 บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  2.2.3.1 บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้จากปัญหา  
   ผู้สอนจะเป็นผู้จัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน ให้มีวิธีการเรียนที่ถูกต้องและ
เสริมสร้างความคิดในระดับสูง เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ สร้างบทเรียนที่กระตุ้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ในเนื้อหาที่เป็นแนวคิดส าคัญของปัญหานั้น ๆ ครูจะมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้  
   1. ครูพยายามถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ตลอดการเรียนการสอน 
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   2. แนะน าให้ผู้เรียน เรียนรู้ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ทีละข้ัน 
   3. ส่งเสริมผลักดันให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในระดับที่ลึกซึ้ง  
   4. หลีกเลี่ยงการให้ความเห็นต่อการอภิปรายของผู้เรียน บ่งชี้ว่าถูกหรือผิด 
   ในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักหรือการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็น
ฐานนี้ ผู้สอนจะท าหน้าที่เป็นผู้ตั้งค าถาม และเป็นคนตั้งปัญหาเพ่ือสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ 
และจะไม่ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องได้ค าตอบที่ถูกต้อง หรือที่ตอบผิดถือว่าใช้ไม่ได้ เพราะเครื่องมือที่
ส าคัญที่สุดของการเรียนรู้คือ ค าถามกับปัญหา ผู้สอนจะเตรียมตัวและวางแผนจัดท าค าถามส าหรับ
ผู้เรียนเพ่ือใช้ในการเรียนรู้จากปัญหาโดยสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
   1. ก าหนดหัวข้อ โดยอ้างอิงจากหลักสูตรและตัวชี้วัดเพ่ือก าหนดขอบเขต
ของความคิดและแนวคิดส าคัญท่ีจะให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า 
   2. ท าแผนภาพแนวคิด/แผนผังมโนทัศน์ (Concept Mapping) ที่เก่ียวข้อง
กับปัญหา โดยใช้หัวข้อหรือแนวคิดหลักเป็นจุดเริ่มต้น 
   3. ตรวจดูหลักสูตรและตัวชี้วัดเพ่ือก าหนดหัวข้อย่อยท่ีจะรวมเข้าไปในด้วย  
   4. ก าหนดตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้คาดหวังในวิชาและระบุค าถามส าคัญ 
รวมทั้งแนวคิดส าคัญ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่คาดหวังของผู้เรียน ซึ่งจะก าหนดให้ผู้เรียนใช้ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ในการตั้งค าถามการแก้ไขปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์ การ
ตั้งสมมติฐานและการคิดทบทวน โดยเน้นไปที่กระบวนการคิด 
   5. ออกแบบสถานการณ์จ าลองหรือยกตัวอย่างปัญหาที่ท าให้เกิดความ
สนใจของผู้เรียนและใช้เป็นเค้าโครงส าหรับรายวิชา โดยใช้ความรู้และความเข้าใจในแนวคิดส าคัญ
รวมเข้าไปในผลการเรียนรู้คาดหวัง 
   6. จัดท าแนวการสอนที่รวบรวมแนวทางการสืบค้นเพ่ือสังเกตสิ่งที่ผู้เรียน
ท าและใช้ในการตั้งค าถาม ในการเรียนรู้จากปัญหา ผู้เรียนต้องค้นคว้าและตรวจสอบความน่าเชื่อถือ 
ความคลาดเคลื่อน สมมติฐานที่พิสูจน์จากการค้นพบ จากนั้นครูจะท างานร่วมกับนักเรียนเพ่ือหา
วิธีการน าเสนอ อาจเลือกน าเสนอผลงานเป็นวิดีโอและเพาเวอร์พ้อยท์ จัดโต้วาที อภิปรายร่วมกัน 
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ และทบทวนความก้าวหน้าของตนเอง 
 
  2.2.3.2 บทบาทของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้จากปัญหา   
   ผู้เรียนที่จะประสบความส าเร็จในการเรียนรู้จากปัญหานี้ จะต้องมีความรู้
พ้ืนฐานที่เหมาะสมกับปัญหาที่เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร เนื่องจากเป็นการเรียนเป็นกลุ่มย่อย 
ให้ความร่วมมือภายในกลุ่ม มีความรับผิดชอบและตระหนักในงานที่ได้รับมอบหมาย มุ่งมั่นท างานให้
ส าเร็จ รวมทั้งมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน หลังจากได้เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ผู้เรียน
จะได้พัฒนาทักษะต่าง ๆ ดังนี้ 
   1. ความสามารถในการเรียนรู้จากปัญหา ซึ่งจะฝึกฝนให้มีประสบการณ์
และความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง 
   2. ความสามารถในการแก้ปัญหา ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาและ
น าไปใช้ในการท างานได้ 
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   3. ความสามารถในการชี้น าหรือเริ่มต้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาข้อมูลอย่างอิสระ โดยครูผู้สอนเตรียมโครงสร้างและคอยอ านวยความ
สะดวก จัดหาปัจจัยสนับสนุนในการค้นคว้าหาข้อมูล ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการท างานและการจัดการ
ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  
   4. ความสามารถในการเรียนกลุ่มย่อย การท างานรวมกันเป็นกลุ่มย่อย
ผู้เรียนจะได้ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืนในกลุ่มที่มีสมาชิกแตกต่างกัน เรียนรู้ที่จะรับฟัง วิเคราะห์ข้อมูล 
และวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เป็นโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองจากการประเมินและให้ข้อมูลของเพ่ือนร่วมกลุ่ม และการประเมินตนเอง 
  การเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่จะฝึกและสร้างทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียนได้จริงและหลากหลาย การท างานทั้งหมดที่ผู้สอนปล่อยให้ผู้เรียนได้        
ลงมือท าจริงด้วยตนเอง ไม่ชี้น าหรือให้ค าปรึกษาจนเกินไป ซึ่งจะไม่ได้เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้            
คิดหาทางแก้ปัญหาเอง ไม่ด่วนบอกค าตอบก่อน แต่จะมีการบอกหรือให้ค าแนะน าในกรณีที่ผิดหัวข้อ
หรือเข้าใจผิด หรือไม่ได้ใช้เหตุผลเอาเสียเลย ผู้สอนจึงจะให้ข้อคิดบ้าง ให้เขาได้ดิ้นรน ต่อสู้ พยายาม
คิดและลงมือแก้ไขปัญหาจากสติปัญญาของตนเอง การท างานจะเกิดขึ้นตามล าดับอย่างเป็นธรรมชาติ 
ได้แก่ สังเกตและศึกษาข้อมูล เกิดข้อสงสัยที่จะเป็นปัญหา คาดเดาค าตอบ รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล 
ในที่สุดจะน าไปสู่ค าตอบที่แท้จริงได้ ขั้นตอนการท างานหรือการเรียนรู้เหล่านี้ เป็นขั้นตอนการท างาน
ของคนท างานจริง ๆ อยู่แล้ว ดังนั้น หากผู้สอนเปิดโอกาสหรือออกแบบกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติ “คิดเองท าเอง” ด้วยเหตุและผล ก็จะท าให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการเหล่านี้ในการ
เรียนรู้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดที่จ าเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 2.2.4 หลักการสร้างโจทย์ปัญหาหรือค าถามในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  วัลลี สัตยาศัย (2547) ได้เสนอหลักการสร้างโจทย์ปัญหาที่มีประสิทธิภาพไว้ดังนี้ 
  1. เชื่อมโยงกับพ้ืนฐานความรู้เดิมของผู้เรียน ความรู้เดิมที่เชื่อมกับความรู้ใหม่จะมี
ผลให้จดจ าความรู้ใหม่ได้ดีและได้นาน การสร้างโจทย์ปัญหาจึงต้องอยู่บนพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับความรู้
เดิมของผู้เรียน เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถดึงความรู้เดิมที่มีอยู่มาใช้ในการอภิปรายได้  การใช้โจทย์
ปัญหาที่ยากเกินไปโดยผู้เรียนไม่สามารถน าความรู้เดิมที่มีอยู่มาใช้ได้  จะท าให้กระบวนการเรียนด้อย
ประสิทธิภาพ ท าให้ขาดแรงจูงใจในการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม และยังท าให้ไม่เกิดการเชื่อมโยง
ความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิมที่มีอยู่ 
  2. มีข้อมูลบางส่วนที่ท าให้ความรู้เดิมของผู้เรียน ที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะอธิบายหรือ
แก้ปัญหาได้ ต้องอาศัยความรู้เพ่ิมเติมมาช่วย ทั้งนี้เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้ใหม่
มาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากความรู้เดิมที่มีอยู่ 
  3. สร้างให้คล้ายคลึงหรือเชื่อมโยงกับปัญหาจริงในอนาคตที่ผู้เรียนจะต้องประสบ
จริงในวิชาชีพ เพราะจากการศึกษาวิจัยพบว่า การเรียนในสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกับของจริง จะ
ท าให้สามารถจดจ าและน าความรู้มาใช้ได้ดี 
  4. มีลักษณะที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ในกรณีที่โจทย์ปัญหามีค าถามระบุไว้ท้ายโจทย์ แล้วมีเอกสารอ้างอิงที่มีค าตอบให้โดยสมบูรณ์ จะท า
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ให้ผู้เรียนไม่สร้างวัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และไม่ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมจากเอกสารหรือ
แหล่งความรู้อ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ 
  5. เป็นปัญหาที่สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน เป็นปัญหาที่เคยได้ยินหรือได้
ฟังมาบ่อย ๆ หรือได้พบเห็นด้วยตนเองในชีวิตจริง ความสนใจในโจทย์ปัญหาจะมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับเวลาเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีอิทธิพลในทางบวกต่อความสามารถในการ
เรียนรู้ 
  6. น าไปสู่การเรียนรู้ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ผู้สอนก าหนดไว้ มีการทดลองใช้โจทย์
ปัญหาที่สร้างข้ึน เพ่ือตรวจสอบเพราะถ้าไม่ตรงก็จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ 
  นอกจากนี้ วัลลี สัตยาศัย (2547) ได้กล่าวถึง แนวทางการสร้างโจทย์ปัญหาว่าควรมี
กระบวนการ ดังนี้ 
  1. เขียนวัตถุประสงค์ของการศึกษาก่อน  ซึ่งต้องมาจากผู้ เชี่ยวชาญหลาย ๆ
สาขาวิชามาเขียนร่วมกันและควรต้องมีความชัดเจน เพ่ือช่วยให้ผู้เขียนโจทย์ปัญหาสามารถกระท าได้
ถูกต้องและง่ายขึ้น ในทางปฏิบัติการเริ่มต้นเขียนวัตถุประสงค์ตั้งแต่แรกอาจเป็นการยาก ดังนั้นจึง
อาจเริ่มต้นด้วยการเขียนมโนทัศน์หรือความคิดรวบยอดแล้วจึงน ามาเขียนเป็นวัตถุประสงค์ 
  2. จากวัตถุประสงค์น ามาพิจารณาว่าจะใช้ปัญหาชนิดใด ๆ รูปแบบอย่างไร ใช้
จ านวนเท่าไร และแต่ปัญหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ข้อใดบ้าง และใช้เวลาเท่าใดจึงจะเหมาะสม 
  3. ตรวจสอบเนื้อหาที่คาดว่าผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้หลังจากได้โจทย์ปัญหาและ
อภิปรายแล้ว ได้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไว้ถ้าพบว่ายังขาดไปหรือไม่ครอบคลุม อาจใช้วิธีให้
ผู้เรียนเรียนรู้เพ่ิมเติมจากการบรรยาย หรือจากห้องปฏิบัติการ แต่อย่างไรก็ตามการเรียนรู้จากโจทย์
ปัญหาควรจะต้องครอบคลุมให้ได้ตามวัตถุประสงค์หลัก ส่วนวัตถุประสงค์รองหรือวัตถุประสงค์ย่อย 
อาจใช้วิธีการตามที่กล่าวมาแล้ว หรืออาจตั้งเป็นโจทย์ปัญหาเล็ก ๆ เพ่ิมเติมให้ไปศึกษาด้วยตนเอง
ตามความสนใจต่อไป ดังนั้น ในการเขียนวัตถุประสงค์การศึกษา จึงควรพิจารณาและก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์หลักและวัตถุประสงค์รองด้วย 
  4. เตรียมแหล่งวิทยาการที่จะให้ผู้เรียนไปค้นคว้าหาความรู้ในแต่ละโจทย์ปัญหานั้น
ให้พร้อมไว้ล่วงหน้า โดยผู้สอนจะต้องพิจารณาว่าจ าเป็นต้องใช้อะไรบ้าง ซึ่งต้องตรวจสอบดูก่อนว่ามี
ความทันสมัยและจ านวนเพียงพอหรือไม่ ข้อมูลต่าง ๆ ของแหล่งวิทยาการดังกล่าวจะต้องระบุไว้ข้าง
ท้ายโจทย์ปัญหาในคู่มือที่แจกให้ผู้เรียน เพ่ือใช้ในการค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง หลังจากได้ก าหนด
วัตถุประสงค์การเรียนรู้จากโจทย์ปัญหาจากการอภิปรายกลุ่มครั้งแรก 
  จะเห็นได้ว่าในการสร้างโจทย์ปัญหานั้นผู้สอนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา 
และปัญหาเป็นอย่างดี มีความชัดเจนและเตรียมแหล่งการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถไปศึกษาหา
ความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียน 
 2.2.5 ข้อดีและข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  แบร์โรวส์ และเทมบลิน (Barrows & Tamblyn, 1980) ได้สรุปถึงข้อดีของการเรียน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ดังนี้ 
  1. ได้รับความรู้ในเนื้อหาที่เป็นบูรณาการและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์เป็น
เครื่องมือในการจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  2. พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา การได้เผชิญปัญหาเป็นโอกาสที่จะได้ฝึก
ทักษะในการแก้ปัญหา การใช้เหตุผลในการวิเคราะห์และตัดสินใจ 
  3. พัฒนาทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง การที่ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการเรียนโดยการ
ก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ วิธีการแสวงหาความรู้ วิธีการแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 
รวบรวมความรู้และน ามาสรุปเป็นความรู้ใหม่  เป็นลักษณะการเรียนด้วยตนเอง ซึ่งเป็นทักษะการ
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอภิปราย มีวิธีการแสวงหาความรู้และไตร่ตรอง
ทรัพยากรการเรียนซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความหมายส าคัญช่วยให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนด้วยตนเอง 
  4. พัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม การเรียนเป็นกลุ่มย่อยท าให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนแนวคิดกับผู้อ่ืนท าให้มีความรู้กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนา
ทักษะทางสังคม 
  5. เพ่ิมแรงจูงใจในการเรียน เนื่องจากผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
  วอลตัน และแมทธิว (Walton, Henry & Matthews, 1989) ได้สรุปถึงข้อดีของการ
เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ดังนี้  
  1. ช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเรื่อง
ข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน 
  2. เสริมสร้างความสามารถในการใช้ทรัพยากรของผู้เรียนได้ดีขึ้น 
  3. ส่งเสริมการสะสมการเรียนรู้ และคงการรักษาข้อมูลใหม่ไว้ได้ดีขึ้น 
  4. เมื่อใช้ในการแก้ปัญหาของสหสาขาวิชา ท าให้สนับสนุนความร่วมมือมากกว่าการ
แข่งขัน 
  5. ช่วยให้เกิดการตัดสินใจแบบองค์รวมหรือแบบสหสาขาวิชา 
  เดวิส และฮาร์เดน (Davis & Harden, 1997) ได้สรุปถึงข้อดีของการเรียนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน ดังนี้ 
  1. มีความเชื่อมโยงกันระหว่างเนื้อหาวิชา 
  2. มีการรวบรวมและคัดเลือกเนื้อหาวิชาที่ส าคัญ ซึ่งเป็นแกนหลักที่ผู้เรียนต้อง
เรียนรู้ ดังนั้นจึงเป็นการช่วยลดเนื้อหาวิชาความรู้ที่ต้องเรียนมากโดยไม่จ าเป็นได้ 
  3. ช่วยเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ระดับหลังปริญญาหรือต่อการ
ปฏิบัติงานทางวิชาชีพ เช่น การแก้ปัญหา การสื่อสาร และการท างานเป็นทีม 
  4. เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนจะเปลี่ยนจากการเรียนแบบรับฟัง
และท่องจ ามาเป็นผู้มีส่วนร่วม ก ากับและรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน ท าให้มีการเรียนรู้อย่าง
เข้าใจและสามารถจดจ าได้นาน และเชื่อว่าจะน าไปสู่ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองไปตลอด
ชีวิต การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยเตรียมให้ผู้ เรียนมีการเรียนรู้
แบบผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญต่อการศึกษาอย่างต่อเนื่องทางวิชาชีพ 
  5. มีการบูรณาการระหว่างสาขาวิชา สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงทางวิชาชีพที่
ต้องใช้หลาย ๆ วิชามาร่วมกันในการวินิจฉัยและแก้ปัญหา 
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  6. การใช้ปัญหาที่ต้องประสบจริงในอนาคตมาเป็นตัวกระตุ้นในการเรียนรู้และการ
เรียนโดยอาศัยความเข้าใจ น าความรู้มาอภิปรายโต้เถียงกันในกลุ่มย่อย แทนการรับฟังและท่องจ า
เนื้อหามากมายในระบบการศึกษาเดิม ท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
  7. ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งแทนการท่องจ าอย่างผิวเผิน เพราะต้อง
อาศัยความเข้าใจและการน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา 
  8. เป็นการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์ เพราะผู้เรียนจะต้องใช้ความรู้เดิมที่มีอยู่
มาคิดในการสร้างความรู้ใหม่ที่จ าเป็น มาต่อเติมเสริมเข้ากับความรู้เดิม สร้างเป็นกรอบแนวคิดที่
สามารถน าไปประยุกต ์
  สุนทรี คนเที่ยง (2543) ได้เสนอข้อจ ากัดของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานว่าเป็น
การเรียนที่เหมาะส าหรับสายวิชาชีพซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ไม่สามารถน ามาใช้ได้กับทุกรายวิชา 
และในการน ามาใช้ต้องมีการวางแผนและเตรียมการเป็นอย่างดี  ผู้สอนต้องมีทักษะในการเป็นผู้สอน
ประจ ากลุ่ม ผู้เรียนจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง และให้ความร่วมมือในการเรียน
ร่วมกัน และต้องมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระ 
  เดวิส และฮาร์เดน (Davis &Harden, 1997) ได้สรุปถึงข้อจ ากัดของการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน ดังนี้ 
  1. บทบาทของผู้สอนที่เปลี่ยนไปเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  อาจท าให้ผู้เรียนที่
คุ้นเคยกับภาพครูผู้สอนที่เป็นผู้บอกกล่าวความรู้ เสมือนเป็นแบบอย่างของครูที่ดีในระบบการศึกษา
เดิมจะมองเห็นภาพว่าครูต่างไปจากเดิม 
  2. ท าให้บทบาทผู้สอนเดิมที่ท าหน้าที่เป็นติวเตอร์ไม่สามารถใช้ความรู้ของตนเองที่มี
มาถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้ จึงอาจเป็นสาเหตุที่ท าให้ไม่เกิดแรงจูงใจในการสอน 
  3. ความรู้ที่ได้โดยผู้เรียนเป็นผู้ก ากับตนเอง มีแนวโน้มที่จะเป็นการเรียนรู้อย่างไม่
เป็นระบบไม่รู้ว่าอะไรส าคัญอะไรไม่ส าคัญ ต่างกับการสอนองครูที่มักจะมีการสอนอย่างเป็นระบบ 
  4. ความสามารถของผู้สอนในกระบวนการนี้เปลี่ยนไปจากระบบการศึกษาเดิม จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาผู้สอนให้มีความสามารถเหมาะสม 
  5. การลงทุนค่อนข้างสูงมากกว่าการศึกษาในระบบเดิมในด้านทรัพยากรต่าง ๆ ใน
การเรียนรู้ โดยเฉพาะเมื่อมีผู้เรียนจ านวนมาก 
  6. ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งวิทยาการต่าง ๆ มากกว่าการที่ให้
ครูสอนโดยตรง อย่างไรก็ตามการใช้คู่มือการเรียนที่เหมาะสมอาจช่วยลดปัญหานี้ลงได้ 
  จากการศึกษาสรุปได้ว่า การจัดกิจกรราการเรียนรู้โดยเน้นปัญหาเป็นฐาน เป็นการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ได้รับความรู้แบบบูรณาการส่งเสริมการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียน และมุ่งเน้นการฝึกการเป็นคนมีความรับผิดชอบ เพราะผู้เรียนจะต้อง
ใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้า หากผู้เรียนขาดความรับผิดชอบ ไม่มีวินัยในตนเอง ก็จะส่งผลให้การจัด
กิจกรรมไม่บรรลุผลตามที่ตั้งไว้ได้ 
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2.3 ทักษะการเรียน (Study Skills) 
 การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ท าให้เกิดทักษะใหม่ได้ เนื่ องจากกระบวนการเรียนรู้เป็น
กระบวนการที่ผู้เรียนต้องอาศัยเทคนิควิธีที่หลากหลายในการให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจซึ่งไม่
เพียงแต่การรวบรวมข้อมูลความรู้จากผู้สอนเท่านั้นแต่เป็นการรวบรวมความรู้จากแหล่งการเรียนรู้อื่น
หรือแม้แต่การสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาใหม่ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า กระบวนการเรียนรู้และทักษะใน
การเรียนรู้มีความสัมพันธ์กัน ทักษะการเรียนจึงมีความส าคัญเนื่องจากเป็นความสามารถของผู้เรียน
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อความรู้ ประมวลผล น าเสนอความรู้ และต่อยอดความรู้โดยแสดงออกเชิง
พฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง และด าเนินการเป็นล าดับขั้นตอน  
 2.3.1 ความหมายของทักษะการเรียน 
  ทักษะการเรียน (Study Skill) มาจากค า 2 ค า คือ ทักษะ (Skill) หมายถึง ความ
ช านาญ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) และค าว่า การเรียน (Study) ที่ยังไม่ปรากฏการให้ค านิยามใน
พจนานุกรมแต่มีการให้ความหมายโดยการแยกค าออกเป็น การ หมายถึง งาน หรือสิ่งที่ท า และ เรียน 
หมายถึง เข้ารับความรู้จากผู้สอน, รับการฝึกฝนอบรมเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความช านาญ 
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ทักษะการเรียน หมายถึง ความช านาญในการเรียน ทั้งในเรื่องของการรับมาซึ่ง
ความรู้ หรือ การท างาน การฝึกอบรม ทบทวนบทเรียนซึ่งได้มีผู้ที่กล่าวถึงค าว่าทักษะการเรียนไว้ ดังนี้ 
  มาร์คัส และนาธาน (Marcus  & Nathan, 2008) ได้กล่าวว่า ทักษะการเรียน (Study 
Skills) คือ ความสามารถในการบริหารจัดการเวลาและจัดสรรทรัพยากรอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาระงาน ความสามารถในการจัดระเบียบ สรุปและบูรณาการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ ใน
การเรียน โดยได้ก าหนดทักษะการเรียนไว้ 10 ด้าน ดังนี้ 
  1. ทัศนคติ (Attitude) 
  2. แรงจูงใจ (Motivation) 
  3. การบริหารจัดการเวลา (Time Management) 
  4. ความวิตกกังวล (Anxiety) 
  5. ความมุ่งม่ันตั้งใจ (Concentration) 
  6. กระบวนการได้มาซึ่งข้อมูล (Information Processing) 
  7. การเลือกใจความส าคัญ (Selecting Main Ideas) 
  8. สิ่งช่วยเหลือในการเรียน (Study Aids) 
  9. การทดสอบตัวเอง (Self-Testing) 
  10. ยุทธวิธีในการเตรียมสอบ (Test Strategies) 
 2.3.2 ทักษะการเรียน 
  University of BATH (2015) ได้ก าหนดทักษะการเรียนของมหาวิทยาลัย (University 
Study Skills) ไว้ 5 ด้าน ได้แก่ 
  1. Planning study time effectively (การวางแผนการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ) 
  2. Making effective notes (การจดบันทึก) 
  3. Making the most of the resources offered by the library (การค้นคว้า
แหล่งข้อมูลในห้องสมุด) 
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  4. Essay writing (การเขียนเรียงความ) 
  5. Preparing for exams (การเตรียมตัวสอบ) 
  อีวานซ์ และจูลิอัซ (Evans & Julius, 2015)  
  1. Attending classes regularly (เข้าเรียนสม่ าเสมอ) 
  2. Taking down notes during teaching (จนบันทึกในระหว่างมีการสอน) 
  3. Concentrating on study (มีความมุ่งม่ันในการเรียน) 
  4. Studying with aim of getting meaning not cramming (ก าหนดเป้าหมาย
การเรียนรู้อย่างมีความหมาย) 
  5. Preparing a time table (เตรียมตารางการเรียน/ท างาน) 
  6. Following a time table (ท างานตามตารางงานท่ีก าหนดไว้) 
  7. Having proper rest periods (แบ่งเวลาพักผ่อนอย่างเหมาะสม) 
  8. Facing the problems regarding home environment and planning 
(เผชิญหน้ากับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นที่บ้าน) 
  9. Facing the challenges posed by school environment (เผชิญหน้ ากับ
ความท้าทายที่เกิดขึ้นในโรงเรียน) 
  10. Keeping daily survey of work done (ส ารวจงานที่ท าส าเร็จในแต่ละวัน) 
  โธมัส และริกเก้  (Thomas & Rikke, 2017) ของ University of Copenhagen ได้
ก าหนดทักษะการเรียนออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ 
  1. Motivation and concentration (แรงจูงใจและความมุ่งมั่นตั้งใจ) 
  2. Planning (การวางแผน) 
  3. Active participant in teaching (มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน) 
  4. Reading technique (มีเทคนิคในการอ่าน) 
  5. Note taking technique (เทคนิคการจดบันทึก) 
  6. Requirement for essays and research papers (ตั้งข้อก าหนดส าหรับบทความ
และงานวิจัย) 
  7. Writing technique (เทคนิคการเขียน) 
  8. Study group (เรียนรู้ผ่านกลุ่ม) 
  คณะโครงการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2537ก) ได้เสนอแนะเทคนิคใน
การเรียน ไว้ดังนี้ 
  1. เทคนิคการอ่านต ารา เทคนิคการอ่านต าราเทคนิคหนึ่งก็คือ เทคนิค SQ3R ซึ่ง
พัฒนาขึ้นโดย ศาสตราจารย์ ฟรานซิส บี โรบินสัน (Francis B. Robinson) SQ3R มีความหมาย ดังนี้ 
  S (Survey) ส ารวจ เพ่ือดูแนวทางกว้าง ๆ ของต ารานั้น ๆ เช่น ค าน า สารบัญ 
หัวข้อ ย่อหน้าแรก สรุปในแต่ละบท เป็นต้น เพ่ือจะได้รู้ว่าหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าและตรงกับความ
ต้องการหรือไม ่
  Q (Question) ตั้งค าถาม เมื่อส ารวจเบื้องต้นแล้วควรตั้งค าถามถามตนเอง เกี่ยวกับ
เรื่อแต่ละบทมีความหมายว่า มีเนื้อหาอะไร มีปัญหาและข้อน่าคิดประการใด หัวข้อเรื่องแต่ละบทมี
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ความหมายว่าอะไร อะไรเป็นสิ่งส าคัญหรือหัวข้อส าคัญในแต่ละหัวข้อการตั้งค าถามว่า ใครที่ไหน      
ท าอะไร เมื่อไหร่ ท าไม ท าอย่างไร จะเป็นการบังคับให้ตั้งใจจดจ่อกับเรื่องท่ีศึกษาต่อไป 
  R (Read) อ่าน เป็นการอ่านอย่างละเอียดเพ่ือตอบค าถามที่ตั้งไว้ ต้องรู้ถึง ความคิด
หลัก ประเด็นส าคัญ รายละเอียดของบท ตอนย่อหน้า และข้อเท็จจริงอ่ืน ๆ อ่านอย่างกระตือรือร้น   
มีสมาธิให้ความสนใจอย่างเต็มที่ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและจดจ าได้  
  R (Recite) ท่อง เมื่ออ่านจบในแต่ละบท แต่ละตอน แต่ละหัวข้อให้หยุดเป็นระยะ 
แล้วทบทวนความจ าว่าอ่านอะไรไปบ้าง การทบทวนความจ านี้เป็นส่วนส าคัญที่สุด เพราะเป็นการ
รวบรวมความรู้เข้าไปเก็บไว้ในสมองอย่างถาวร 
  R (Review) ทบทวน เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง ในการจ าสิ่งที่ผ่านมา การ
ทบทวน ก็คือ การปฏิบัติ 4 ขั้นตอนแรก ๆ ซ้ าหลาย ๆ ครั้งก่อนสอบ 
  2. เทคนิคการจ า ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการเรียน คือ การพยายามจ า 
เนื้อหาที่เรียนมาแล้วให้ได้นานที่สุด โดยปฏิบัติตามเทคนิคต่อไปนี้ 
   2.1 พยายามท าความเข้าใจกับเนื้อหานั้นให้ได้ อย่าจ าในสิ่งที่ไม่เข้าใจ 
   2.2 พยายามเชื่อมโยงเนื้อหาใหม่กับสิ่งที่ได้เรียนไปแล้ว 
   2.3 เลือกจ าเฉพาะเนื้อหาที่ส าคัญ 
   2.4 จัดเนื้อหาอย่างมีระบบเป็นขั้นตอน หรือใช้แผนภูมิ แผนภาพ ตารางช่วยจะ
ท าให้เนื้อหาชัดเจนและจ าได้ง่าย 
   2.5 การท่อง หรือการเขียนหลาย ๆ ครั้ง จะช่วยให้จ าได้มากขึ้น 
   2.6 การทบทวนเป็นระยะ จะช่วยให้จ าได้ด ีหลังชั่วโมงเรียนควรทบทวน ทันท ี
  3. เทคนิคการจ าค าบรรยาย การจดจ าค าบรรยาย เป็นการบันทึกค าบรรยายไว้ 
อย่างถาวรเพ่ือสะดวกในการอ่านทบทวนใหม่ การจดค าบรรยายหรือการเขียนที่กระท าไปพร้อมกับ
การเห็นและการฟังจะเป็นการรวมสมาธิให้จดจ่ออยู่ที่ค าบรรยาย ซึ่งมีเทคนิค ดังนี้ 
   3.1 ในขณะฟังการบรรยายควรตั้งใจและใช้ความคิดตามไปด้วย 
   3.2 พยายามจับประเด็นส าคัญจากค าบรรยาย 
   3.3 พยายามจดให้ ได้ เนื้อหาความมากที่ สุด  แต่ ไม่ ใช่จดทุกค าพูดโดยไม่ 
กลั่นกรอง แต่ถ้าเนื้อหาความใดยาก ให้จดทุกค าไว้ก่อนแล้วค่อยท าความเข้าใจทีหลัง 
   3.4 จดให้เร็วที่สุด หรืออาจใช้สัญลักษณ์หรือค าย่อเข้าช่วย 
   3.5 ควรจดให้มีระเบียบ โดยใช้หัวข้อทั้งหัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง และอาจใช้ ตัวเลข
ก ากับหัวข้อเพ่ือและจ าได้ง่ายขึ้น 
   3.6 การย่อหน้า เว้นช่องว่าง ขีดเว้นใต้ แบ่งช่องไฟ จะช่วยให้อ่านได้ง่ายขึ้น ภายหลัง 
   3.7 ถ้าผู้บรรยายพูดเร็วเกินไปในเนื้อหาที่ส าคัญแล้วไม่สามารถจดทัน ควรเว้น
ที่ว่างไว้เพ่ือน ามาเติมภายหลัง หรืออาจยกมือถามผู้บรรยาย การหันไปถามเพ่ือนจะท าให้เพ่ือนเสีย
สมาธิและท าให้ทั้งเขาและเราไม่ได้ฟังตอนต่อไป 
   3.8 ควรบันทึกครั้งที ่และวันที่ฟังบรรยายทุกครั้ง 
   3.9 จดวิชาเดียวกันไว้ในเล่มเดียวกัน อย่าจดปนกับวิชาอ่ืนและอย่า ปล่อยปละ
ละเลยเมื่อมีเหตุให้จด 
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   3.10 ควรทบทวนดูบันทึกดูบันทึกค าบรรยายใหม่ในวันเดียวกัน จะช่วยให้ช่วย
จ าและจ าเรื่องได้ดี 
  4. เทคนิคการท าบันทึกย่อ การท าบันทึกย่อเป็นการประมวลความรู้ขึ้นใหม่ เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจและเป็นเครื่องมือช่วยความจ าแก่ผู้เรียน ผู้เรียนต้องใช้สมาธิ ตั้งใจและคิดตามจะท าให้
จดจ าเนื้อหาได้แม่นย า ส าหรับลักษณะการบันทึกที่ดีนั้น ควรเป็นบันทึกที่สั้น ได้ใจความ ชัดเจน และ
อ่านเข้าใจง่าย ซึ่งมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 
   4.1 อ่านและท าความเข้าใจเนื้อหาส าคัญ แล้วท าการสรุปสาระส าคัญในแต่ละย่อหน้า 
   4.2 จดอย่างสั้น และกระชับความ 
   4.3 จดให้ครอบคลุมเนื้อหา 
   4.4 ใช้ภาพประกอบง่าย ๆ เพ่ือช่วยให้เข้าใจได้เร็วขึ้น 
   4.5 ถ้าข้อความกระชับสมบูรณ์ดีแล้ว ให้คัดลอกลงบันทึกย่อได้เลย 
   4.6 ควรจดชื่อหนังสือ ผู้แต่ง ชื่อบท และระบุหน้าของต ารา ที่เราย่อด้วย เพ่ือจะ
ได้กลับไปพิจารณาทบทวนรายละเอียดใหม่ 
  5. การขีดเส้นใต้และจดในต ารา เป็นการเน้นความส าคัญของเนื้อหาเพ่ือสะดวกใน
การกลับมาทบทวน มักนิยมใช้ปากกาสี ขีดเน้นข้อความส าคัญ หรืออาจใช้การท าเครื่องหมายต่าง ๆ 
เช่น วงกลม ดอกจันทร์ สี่เหลี่ยม เป็นต้น และอาจใช้ที่ว่างของหนังสือ เพ่ือจดบันทึก สรุปหรืออ
ค าถามได ้อย่าเก็บรักษาต าราให้ใหม่อยู่เสมอโดยไม่ยอมขีดเขียนลงไป 
  ชยมน บุญลักษณ์ และคนอ่ืน ๆ (2555) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเรียน/ทักษะการ
เรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี และพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพและแนว
ปฏิบัติที่ดีของทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษาที่ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี จากการ
วิจัยท าให้ได้ตัวบ่งชี้คุณภาพทั้งสิ้น 13 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
  1. การสร้างแรงจูงใจและทัศคติที่ดีต่อการเรียน (Urging motivation and good 
attitude towards study) 
  2. การตั้งเป้าต่อการเรียน (Setting goals in study) 
  3. การจัดระบบการเรียน การวางแผนการเรียน และการบริหารเวลา (Study 
planning and time) 
  4. การเตรียมตัวเข้าชั้นเรียน (Class attending preparations) 
  5. การเข้าชั้นเรียน (Class attending) 
  6. การสร้างสมาธิในการเรียน (Class concentrations) 
  7. การจดบันทึกค าบรรยาย (Taking lecture notes) 
  8. ทักษะการอ่านต าราเรียนและการทบทวนบทเรียน (Reading and review skills) 
  9. การท าการบ้านและการท ารายงาน (Homework and reports planning) 
  10. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent study) 
  11. การเตรียมตัวสอบ (Preparations for examination) 
  12. การท าข้อสอบ (Taking examination) 
  13. กลยุทธการเรียนที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ (Successful study strategies) 
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  จากการศึกษาเกี่ยวกับทักษะการเรียน (Study Skills) สรุปได้ว่า ทักษะการเรียน 
คือความสามารถในการเรียนและการบริหารจัดการตนเองในการเรียน และการสอบ ที่จะช่วยส่งเสริม
และพัฒนาการเรียนให้บรรลุผล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี และประสบความส าเร็จในการเรียนซึ่ง
ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดทักษะการเรียนที่มีความสอดคล้องที่จะน าไปบูรณาการกับ
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้หลักคือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือให้
ได้มาซึ่ง รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนที่มีคุณภาพสามารถ
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 2.4 ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skills) 
 ทักษะการแก้ปัญหา ถือว่าเป็นทักษะพ้ืนฐานทักษะการคิดที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตใน
ปัจจุบัน เนื่องจากสภาวะรอบตัวที่ต่างต้องอาศัยทักษะการแก้ปัญหาในการบริหารจัดการตนเอง
เพ่ือให้ผ่านพ้นปัญหา อุปสรรค และความวุ่นวายต่าง ๆ ไปได้ ทักษะการแก้ปัญหาจึงมิใช่เป็นเพียงการ
รู้จักคิดและรู้จักการใช้สมองหรือเป็นทักษะที่มุ่งพัฒนาสติปัญญาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น  จาก
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่ามีผู้ให้ความหมาย และค านิยามของทักษะการแก้ปัญหาไว้อย่าง
หลากหลาย ดังนี้  
 2.4.1 ความหมายของทักษะการแก้ปัญหา 
  ทักษะแก้ปัญหา (Problem Solving Skills) เป็นพ้ืนฐานของการคิดทั้งมวล เป็น
ความสามารถในการคิด กางวางแผน การแสวงหาความรู้เพ่ือให้ได้มาซึ่ งแนวทางในการแก้ปัญหา ซึ่ง
ได้มีผู้กล่าวถึงทักษะการแก้ปัญหาที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้ 
  ส านักงานเลขาธิการสภาศึกษา (2551) ได้ให้ความหมายของทักษะการแก้ปัญหาว่า 
หมายถึงการใช้ประสบการณ์ที่ค้นพบด้วยตนเองที่เกิดจากการสังเกต การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การตีความและการสรุปความเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
  ประเสริฐ ตันสกุล (2551) กล่าวว่า ทักษะการแก้ปัญหาเป็นความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สถานการณ์ การประดิษฐ์ค าตอบ การพิจารณาผลพวงและเฟ้นหาวิธีการที่เหมาะสม 
  มัณฑรา ธรรมบุศย์ (2551) กล่าวว่า ทักษะในการแก้ไขปัญหาเป็นความสามารถใน
การรู้จักขอความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนในยามจ าเป็น รู้จักพัฒนาและประเมินทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 
สามารถหาทางแก้ปัญหาและวางแผนแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
  อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าทักษะการแก้ปัญหาเป็นความสามารถทางการคิด การ
วางแผน และการแสวงหาความรู้จากแหล่งค้นคว้า หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งแนวทางใน
การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
 2.4.2 ทักษะการแก้ปัญหา 
  วิลเลียมส์ และแคเรย์ (Williams & Carey, 2003) ได้ก าหนดทักษะการแก้ปัญหาไว้ 
6 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. Identify the problem (ระบุปัญหา) 
  2. Seek information and set goal (ค้นหาข้อมูลและตั้งเป้าหมาย) 
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  3. Brainstorm (ระดมสมอง) 
  4. Choose a solution (เลือกวิธีการแก้ปัญหา) 
  5. Describe the plan (อธิบายขั้นตอนการท างานแต่ละข้ัน) 
  6. Review and revise (ประเมินผลการด าเนินงาน และปรับปรุงแก้ไข) 
  Centre for Good Governance (2008) กล่าวว่ากระบวนการของการแก้ปัญหา
ประกอบไปด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งหมด 7 ขั้นตอน ได้แก่ 
  1. Identifying the problem (ระบุปัญหา) 
  2. Exploring the problem (ส ารวจปัญหา) 
   - Identifying the problem – Who? 
   - Identifying the problem – What? 
   - Identifying the problem – When? 
   - Identifying the problem – Where? 
   - Identifying the problem – Why? 
   - Identifying the problem – How? 
  3. Set goals (ตั้งเป้าหมาย) 
  4. Look at alternative (มองหาทางเลือกในการแกป้ัญหา) 
   - Analysis of past solutions (วิเคราะห์การแก้ปัญหาที่ผ่านมา) 
   - Reading (การอ่าน) 
   - Researching (การวิจัย) 
   - Thinking (กระบวนการคิด) 
   - Asking questions (การถามค าถาม) 
   - Discussing (การอภิปราย) 
   - Viewing the problem with fresh eyes (มองปัญหาให้กระจ่าง) 
   - Brainstorming (การระดมสมอง) 
   - Sleeping on it (ใช้ชีวิตอยู่กับปัญหา) 
  5. Select the best solution (เลือกวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด) 
  6. Implementation (ด าเนินการแก้ไขปัญหา) 
  7. Evaluation (ประเมินผลการแก้ปัญหา) 
  Restructuring Associates; Problem Solving Overview ก าหนดรูปแบบของ
ทักษะการแก้ปัญหาไว้ 6 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่ 
  1. Define the problem (ก าหนดปัญหา) 
  2. Determine the root cause(s) of the problem (ตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริง
ของปัญหา) 
  3. Develop alternative solutions (พัฒนาการเลือกวิธีแก้ปัญหา) 
  4. Select a solution (เลือกวิธีการแก้ปัญหา) 
  5. Implement the solution (ด าเนินการแก้ไชปัญหา) 
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  6. Evaluate the outcomes (ประเมินผล) 
  จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การแก้ปัญหาเป็นกระบวนการทางสมองที่มีความ
ซับซ้อน ต้องใช้กระบวนการในการแก้ปัญหาที่ผสมผสานไปด้วยความรู้ ความคิด และประสบการณ์
ต่าง ๆ ในการประมวลข้อมูลเพ่ือให้มาซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้
ศึกษาค้นคว้าเอกสาร วิเคราะห์และสังเคราะห์ทักษะการแก้ปัญหาจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
ดังกล่าวจึงไดก้ าหนด ทักษะการแก้ปัญหาปัญหาไว้ 6 ขั้นตอนด้วยกัน ดังนี้  
  1. การท าความเข้าใจกับปัญหา  
  2. การวิเคราะห์ปัญหา 
  3. การค้นหาทางเลือก หรือวิธีการในการแก้ปัญหา 
  4. การเลือกวิธีการแก้ปัญหา และวางแผนการแก้ปัญหา 
  5. การแก้ปัญหาและตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหา 
  6. การประเมินวิธีการแก้ปัญหา 
 
2.5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลในรายวิชาการจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น
รายวิชาที่จัดอยู่ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอข้อมูล
ของหลักสูตรเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจที่ตรงกัน 
 2.5.1 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
  2.5.1.1 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   1. ปรัชญา 
   ผลิตครูสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูง มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการ
ความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครู ให้เป็น
คนดี มีสติปัญญา ความสามารถ และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา 
   2. ความส าคัญ   
   ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าส าคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
ประเทศให้เจริญมั่นคง ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะ
พัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้น จะต้องพัฒนาคน ซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพ่ือให้เยาวชน
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญ
ให้แก่ชาติต่อไปได้ และหน้าที่ที่มีความส าคัญยิ่งของครูก็คือ การปลูกฝังความรู้ ความคิดและจิตใจแก่
เยาวชน เพ่ือให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครู
จึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างส าคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง 
   3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 
    - เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน สามารถประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 
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    - เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาหลักสูตรทางด้าน การเรียนการสอนการสอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 
    - เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความ
รับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้
พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
    - ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความ
เข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบ
วิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 
    - มีศักยภาพที่ จะพัฒนางานในหน้าที่  และเส้นทางวิชาชีพให้มี
ความก้าวหน้าเป็นผู้น าทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 2.5.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มีจ านวนหน่วยกิจรวม
ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 
  2.5.2.1 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็นหมวดวิชา ดังนี้ 
   1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาชีพครู   ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
     2.1.1 วิชาชีพครู       31  หน่วยกิต 
     2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12   หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  2.5.2.2 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ     
   1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาชีพครู  43 หน่วยกิต 
     - วิชาชีพครู  31 หน่วยกิต 
     - วิชาชีพครูบังคับ  28 หน่วยกิต 
 2.5.3 ค าอธิบายรายวิชา รายวิชาการจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 
  รายวิชา การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ (English Classroom Management)   
(3(1-2-3) รหัสวิชา EEN105 ศึกษารูปแบบการจัดการชั้นเรียนที่หลากหลายส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้กิจกรรมภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.5.4 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
  2.5.4.1 ความสามารถด้านการสอน 
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   สอนให้นักศึกษาเกิดความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เข้าใจธรรมชาติของนักเรียน 
และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาในการวิเคราะห์ ออกแบบ วิธีการสอนให้เหมาะสมกับ
สภาพชั้นเรียน โดยสอดแทรกในรายวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  2.5.4.2 ความสามารถด้านวิชาการ 
   สอนให้นักศึกษาใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ มีความสามารถในการวิจัย การวัด การ
ประเมิน วิเคราะห์หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรน าความรู้ไปประยุกต์กับสาขาวิชาที่นักศึกษา
เชี่ยวชาญได้ ซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชาที่เก่ียวข้อง เช่น การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การประเมินผล
การเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน เป็นต้น 
  2.5.4.3 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความพอเพียงและลักษณะความเป็นไทย 
   ส่งเสริมให้นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทน อดกลั้น 
ซื่อสัตย์สุจริต และมีศีลธรรม โดยสอดแทรกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาอ่ืน  ๆ ในหลักสูตร 
รวมทั้งจัดเป็นกิจกรรมเสริมให้กับนักศึกษา 
  2.5.4.4 ด้านบุคลิกภาพ 
   สอดแทรกทักษะทางสังคมให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้ค าปรึกษาแก่
นักเรียนได้ สอนให้นักศึกษา เป็นคนดี มีน้ าใจ เอ้ืออาทรต่อศิษย์ รักงานสอน ใฝ่ความก้าวหน้า รับฟัง
ความคิดเห็นของนักเรียน แต่งกายเหมาะสมมีจิตสาธารณะมีความเสมอต้นเสมอปลาย และสอนให้
นักศึกษาสามารถบริหารจัดการงานของตนเองได้ ซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร 
  2.5.4.5 มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
   ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจิตวิญญาณความเป็นครูในแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตร และจัดโครงการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู 
 2.5.5 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน 
  2.5.5.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1. รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความ
เป็นครู และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
   2. มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์ต่องาน ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน   
   3. มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้
เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและ
การตัดสินใจ  
   4. มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย 
จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึก
ของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ 
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
  2.5.5.2 ด้านความรู้ 



40 

   1. มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู 
อาทิ ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยา
ส าหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัย
และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและ
การสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือ
สร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21  มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริง
และการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content 
Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทาง
วิศวกรรมและคณิ ตศาสตร์  (Science Technology Engineering and Mathematics Education: 
STEM Education) ชุมชนแห่ งการเรียนรู้  (Professional Learning Community: PLC) และมี
ความรู้ในการประยุกต์ใช้  
   2. มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถ
วิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย 
   3. มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบน
พ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
สามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน 
พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน  
   4. มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารตามมาตรฐาน  
   5. ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
  2.5.5.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
   1. คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
   2. สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
   3. สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม 
รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
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  2.5.5.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1. เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์และทางสังคม  
   2. ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีสัมพันธภาพ
ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
   3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อ
ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
   4. มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง
จริยธรรมสามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
  2.5.5.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
   1. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพเพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
   2. สื่อสารกับผู้ เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และ
ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือ
การน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
   3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูล
และสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้ง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
  2.5.5.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  
   1. สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การ
ออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมิน
ผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่  
   2. สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไข
และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่
มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้ เรียนที่มี
ข้อจ ากัดทางกาย  
   3. จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด 
การท างาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการ
ท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และ
พัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 
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   4. สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ 
เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการ
ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวย
ความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
ให้เต็มตามศักยภาพ 
   5. สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น 
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการ
ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง มาใช้
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาตนเอง 
 
2.6 ทักษะการจัดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มุ่งพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เนื่องจากทักษะการจัดการเรียนรู้ เป็นทักษะหนึ่งที่ส าคัญที่
ก าหนดให้หลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตสาขาครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ที่ต้องมีการก าหนดมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งสาขาครุศาสตร์ 
หรือศึกษาศาสตร์ เป็นศาสตร์เกี่ยวกับศิลปะและจิตวิทยาการสอนหรือการจัดการเรียนรู้ การผลิตครู
ใหม่หรือการเตรียมครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนประจ าการ รวมทั้งการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจ าการ ส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
หรือการเรียนรู้ที่ไม่เป็นทางการ การจัดการศึกษาในสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วยวิชา
ครูและวิชาเอกที่จะสอน ทั้งในด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สาขาครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์จึงมีลักษณะเป็น สหวิทยาการซึ่งเชื่อมโยงและบูรณาการกับสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาคนทั้งในวัยเรียนและนอกวัยเรียนให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน   
 2.6.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตไว้  
  1. มีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความ
รับผิดชอบสูงต่อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  2. มีความอดทน ใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการ
ท างานร่วมกันกับผู้เรียนและผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม 
  3. มีความรอบรู้และมีความสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี และ
ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ 
  4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซึ่ง
ภาวะผู้น าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 
  5. มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา
ทางวิชาการ วิชาชีพและสังคมอย่างมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตร์แบบสห
วิทยาการและพหุวิทยาการเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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  6. มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทั้งหลาย และมีความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาสมรรถนะของตนอยู่เสมอ 
 2.6.2 การเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ของประเทศไทย 
  การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเองจาก
ประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก าหนดผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมี อย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการ
ประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้ งในส่วนตนและส่วนรวม 
ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตาม
ศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม 
  2. ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและ
การน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ 
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
  3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ในการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal 
Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น าความ
รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรู้ของตนเอง 
  5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถ
ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติความสามารถใน
การสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านนี้ 
บางสาขาวิชาต้องการทักษะทางกายภาพสูง เช่น การเต้นร า ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พล
ศึกษา การแพทย์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงต้องเพ่ิมการเรียนรู้ทางด้านทักษะพิสัย (Domain of 
Psychomotor Skill) มาตรฐานผลการเรียนรู้ คือ ข้อก าหนดเฉพาะซึ่งเป็นผลที่มุ่งหวังให้ผู้เรียน
พัฒนาขึ้นจากการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ที่ได้รับการพัฒนาระหว่างการศึกษา จากการเรียนและการเข้า
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้ทั้งในและนอกหลักสูตรและแสดงออกถึงความรู้ความ
เข้าใจและความสามารถจากการเรียนรู้เหล่านั้นได้อย่างเป็นที่เชื่อถือเมื่อเรียนจบในรายวิชาหรือ
หลักสูตรนั้นแล้วมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งมีอย่างน้อย 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของบัณฑิตทุกคนในทุกระดับคุณวุฒิ โดยแต่ละด้านจะมีระดับความซับซ้อนเพ่ิมขึ้น เมื่อระดับ
คุณวุฒิสูงขึ้น ทักษะและความรู้จะเป็นการสะสมจากระดับคุณวุฒิที่ต่ ากว่าสู่ระดับที่สูงขึ้นดังนั้น 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของระดับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งจะรวมมาตรฐานผลการเรียนรู้ในสาขา/
สาขาวิชาเดียวกันของระดับคุณวุฒิที่ต่ ากว่าด้วย 
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  และส าหรับสาขาครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ได้มีการก าหนดกรอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้เพิ่มข้ึนมาอีก 1 ด้าน เป็นด้านที่ 6 คือ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ส าหรับการพัฒนานักศึกษา
วิชาชีพครูโดยมุ่งเน้นทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ส าคัญในการพัฒนานักศึกษาครู 3 ลักษณะ ได้แก่ 
  1. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่าง
สร้างสรรค ์
  2. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
  3. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย่างบูรณาการ 
  นอกจากนี้นักศึกษาวิชาชีพครูยังต้องมีความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ หรือบริบทต่าง ๆ ได้ จากแนวคิดของ แกรนท์ และเจย์ (Grant & 
Jay, 1998) ได้น าเสนอแนวคิดการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้จากปลายทาง โดยมีการก าหนดสาระความรู้ ความสามารถที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน และมี
การก าหนดผลงาน กิจกรรมการเรียนรู้ และร่องรอยการเรียนรู้ที่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยแกรนท์ และเจย์ ได้ก าหนดการวางแผนการออกแบบการสอน                      
3 ขั้นตอน ได้แก่  
  ขั้นที่ 1  Identity desired results (ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้) 
  ในขั้นนี้เป็นการตอบค าถามว่า ผู้เรียนควรรู้อะไรบ้าง และสามารถท าอะไรได้บ้าง
หลังจากเรียน เนื้อหาที่ใช้ในการสอนคืออะไร ความคงทนทางการเรียนรู้จะเกิดหรือไม่ ความ
เหมาะสมของเวลา เป็นการก าหนดเป้าหมาย ตรวจสอบเนื้อหาที่ก าหนดขึ้น และทบทวนความ
คาดหวังของหลักสูตร เป็นที่แสดงให้เห็นถึงความชัดเจน และจัดล าดับความส าคัญ 
  ขั้นที่ 2 Determine acceptable evidence (ก าหนดหลักฐานการเรียนรู้) 
  ก าหนดเงื่อนไข หลักฐานที่จะท าให้เรายืนยันได้ว่าผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามที่
ต้องการ ความสามารถหรือทักษะอะไรที่ เราต้องการให้เกิดกับผู้ เรียน ขั้นนี้จะช่วยให้ครูหรือ
ผู้ออกแบบการสอนคิดวางแผนการประเมินล่วงหน้าก่อนจะออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
  ขั้นที่ 3  Plan learning experiences and instruction (การวางแผนการสอน 
และจัดประสบการณ์การเรียนรู้) 
  การวางแผนประสบการณ์การเรียนรู้ และการสอน พร้อมทั้งระบุผลลัพธ์ที่ชัดเจน 
รวมถึงการออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม ความรู้ หรือ ทักษะใดบ้างที่จะน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุผลตามที่ต้องการ กิจกรรมใดบ้างที่จะช่วยให้นักเรียนมีความรู้และมี
ทักษะที่จ าเป็น ครูจ าเป็นต้องสอน หรือให้ค าแนะน าอะไร สื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้
การจัดการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้คืออะไร 
  เนื่องจากรูปแบบนี้มุ่งพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี จึงใช้แนวคิด
ทักษะการจัดการเรียนรู้เป็นมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเป็นกรอบในการก าหนดลักษณะส าคัญ
ของเนื้อหาสาระที่ใช้สอนตามรูปแบบและใช้เป็นกรอบในการสร้างเครื่องมือและด าเนินการวัดและ
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ประเมินผลผู้เรียนด้วย จากมาตรฐาน กรอบแนวคิดข้างต้น การวิจัยครั้งนี้จึงได้ก าหนดทักษะการ
จัดการเรียนรู้ที่ส าคัญ 3 ด้านที่ต้องการให้เกิดกับนักศึกษา ได้แก่ 
  1. การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ เป็นความสามารถของผู้เรียนในการก าหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ของกิจกรรมที่สอดคล้องต่อมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล 
  2. การวางแผนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นความสามารถของผู้เรียนใน
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ รวมไปถึงการออกแบบสื่อการเรียนรู้ การจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่
สนับสนุนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และการวัดผล
ประเมินผล 
  3. การก าหนดวิธีการวัดและการประเมินผลผู้เรียน เป็นความสามารถของผู้เรียนใน
การออกแบบและก าหนดวิธีการที่ได้มาซึ่งข้อมูลหรือผลลัพธ์ทางการเรียนที่เกิดจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่สอดคล้องต่อจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
 
2.7 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 อรพิณ ศิริสัมพันธ์ (2550) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 10 ด้าน จ าแนก
ตามตัวแปร คุณลักษณะที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ จ าแนกตามสาขาวิชา เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายได้  ผลการวิจัย พบว่า               
1) การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า โดยรวม
นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนเหมาะสมค่อนข้างมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมการ
เรียนมากที่สุดของนักศึกษาคือด้านการรวบรวมข้อมูลและกระตือรือร้นในการหาความรู้ และ
พฤติกรรมน้อยที่สุดคือด้านทัศนคติในการเรียน และผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จ าแนกตามสาขาวิชา เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายได้ พบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 ชยมน บุญลักษณ์ และคนอ่ืน ๆ (2555) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเรียน/ทักษะการเรียนของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี และพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพและแนวปฏิบัติที่
ดีของทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษาที่ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี จากการวิจัยท าให้
ได้ตัวบ่งชี้คุณภาพทั้งสิ้น 13 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) การสร้างแรงจูงใจและทัศคติที่ดี ต่อการเรียน (Urging 
motivation and good attitude towards study) 2) การตั้งเป้าต่อการเรียน (Setting goals in 
study) 3) การจัดระบบการเรียน การวางแผนการเรียน และการบริหารเวลา (Study planning and 
time) 4) การเตรียมตัวเข้าชั้นเรียน (Class attending preparations) 5) การเข้าชั้นเรียน (Class 
attending) 6) การสร้างสมาธิในการเรียน (Class concentrations) 7) การจดบันทึกค าบรรยาย 
(Taking lecture notes) 8) ทักษะการอ่านต าราเรียนและการทบทวนบทเรียน (Reading and review 
skills) 9) การท าการบ้านและการท ารายงาน (Homework and reports planning) 10) การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent study) 11) การเตรียมตัวสอบ (Preparations for examination) 
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12) การท าข้อสอบ (Taking examination) และ 13) กลยุทธ์ การเรียนที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 
(Successful study strategies) 
 กาญจนา จันทร์ประเสริฐ (2557) ได้ท าการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบน าตนเองโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานในการสอนวิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จาก
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2553 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองที่มี
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนการสอน แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบส ารวจความพร้อมในการเรียนรู้แบบน าตนเองและแบบส ารวจความพึง
พอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ 
One-way ANOVA การด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 พัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้แบบน าตนเองโดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยน าทฤษฎีสรรคนิยมเป็นพื้นฐานในการพัฒนา ระยะที่ 2 
ทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนากับกลุ่มทดลองและใช้วิธีสอนแบบบรรยายกับกลุ่มควบคุม และระยะที่ 3 
ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบที่พัฒนา โดยการเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมโดยทดสอบค่า t-test วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนหลังเรียนของกลุ่มทดลอง
กับค่าเฉลี่ยความพร้อมในการเรียนรู้แบบน าตนเอง และวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนหลัง
เรียนของกลุ่มทดลองกับกับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียนผลการวิจัยแสดงว่า 1) รูปแบบการ
เรียนรู้แบบน าตนเอง โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนวิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพที่พัฒนาขึ้น มี
องค์ประกอบ 4 ประการ ได้แก่ (1) หลักการของรูปแบบ (2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ (3) 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วย 8ขั้นตอน คือ (3.1) การเตรียมผู้เรียน (3.2) การ
เผชิญปัญหา (3.3) การวิเคราะห์ปัญหา (3.4) การวางแผนงาน (3.5) การสืบค้น (3.6) การสังเคราะห์ 
(3.7) การสรุป (3.8) การประเมินการเรียนรู้และ (4) การประเมินผล 2) ประสิทธิภาพของรูปแบบ
แสดงด้วยการทดสอบค่า t-test ของคะแนนหลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่าแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจากการวิเคราะห์ ค่าสหสัมพันธ์และทดสอบทางสถิติ
โดยใช้ One-way ANOVA ระหว่าง (1) คะแนนหลังเรียนกับค่าเฉลี่ยความพร้อมในการเรียนรู้แบบน า
ตนเองรายด้าน พบว่า มีค่าสหสัมพันธ์ทางบวก และ (2) คะแนนหลังเรียนกับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
รายด้าน พบว่า มีค่าสหสัมพันธ์ทางบวก 
 สุรกิจ ปรางสร (2557) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยเว็บเควสท์โดยใช้ปัญหาเป็น
หลักเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากการศึกษาพบว่า             
1) รูปแบบการเรียนการสอนด้วยเว็บเควสท์ โดยใช้ปัญหาเป็นหลักตามวิธีการเชิงระบบประกอบด้วย
ปัจจัยน าเข้า (Input) มีองค์ประกอบ 10 องค์ประกอบ ปัจจัยกระบวน (Process) มีองค์ประกอบ              
12 องค์ประกอบ ปัจจัยน าออก (Output) มี 2 องค์ประกอบ และข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) มี            
1 องค์ประกอบ ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นอยู่ในเกณฑ์ระดับ
เหมาะสมมากที่สุด ( X = 4.51, S.D. = 0.59) 
 ฐิติวัฒน์  นงนุช (2557) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อการ
พัฒนาด้านแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม ส าหรับนักศึกษารายวิชา ARC417 การ
ออกแบบสถาปัตยกรรม ขั้นสูง 2 ผลการวิจัยพบว่า ค่าคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 7.64 พัฒนาการด้านทักษะในการท างานด้านการออกแบบภายหลังการจัด
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กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 3 ด้าน พบว่า ทักษะในการออกแบบเพ่ือแก้ปัญหา            
มีค่าคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 23.09 รองลงมา ได้แก่ ทักษะด้านการคิดและแก้ปัญหาเชิง
บูรณาการ มีค่าคะแนนพัฒนาการเท่ากับ 18.64 และทักษะด้านการก าหนดปัญหาที่ใช้ในการ
ออกแบบ มีค่าคะแนนพัฒนาการต่ าสุดเท่ากับ 17.45 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
 พิสิษฐ์  สุวรรณแพทย์ (2558) ได้การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนรู้แบบสืบสอบเพ่ือเสริมสร้างความคาดหวังวิชาฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบที่ พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้            
1) บทบาทผู้สอน 2) บทบาทผู้เรียน 3) เนื้อหา 4) ปัญหาสถานการณ์ 5) สภาพแวดล้อมในการเรียน
การสอนแบบผสมผสาน และ 6) การวัดและประเมินผล กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนรู้แบบสืบสอบ ประกอบไปด้วย 1) ขั้นเตรียมความพร้อม 
2) ขั้นการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนรู้แบบสืบสอบ ประกอบไป
ด้วย 2.1) ขั้นการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนรู้  แบบสืบสอบออนไลน์ 
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ 1) น าเสนอปัญหา 2) การแยกแยะสิ่งที่รู้แล้วและยังไม่รู้ 3)  ส ารวจและ
ค้นหา 4) การอธิบาย 5) การหาค าตอบ 6) การขยายความรู้ และ 7) การประเมินผล และ 2.2)  ขั้น
การเรียนในห้องเรียนโดยวิธีสอนโดยใช้การบรรยายแบบดั้งเดิม และ 3) ขั้นประเมินผล ผลการทดลอง
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนรู้แบบสืบสอบเพ่ือ
เสริมสร้างความคาดหวังวิชาฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังวิชาฟิสิกส์หลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 Savery (2006) ได้ท าการศึกษาภาพรวมของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน “นิยามและ
ความแตกต่าง” โดยสรุปได้ว่า การเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เป็นวิธีการเรียนการสอนที่ได้รับการใช้
ประสบความส าเร็จมานานกว่า 30 ปี และยังคงได้รับการยอมรับในหลายสาขาวิชา เป็นการเรียนการ
สอน (หลักสูตร) โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนที่จะด าเนินการการวิจัย หรือบูรณาการ
ทฤษฎีและการปฏิบัติเข้าด้วยกัน และประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการพัฒนางานตนเองได้  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยได้ก าหนดทักษะการแก้ปัญหาไว้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) การท าความเข้าใจกับ
ปัญหา 2) การวิเคราะห์ปัญหา 3) การค้นหาทางเลือก หรือวิธีการในการแก้ปัญหา 4) การเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา และวางแผนการแก้ปัญหา 5) การแก้ปัญหาและตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหา 6) การประเมิน
วิธีการแก้ปัญหา และทักษะการจัดการเรียนรู้ 3 ด้านได้แก่ 1) การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 2) การ
วางแผนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ3) การก าหนดวิธีการวัดและการประเมินผลผู้เรียน  



บทที่  3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 
ในครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัยแบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
 3.1 ระยะที่ 1 ศึกษาและสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 
 3.2 ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียน
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 
 3.3 ระยะที่ 3 ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้น
ทักษะการเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู 
ระดับปริญญาตรี  
  3.3.1 เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
  3.3.2 เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการจัดการเรียนรู้ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 
3.1 ระยะที่ 1 ศึกษาและสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน         
ที่เน้นทักษะการเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 
 การศึกษาและสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ที่เน้นทักษะการเรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี มีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 3.1.1 ประชากรและแหล่งข้อมูล 
  1. ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน  
   เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ ด้านหลักสูตรและการสอน ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล และเป็นผู้มีประสบการณ์การสอนในคณะครุศาสตร์ 
  2. แหล่งข้อมูล 
   ผู้วิจัยได้ศึกษาและสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของผู้วิจัย โดยมีหัวข้อในการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 
   2.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
   2.2 แนวคิด ทฤษฎีในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
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   2.3 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
   2.4 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะการเรียน 
   2.5 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะการแก้ปัญหา 
   2.6 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 3.1.2 ตัวแปร  
  ความเหมาะสมชององค์ประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่
เน้นทักษะการเรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี  
 3.1.3 การด าเนินการศึกษาและสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบ  
  1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนรู้ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะการเรียน 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะการแก้ปัญหา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  2. ก าหนดกรอบการวิเคราะห์ออกเป็นด้านองค์ประกอบของรูปแบบ ด้านการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียน ด้านทักษะการเรียน ด้านทักษะการ
แก้ปัญหา และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  3. ศึกษาเอกสารและวิเคราะห์เนื้อหา จ าแนกเนื้อหาตามกรอบที่ก าหนด ในแต่ละ
ด้านศึกษาสาระส าคัญ สร้างข้อสรุปย่อยที่ส าคัญของเนื้อหาแต่ละด้าน 
  4. สังเคราะห์องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะ
การเรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ โดยเขียนลักษณะส าคัญของ
แต่ละองค์ประกอบเชื่อมโยง สาระส าคัญตามหลักเหตุผลและความสอดคล้องของแต่ละองค์ประกอบ 
  5. ตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้  
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   5.1 สร้างแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ 
ประเมิน 5 ด้าน ได้แก่ แนวคิดทฤษฎีของรูปแบบ วัตถุประสงค์เฉพาะของรูปแบบ เนื้ อหาสาระที่ใช้
สอนตามรูปแบบ กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ การวัดและประเมินผลตามรูปแบบ และ
บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
   5.2 น าองค์ประกอบของรูปแบบและแบบประเมินความเหมาะสมเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาในการพิจารณาตรวจสอบและแก้ไข 
   5.3 น าองค์ประกอบของรูปแบบและแบบประเมินความเหมาะสมเสนอต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบของรูปแบบ  
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3.2 ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 
มีรายละเอียดและข้ันตอนในการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 3.2.1 ประชากรและแหล่งข้อมูล 
  1. ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน  
   เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ ด้านหลักสูตรและการสอน ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล และเป็นผู้มีประสบการณ์การสอนในคณะครุศาสตร์ 
  2. แหล่งข้อมูล 
   2.1 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะ
การเรียน ที่ประกอบไปด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
    2.1.1 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
    2.1.2 วัตถุประสงค์เฉพาะตามรูปแบบ 
    2.1.3 เนื้อหาสาระที่ใช้สอนตามรูปแบบ 
    2.1.4 กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
    2.1.5 การวัดและประเมินผลตามรูปแบบ 
    2.1.6 บทบาทผู้สอน และผู้เรียน 
   2.2 แนวคิดและทฤษฎี 
    2.2.1 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 
    2.2.2 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ และ
ศึกษาศาสตร์ 
    2.2.3 แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลทักษะการ
แก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ 
    2.2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง    
   2.3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ 
   2.4 ทักษะการจัดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 3.2.2 ตัวแปร 
  ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการ
เรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับ
ปริญญาตรี  
 3.2.3 การด าเนินการพัฒนารูปแบบ 
  1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 
   - ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เอกสาร
และแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้โดย
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ใช้ปัญหาเป็นฐาน ทักษะการเรียน ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการจัดการเรียนรู้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   - สังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ จากองค์ประกอบการ
เรียนรู้ที่ได้จากระยะที่ 1 ร่วมกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้  คือ ทฤษฎี
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง และสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และ
ทักษะการเรียนเพ่ือให้ได้กระบวนการเรียนรู้ของรูปแบบจาก Robin (1997), Delisle (1997), Linda 
& Sara (1998),  Cindy (2004), Lisa & Jason (2014), กระทรวงศึกษาธิการ (2545), ส านักวิจัย
มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย (2553), สุรกิจ ปรางสร (2557), ไพศาล สุวรรณน้อย (2558), Marcus  & 
Nathan (2008), Evans & Julius (2015), University of BATH (2015), Thomas & Rikke (2017), 
คณาจารย์โครงการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2537), ชยมน บุญลักษณ์ และคนอ่ืน ๆ 
(2555)  
  จากการสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ได้กระบวนการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ได้แก่  
  ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อมผู้เรียน 
  ขั้นที่ 2 การเสนอปัญหาและพบปัญหา 
  ขั้นที่ 3 การก าหนดปัญหา 
  ขั้นที่ 4 การระดมสมองและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
  ขั้นที่ 5 การศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
  ขั้นที่ 6 การสังเคราะห์งาน ด าเนินการแก้ปัญหา 
  ขั้นที่ 7 การประเมินกระบวนการแก้ปัญหา 
  ขั้นที่ 8 การน าเสนองานและการประเมินผลงาน 
  และจากการสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานได้ได้ทักษะการเรียน 10 ทักษะ ได้แก่ 
  1. ทัศนคติและแรงจูงใจ 
  2. การจัดระบบการเรียนและการบริหารเวลาเรียน 
  3. การเตรียมพร้อมในการเรียน 
  4. การลดความวิตกกังวลในการเรียน 
  5. การเข้าเรียนและการมีสมาธิในการเรียน 
  6. การจดบันทึกการเรียน 
  7. การท าการบ้าน งานที่ได้รับมอบหมาย 
  8. การทบทวนบทเรียน 
  9. การศึกษาค้นคว้า 
  10. การเตรียมตัวในการสอบ  
  - ร่างกระบวนการจัดการเรียนรู้จากองค์ประกอบของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูล 8 ขั้นตอน น ามาบูรณาการกับทักษะการเรียน 10 ทักษะ ได้เป็น
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียน 9 ขั้นตอน ดังตาราง  
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ตารางท่ี 3.1 การสังเคราะห์กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียน 9 ขั้นตอน 
 

กระบวนการใชป้ัญหา 
เป็นฐาน (Problem-Based 

Learning) (8 ขั้นตอน) 

ทักษะการเรียน 
(Study Skills) 

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานที่เน้นทักษะ 

การเรียน (9 ขั้นตอน) 
ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อม
ผู้เรียน 

- ทัศนคติและแรงจูงใจ 
- การจัดระบบการเรียนและการ
บริหารเวลาเรียน 
- การเตรียมพร้อมในการเรียน 
- การลดความวิตกกังวลในการเรียน 

ขั้นที่ 1 ข้ันเตรียมความพร้อม
และปลูกฝังทัศนคติในการ
เรียน 

ขั้นที่ 2 การเสนอปัญหาและ
พบปัญหา 

- การเตรียมพร้อมในการเรียน 
- การเข้าเรียนและมีสมาธิในการเรียน 
- การจดบันทึกการเรียน 

ขั้นที่ 2 ข้ันเสนอปัญหาและ
พบปัญหา 

ขั้นที่ 3 การก าหนดปัญหา - การตั้งเป้าหมายการเรียน 
- การจดบันทึกการเรียน 
- การจัดระบบการเรียนและการ
บริหารเวลาเรียน 

ขั้นที่ 3 ข้ันก าหนดปญัหา 

ขั้นที่ 4 การระดมสมองและ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 

- การเข้าเรียนและมีส่วนร่วมในกลุ่ม 
- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
- การอ่านและการทบทวน 
- การจดบันทึกการเรียน 
- การศึกษาค้นคว้า 

ขั้นที่ 4 ข้ันระดมสมองและ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 

ขั้นที่ 5 การศึกษาค้นคว้าข้อมูล - การศึกษาค้นคว้า 
- การอ่านและการทบทวน 
- การจดบันทึกการเรียน 
- การท าการบ้าน งานที่ได้รับมอบหมาย 

ขั้นที่ 5 ข้ันการศึกษาค้นควา้
ข้อมูล 

ขั้นที่ 6 การสังเคราะห์งาน 
ด าเนินการแก้ปัญหา 

- การจดบันทึกการเรียน 
- การจัดระบบการเรียนและการ
บริหารเวลาเรียน 

ขั้นที่ 6 ข้ันการด าเนนิการ
แก้ปัญหา 

ขั้นที่ 7 การประเมิน
กระบวนการแก้ปัญหา 

- การจัดระบบการเรียนและการ
บริหารเวลาเรียน 
- การจดบันทึกการเรียน 

ขั้นที่ 7 ข้ันประเมิน
กระบวนการแก้ปัญหา 

ขั้นที่ 8 การน าเสนองานและ
การประเมินผลงาน 

- การอ่านและการทบทวน 
- การจดบันทึกการเรียน 

ขั้นที่ 8 ข้ันน าเสนองานและ
ประเมินผลงาน 

 - การเตรียมตัวในการสอบ ขั้นที่ 9 ข้ันประเมินตนเองหลัง
เรียน 
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 2. ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 
โดยสังเคราะห์องค์ประกอบทั้ง 6 ด้าน เรียบเรียงสาระส าคัญขององค์ประกอบเป็นข้อความที่กระชับ
และมีความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบ ด้านหลักการ แนวคิด ทฤษฎีสอดคล้องกับกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ มีเหตุผลน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบ ด้านเนื้อหาสาระอธิบาย
ลักษณะส าคัญของเนื้อหาที่เหมาะสมส าหรับกระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผลทักษะการ
แก้ปัญหาก าหนดลักษณะส าคัญในการวัดและประเมินโดยผ่านสถานการณ์ปัญหา มีประเด็นการ
ประเมินตามกระบวนการแก้ปัญหา การวัดและประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้ก าหนดลักษณะส าคัญ
ในการวัดโดยผ่านกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์และมีประเด็นการประเมิน
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนออกแบบ       
 3. น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือด าเนินการตรวจสอบ
คุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลด้านการประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยน าคะแนนที่ได้รับ
จากแบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ 
มาแปลงเป็นคะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)  
  เห็นด้วยมากที่สุด  ให้คะแนนเท่ากับ  5 
  เห็นด้วยมาก   ให้คะแนนเท่ากับ  4 
  เห็นด้วยปานกลาง  ให้คะแนนเท่ากับ  3 
  เห็นด้วยน้อย   ให้คะแนนเท่ากับ  2 
  เห็นด้วยน้อยที่สุด  ให้คะแนนเท่ากับ  1 
 4. วิเคราะห์ผลประเมินคุณภาพของผู้ทรงคุณวุฒิมาหาค่าเฉลี่ย จากนั้นน ามาแปล
ผลตามเกณฑ์ ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึง  เหมาะสมมาก 
  ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.51 - 3.50 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.51 - 2.50 หมายถึง  เหมาะสมน้อย 
  ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00 - 1.50 หมายถึง  เหมาะสมน้อยที่สุด 
 หากเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของความเหมาะสมในการวิจัยครั้งนี้ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป ถือว่ามี
ความเหมาะสมสามารถน าไปใช้ได้ 
 5. ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
3.3 ระยะที่ 3 ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการ
เรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับ
ปริญญาตรี  
 3.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 ห้อง 49 คน   
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  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1      
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 ห้องเรียน 26 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Random Sampling) 
 3.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ แบบวัดทักษะ
การแก้ปัญหา และแบบวัดทักษะการจัดการเรียนรู้ในสภาพจริง 
 3.3.3 การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
  3.3.3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
   1. ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
มคอ.3 และค าอธิบายรายวิชา วิเคราะห์เนื้อหา และก าหนดชั่วโมงเรียนให้สอดคล้องกับองค์ประกอบ
และตัวชี้วัดของรายวิชา โดยมีขั้นตอน 9 ขั้นตอน ตามรูปแบบออกแบบสถานการณ์ปัญหาโดย
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระรายวิชาที่สอน มีสถานการณ์ในการแก้ปัญหาโดยมีการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการวัดและประเมินทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการ
จัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง โดยมีความสัมพันธ์ของกระบวนการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล  
ดังแสดงในตารางที่ 3.2 
 
ตารางท่ี 3.2 ความสัมพันธ์ของกระบวนการเรียนรู้ การวัดผลตามองค์ประกอบความสามารถใน  
 การแก้ปัญหา และตัวบ่งชี้ 
 

ขั้นตอนของกระบวนการ 
จัดการเรียนรู ้

การวัดผลตามองค์ประกอบของ
ความสามารถในการแก้ปัญหา 

ตัวบ่งชี้ 

1. ขั้นเตรียมความพร้อมและ
ปลูกฝังทัศนคติในการเรียน 

- - 

2. ขั้นเสนอปัญหาและพบปัญหา การท าความเข้าใจปัญหา - ก าหนดประเด็นปัญหา
ส าคัญได้ชัดเจน 

3. ขั้นก าหนดปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา - วิเคราะห์ประเด็นย่อย ๆ 
ของปัญหาที่เก่ียวข้องกัน
เป็นขอบข่ายเดียวกันได้ 

4. ขั้นระดมสมองและวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหา 

การวิเคราะห์ปัญหา - วิเคราะห์สาเหตุส าคัญ
ของปัญหาได้อย่าง
สมเหตุสมผล 

5. ขั้นศึกษาค้นคว้าข้อมูล การค้นหาทางเลือก/ วิธีการ
แก้ปัญหา 

- เสนอทางเลือก/ วิธีการ
แก้ปัญหาได้หลากหลาย
แนวทาง 
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ตารางท่ี 3.2  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนของกระบวนการ 
จัดการเรียนรู ้

การวัดผลตามองค์ประกอบ
ของความสามารถในการ

แก้ปัญหา 
ตัวบ่งชี้ 

6. ขั้นด าเนินการแก้ปัญหา การเลือกวิธีแก้ปัญหา/การ
วางแผน 

- เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่จะ
ด าเนินการโดยอ้างเหตุผลในการเลือก 
- วางแผนแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

7. ขั้นประเมินกระบวนการ
แก้ปัญหา 

การแก้ปัญหาและตรวจสอบ
วิธีการแก้ปัญหา 

- ด าเนินการแก้ปัญหาตามแผน 
โดยมีการทบทวน ตรวจสอบ 
ปรับปรุงระหว่างด าเนินการ 

8. ขั้นน าเสนองานและ
ประเมินผลงาน 

การประเมินวิธีการแก้ปัญหา - เสนอการตรวจสอบกระบวนการ
แก้ปัญหา และผลการปรับปรุง
ระหว่างด าเนินการ 

9. ขั้นประเมินตนเองหลังเรียน - - 
 
  เกณฑ์การประเมินงาน 
  - มีผลงานทุกองค์ประกอบ ทุกตัวบ่งชี้และมีคุณภาพดีได้คะแนน 8-10 คะแนน 
  - มีผลงานทุกองค์ประกอบ แต่มีบางตัวบ่งชี้และมีคุณภาพค่อนข้างดีได้
คะแนน 6-7 คะแนน 
  - มีผลงานบางองค์ประกอบ บางตัวบ่งชี้ และมีคุณภาพปานกลางได้คะแนน 
4-5 คะแนน 
  - มีผลงานบางองค์ประกอบ บางตัวบ่งชี้ และมีคุณภาพน้อยได้คะแนน 2-3 คะแนน 
  - มีผลงานบางองค์ประกอบ บางตัวแต่งานไม่มีคุณภาพได้คะแนน 0-1 คะแนน 
  วิธีการวัดและประเมิน 
  ด าเนินการเรียนรู้ตามขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนรู้ในขั้นที่  2-5 ใช้
แบบบันทึกจากการสังเกตและตัวบ่งชี้ในแต่ละขั้น เมื่อด าเนินการเรียนรู้ครบทั้ง 9 ขั้นตอน แล้วให้
ผู้เรียนสร้างผลงาน น าเสนอผลงาน และประเมินให้คะแนนตามเกณฑ์ 
  2. ด าเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ ประเมิน
ตัวชี้วัดกับแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ มาแปลงเป็นคะแนน 
ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)  
  เห็นด้วยมากที่สุด  ให้คะแนนเท่ากับ  5 
  เห็นด้วยมาก  ให้คะแนนเท่ากับ  4 
  เห็นด้วยปานกลาง ให้คะแนนเท่ากับ  3 
  เห็นด้วยน้อย  ให้คะแนนเท่ากับ  2 
  เห็นด้วยน้อยที่สุด ให้คะแนนเท่ากับ  1 
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  3. วิเคราะห์ผลประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าเฉลี่ย จากนั้น
น ามาแปลผลตามเกณฑ์ ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง   เหมาะสมมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึง   เหมาะสมมาก 
  ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.51 - 3.50 หมายถึง   เหมาะสมปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.51 - 2.50 หมายถึง   เหมาะสมน้อย 
  ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00 - 1.50 หมายถึง   เหมาะสมน้อยที่สุด 
  หากเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของความเหมาะสมในการวิจัยครั้งนี้ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป 
ถือว่ามีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้ได้ 
  4. ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิให้มี
ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นได้แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและ
ทักษะการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 
ตารางท่ี 3.3 ผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
ที่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

การก าหนดองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
1.1 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วน ครอบคลุม 
ตามหลักการของการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

4.6 เหมาะสมมากที่สุด 

1.2 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมและชัดเจน 5.0 เหมาะสมมากที่สุด 
1.3 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องกันใน
แต่ละองค์ประกอบ 

4.8 เหมาะสมมากที่สุด 

องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
2.1 แสดงสาระส าคัญของการเรียนรู้ที่ชัดเจน 4.6 เหมาะสมมากที่สุด 
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้แสดงถึงสิ่งที่มุ่งหวังให้เกิดกับผู้เรียน
อย่างความชดัเจน 

4.6 
เหมาะสมมากที่สุด 

2.3 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัตจิริง 5.0 เหมาะสมมากที่สุด 
2.4 เนื้อหาสาระ (สถานการณ์ปัญหา) มีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ และน าไปสู่การบรรลุจุดประสงค์ที่ก าหนดไวไ้ด้ 

5.0 เหมาะสมมากที่สุด 

2.5 กิจกรรมการเรียนรู้ยึดตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียน 9 ขั้น 

5.0 เหมาะสมมากที่สุด 

2.6 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ 

4.8 เหมาะสมมากที่สุด 

2.7 กิจกรรมการเรียนรู้มีขั้นตอนในการด าเนนิกิจกรรมชัดเจนและ
สามารถเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

5.0 เหมาะสมมากที่สุด 

2.8 สื่อการเรียนรู้ และสถานการณ์การเรียนรู้มีความเหมาะสมต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

4.6 เหมาะสมมากที่สุด 
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ตารางท่ี 3.3 (ต่อ) 
 
ที่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

2.9 การวัดและประเมินผลครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.6 เหมาะสมมากที่สุด 
2.10 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ และ
กิจกรรมการเรียนรู ้

4.8 เหมาะสมมากที่สุด 

2.11 กิจกรรมการเรียนรู้สะท้อนให้เห็นบทบาทผู้สอน และ
บทบาทผู้เรียนอยา่งชัดเจน เหมาะสม 

5.0 เหมาะสมมากที่สุด 

เนื้อหาสาระ: สถานการณ์ปัญหา 
3.1 เร่ือง ความหมายและความส าคัญของการจัดการชัน้เรียน: 
“ครูขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดการชั้นเรียน” 

5.0 เหมาะสมมากที่สุด 

3.2 เร่ือง ทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการ
จัดการเรียนรู้: “ครูจัดการเรียนการสอนตามใจตนเอง ขาด
หลักการในการจัดการเรียนรู้ และขาดจิตวทิยาในการศึกษา
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน” 

5.0 เหมาะสมมากที่สุด 

3.3 เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษ: “การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษไม่มีความแปลกใหม่ ครูผู้สอนใช้วิธีสอนเดิม ๆ  
ในการจัดกิจกรรม” 

4.8 เหมาะสมมากที่สุด 

3.4 เร่ือง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ: “ครูจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง สอนในเร่ืองที่ครู
ชอบเลือกกิจกรรมและเนื้อตามที่ตนเองถนัดและสนใจ” 

5.0 เหมาะสมมากที่สุด 

3.5 เร่ือง การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมการ
เรียนรู้: “นักเรียนขาดสมาธิในการเรียน มีความรู้สึกตึงเครียดเมื่อ
อยู่ภายในห้องเรียน” 

5.0 เหมาะสมมากที่สุด 

3.6 เร่ือง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ: “การสอนของครูไม่ดึงดูดความสนใจ”  

4.6 เหมาะสมมากที่สุด 

3.7 เร่ือง การวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้: “นักเรียนไม่สามารถท าคะแนนสอบได้
เพราะเร่ืองที่สอนและเร่ืองที่สอบเป็นคนละเร่ืองกัน” 

4.6 เหมาะสมมากที่สุด 

3.8 เร่ือง การวิเคราะห์หลักสูตร และการก าหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ: “กิจกรรมการเรียนไม่น่าสนใจ เรียนแลว้ไม่
สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้” 

4.8 เหมาะสมมากที่สุด 

3.9 เร่ือง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ: 
“กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่สามารถท าให้นักเรียนให้
ความร่วมมือในการท ากิจกรรมได้” 

4.4 เหมาะสมมาก 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 4.81 เหมาะสมมากที่สุด 
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 3.3.3.2 แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา  
  1. สร้างแบบวัดทักษะการแก้ปัญหา น าแบบวัดทักษะการแก้ปัญหา เสนอ
ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ 
และความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับประเด็นที่ก าหนด โดยการหาค่าความสอดคล้อง ( Index of 
Item Objectives Congruence : IOC) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับ
ประเด็นที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคือ 
  + 1  เมื่อ แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับประเด็นที่ก าหนด 
     0 เมื่อ ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับประเด็นที่ก าหนด 
   - 1 เมื่อ แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับประเด็นที่ก าหนด 
  2. วิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบวัดทักษะการ
แก้ปัญหา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค านวณค่าตามสูตร (ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, 2554)  

  

สูตรค านวณ IOC = 
N

R
 

 
 เมื่อ  IOC แทน ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับประเด็นที่ก าหนด 
  ΣR แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ 
  N แทน จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
  โดยเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ให้เป็นข้อค าถามที่อยู่ใน
เกณฑ์ท่ีใช้ได ้
  3. น าแบบวัดทักษะการแก้ปัญหา ที่ได้ไปปรับให้เหมาะสมและน าเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมอีกครั้ง  
  4. น าแบบวัดทักษะการแก้ปัญหา ที่หาคุณภาพแล้วไปใช้จริงในงานวิจัยกับ
กลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางท่ี 3.4 ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดทักษะการแก้ปัญหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ที่ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ (5 ท่าน) 
ค่า

คะแนน 
ผล 

1 2 3 4 5 
สถานการณ์ปัญหาที่ 1: การจัดการชั้นเรียนและ
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

1.1 สถานการณ์ปัญหากับจุดประสงค์การเรียนมี
ความสอดคล้องกัน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

1.2 สถานการณ์ปัญหามีความเหมาะสมต่อการ
น ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้
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ตารางท่ี 3.4 (ต่อ) 
 

ที่ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ (5 ท่าน) 
ค่า

คะแนน 
ผล 

1 2 3 4 5 
1.3 สถานการณ์ปัญหามีเนื้อหาสาระทีช่ัดเจน 
สามารถสะท้อนผลการแก้ปัญหาได้จริง 

1 0 1 1 1 0.8 ใช้ได ้

ค าถามข้อที่ 1 ประเด็นปัญหา คืออะไร และ
ประเด็นปัญหาที่เก่ียวข้องกับสถานการณป์ัญหามี
อะไรบ้าง  

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ค าถามข้อที่ 2 ปัจจัยสาเหตุของประเด็นปัญหาที่
พบ คืออะไร 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ค าถามข้อที่ 3 จากประเด็นปัญหา และปัจจยั
สาเหตุที่พบมีแนวทางในการแก้ไขหรือจัดการ
ปัญหาได้อยา่งไร 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ค าถามข้อที่ 4 แนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
มีอะไรบ้าง เขียนแผนผังการวางแผนการแก้ปัญหา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ค าถามข้อที่ 5 แก้ปัญหาในสถานการณ์ปัญหา
อย่างไร และวธิีการแก้ปัญหาที่เลือกนั้นมีความ
เหมาะสมสามารถใช้แก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ค าถามข้อที่ 6 ผลที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหา
สะท้อนผลส าเร็จ และสะท้อนปญัหา อุปสรรคใน
การแก้ปัญหาด้านใดบ้าง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

สถานการณ์ปัญหาที่ 2: รูปแบบการจัดการเรียนรู้
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

1.1 สถานการณ์ปัญหากับจุดประสงค์การเรียนมี
ความสอดคล้องกัน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

1.2 สถานการณ์ปัญหามีความเหมาะสมต่อการ
น ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

1.3 สถานการณ์ปัญหามีเนื้อหาสาระทีช่ัดเจน 
สามารถสะท้อนผลการแก้ปัญหาได้จริง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ค าถามข้อที่ 1 ประเด็นปัญหา คืออะไร และประเด็น
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัญหามีอะไรบ้าง  

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ค าถามข้อที่ 2 ปัจจัยสาเหตุของประเด็นปัญหาที่
พบ คืออะไร 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ค าถามข้อที่ 3 จากประเด็นปัญหา และปัจจยั
สาเหตุที่พบมีแนวทางในการแก้ไขหรือจัดการ
ปัญหาได้อยา่งไร 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้
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ตารางท่ี 3.4 (ต่อ) 
 

ที่ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ (5 ท่าน) 
ค่า

คะแนน 
ผล 

1 2 3 4 5 
ค าถามข้อที่ 4 แนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
มีอะไรบ้าง เขียนแผนผังการวางแผนการแก้ปัญหา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ค าถามข้อที่ 5 แก้ปัญหาในสถานการณ์ปัญหา
อย่างไร และวธิีการแก้ปัญหาที่เลือกนั้นมีความ
เหมาะสมสามารถใช้แก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ค าถามข้อที่ 6 ผลที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหา
สะท้อนผลส าเร็จ และสะท้อนปญัหา อุปสรรคใน
การแก้ปัญหาด้านใดบ้าง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

สถานการณ์ปัญหาที่ 3: บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม
การเรียนรู้และการจัดสื่อการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

1.1 สถานการณ์ปัญหากับจุดประสงค์การเรียนมี
ความสอดคล้องกัน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

1.2 สถานการณ์ปัญหามีความเหมาะสมต่อการ
น ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

1.3 สถานการณ์ปัญหามีเนื้อหาสาระทีช่ัดเจน 
สามารถสะท้อนผลการแก้ปัญหาได้จริง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ค าถามข้อที่ 1 ประเด็นปัญหา คืออะไร และ
ประเด็นปัญหาที่เก่ียวข้องกับสถานการณป์ัญหามี
อะไรบ้าง  

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ค าถามข้อที่ 2 ปัจจัยสาเหตุของประเด็นปัญหา 
ที่พบ คืออะไร 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ค าถามข้อที่ 3 จากประเด็นปัญหา และปัจจยั
สาเหตุที่พบมีแนวทางในการแก้ไขหรือจัดการ
ปัญหาได้อยา่งไร 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ค าถามข้อที่ 4 แนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
มีอะไรบ้าง เขียนแผนผังการวางแผนการแก้ปัญหา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ค าถามข้อที่ 5 แก้ปัญหาในสถานการณ์ปัญหา
อย่างไร และวธิีการแก้ปัญหาที่เลือกนั้นมีความ
เหมาะสมสามารถใช้แก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ค าถามข้อที่ 6 ผลที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหา
สะท้อนผลส าเร็จ และสะท้อนปญัหา อุปสรรคใน
การแก้ปัญหาด้านใดบ้าง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้
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ตารางท่ี 3.4 (ต่อ) 
 

ที่ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ (5 ท่าน) 
ค่า

คะแนน 
ผล 

1 2 3 4 5 
สถานการณ์ปัญหาที่ 4: หลกัสตูรและการก าหนด
กิจกรรมการเรียนรู้ จุดประสงค์ และการวัดผล
ประเมินผล 

1 0 1 1 1 0.8 ใช้ได ้

1.1 สถานการณ์ปัญหากับจุดประสงค์การเรียนมี
ความสอดคล้องกัน 

1 0 1 1 1 0.8 ใช้ได ้

1.2 สถานการณ์ปัญหามีความเหมาะสมต่อการน ามา
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1 0 1 1 1 0.8 ใช้ได ้

1.3 สถานการณ์ปัญหามีเนื้อหาสาระทีช่ัดเจน 
สามารถสะท้อนผลการแก้ปัญหาได้จริง 

1 0 1 1 1 0.8 ใช้ได ้

ค าถามข้อที่ 1 ประเด็นปัญหา คืออะไร และประเด็น
ปัญหาที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ปัญหามีอะไรบ้าง  

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ค าถามข้อที่ 2 ปัจจัยสาเหตุของประเด็นปัญหาที่พบ
คืออะไร 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ค าถามข้อที่ 3 จากประเด็นปัญหา และปัจจยัสาเหตุ
ที่พบมีแนวทางในการแก้ไขหรือจัดการปัญหาได้
อย่างไร 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ค าถามข้อที่ 4 แนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหามี
อะไรบ้าง เขียนแผนผังการวางแผนการแก้ปัญหา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ค าถามข้อที่ 5 แก้ปัญหาในสถานการณ์ปัญหาอยา่งไร 
และวิธีการแก้ปัญหาที่เลือกนัน้มีความเหมาะสม
สามารถใช้แก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ค าถามข้อที่ 6 ผลที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาสะท้อน
ผลส าเร็จ และสะท้อนปัญหา อุปสรรคในการ
แก้ปัญหาด้านใดบ้าง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

สถานการณ์ปัญหาที่ 5: การออกแบบกิจกรรม 
การเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

1.1 สถานการณ์ปัญหากับจุดประสงค์การเรียนมี
ความสอดคล้องกัน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

1.2 สถานการณ์ปัญหามีความเหมาะสมต่อการน ามา
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

1.3 สถานการณ์ปัญหามีเนื้อหาสาระทีช่ัดเจน 
สามารถสะท้อนผลการแก้ปัญหาได้จริง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้
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ตารางท่ี 3.4 (ต่อ) 
 

ที่ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ (5 ท่าน) 
ค่า

คะแนน 
ผล 

1 2 3 4 5 
ค าถามข้อที่ 1 ประเด็นปัญหา คืออะไร และ
ประเด็นปัญหาที่เก่ียวข้องกับสถานการณป์ัญหามี
อะไรบ้าง  

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ค าถามข้อที่ 2 ปัจจัยสาเหตุของประเด็นปัญหาที่
พบคืออะไร 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ค าถามข้อที่ 3 จากประเด็นปัญหา และปัจจยั
สาเหตุที่พบมีแนวทางในการแก้ไขหรือจัดการ
ปัญหาได้อยา่งไร 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ค าถามข้อที่ 4 แนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
มีอะไรบ้าง เขียนแผนผังการวางแผนการแก้ปัญหา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ค าถามข้อที่ 5 แก้ปัญหาในสถานการณ์ปัญหา
อย่างไร และวธิีการแก้ปัญหาที่เลือกนั้นมีความ
เหมาะสมสามารถใช้แก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ค าถามข้อที่ 6 ผลที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหา
สะท้อนผลส าเร็จ และสะท้อนปญัหา อุปสรรคใน
การแก้ปัญหาด้านใดบ้าง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

 
 3.3.3.3 แบบวัดทกัษะการจัดการเรียนรู้ 
  1. สร้างแบบวัดทักษะการจัดการเรียนรู้ น าแบบวัดทักษะการจัดการเรียนรู้
เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่
ใช้ และความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับประเด็นที่ก าหนด โดยการหาค่าความสอดคล้อง ( Index 
of Item Objectives Congruence : IOC) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้อง
กับประเด็นที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา คือ 
  + 1  เมื่อ แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับประเด็นที่ก าหนด 
     0 เมื่อ ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับประเด็นที่ก าหนด 
   - 1 เมื่อ แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับประเด็นที่ก าหนด 
  2. วิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบวัดทักษะการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค านวณค่าตามสูตร (ทรงศกัดิ์ ภูสีอ่อน, 2554)  
 

 สูตรค านวณ IOC = 
N

R  
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 เมือ่  IOC แทน ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับประเด็นที่ก าหนด 
   ΣR แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ 
   N แทน จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
  โดยเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ให้เป็นข้อค าถามที่อยู่ใน
เกณฑ์ท่ีใช้ได ้
  3. น าแบบวัดทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ได้ไปปรับให้เหมาะสมและน าเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมอีกครั้ง 
  4. น าแบบวัดทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หาคุณภาพแล้วไปใช้จริงในงานวิจัย
กับกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางท่ี 3.5 ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดทักษะการจัดการเรียนรู้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ที่ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ (5 ท่าน) 
ค่า

คะแนน 
ผล 

1 2 3 4 5 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
สถานการณ์ปัญหา: นักเรียนไม่สามารถอ่านออก
เสียงค าศัพท์และบอกความหมายค าศัพท์ได้ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

1.1 สถานการณ์ปัญหามีความเหมาะสมต่อการ
น ามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

1.2 สถานการณ์ปัญหามีความชดัเจน สามารถ
สะท้อนผลการแก้ปัญหาได้จริง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ประเด็นที่ 1 จุดประสงค์การเรียนรู้เป็นอย่างไร 1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้
ประเด็นที่ 2 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความ
สอดคล้องต่อสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วดัตามหลักสูตรแกนกลางหรือไม่  

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ประเด็นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม
สามารถแก้ปัญหาได้จริง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ประเด็นที่ 4 กิจกรรมการเรียนรู้มีสื่อการเรียนรู้ และ
แหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสม เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ประเด็นที่ 5 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องต่อ
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ประเด็นที่ 6 มีการวัดผลประเมนิผลทีช่ัดเจน
สามารถวัดได้เชิงพฤติกรรม 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ประเด็นที่ 7 การวัดผลประเมนิผลมีความสอดคล้อง
ต่อจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้
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ตารางท่ี 3.5 (ต่อ) 
 

ที่ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ (5 ท่าน) 
ค่า

คะแนน 
ผล 

1 2 3 4 5 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
สถานการณ์ปัญหา: นักเรียนขาดความ
กระตือรือร้นในการเรียน และไม่ให้ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรม 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

1.1 สถานการณ์ปัญหามีความเหมาะสมต่อการ
น ามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

1.2 สถานการณ์ปัญหามีความชดัเจน สามารถ
สะท้อนผลการแก้ปัญหาได้จริง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ประเด็นที่ 1 จุดประสงค์การเรยีนรู้เป็นอย่างไร 1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้
ประเด็นที่ 2 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความ
สอดคล้องต่อสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วดัตามหลักสูตรแกนกลางหรือไม่  

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ประเด็นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม
สามารถแก้ปัญหาได้จริง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ประเด็นที่ 4 กิจกรรมการเรียนรู้มีสื่อการเรียนรู้ และ
แหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสม เอ้ือต่อการพัฒนา
ผู้เรียน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ประเด็นที่ 5 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องต่อ
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ประเด็นที่ 6 มีการวัดผลประเมนิผลทีช่ัดเจน
สามารถวัดได้เชิงพฤติกรรม 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ประเด็นที่ 7 การวัดผลประเมนิผลมีความสอดคล้อง
ต่อจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
สถานการณ์ปัญหา: นักเรียนไม่สามารถพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษง่าย ๆ ทั้งในห้องเรียนและใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได ้

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

1.1 สถานการณ์ปัญหามีความเหมาะสมต่อการ
น ามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

1.2 สถานการณ์ปัญหามีความชดัเจน สามารถ
สะท้อนผลการแก้ปัญหาได้จริง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ประเด็นที่ 1 จุดประสงค์การเรียนรู้เป็นอย่างไร 1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้
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ตารางท่ี 3.5 (ต่อ) 
 

ที่ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ (5 ท่าน) 
ค่า

คะแนน 
ผล 

1 2 3 4 5 
ประเด็นที่ 2 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความ
สอดคล้องต่อสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วดัตามหลักสูตรแกนกลางหรือไม่  

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ประเด็นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม
สามารถแก้ปัญหาได้จริง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ประเด็นที่ 4 กิจกรรมการเรียนรูม้ีสื่อการเรียนรู้ และ
แหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสม เอ้ือตอ่การพัฒนาผู้เรียน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ประเด็นที่ 5 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องต่อ
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ประเด็นที่ 6 มีการวัดผลประเมนิผลทีช่ัดเจน
สามารถวัดได้เชิงพฤติกรรม 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

ประเด็นที่ 7 การวัดผลประเมนิผลมีความสอดคล้อง
ต่อจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว ้

1 1 1 1 1 1 ใช้ได ้

 
 3.3.4 การด าเนินการทดลอง 
  ผู้วิจัยด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในรายวิชาการจัดการ
ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ รายละเอียดดังตาราง 
  
ตารางท่ี 3.6 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะ
 การเรียน 
 

ครั้งที ่ รายการ จ านวนชั่วโมง 
1 ปฐมนิเทศ และทดสอบก่อนเรียน 3 
2 แผนที่ 1 ความหมายและความส าคัญของการจัดการชั้นเรียน 3 
3 แผนที่ 2 ทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการจัดการเรียนรู้ 3 
4 แผนที่ 3 รูปแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 
5 แผนที่ 4 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3 
6 แผนที่ 5 การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ 3 
7 แผนที่ 6 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ 3 
8 แผนที่ 7 การวิเคราะห์หลักสูตร และการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 3 
9 แผนที่ 8 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 3 
10 สรุปผลการเรียนรู้ และทดสอบหลังเรียน 3 
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 ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองแบบ One group pre-test post-
test design ซึ่งมีแบบแผนการทดลองดังนี้ (รัตนะ บัวสนธ์, 2551)  
 
 
 
  
 
 

ภาพที่ 3.1 แบบแผนการวิจัยการทดลองกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน   

 
 เมื่อ X  หมายถึง การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้น
ทักษะการเรียน 
  O1 หมายถึง การทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 
  O2 หมายถึง การทดสอบหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 
 
 3.3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ปฐมนิเทศนักศึกษากลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับขั้นตอน วิธีการเรียน รวมถึงบทบาทของ
นักศึกษาและผู้สอนในการเรียนและท ากิจกรรม 
  2. ด าเนินการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้ แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาและแบบวัด
ทักษะการจัดการเรียนรู้ และท าการบันทึกคะแนน 
  3. ด าเนินการสอนโดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนเอง และท าการทดสอบหลังเรียน 
หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จสิ้นแล้ว 
  4. ตรวจผลการจัดการเรียนรู้จากแบบวัดทักษะการแก้ปัญหาและแบบวัดทักษะการ
จัดการเรียนรู้ทั้งแบบวัดก่อนเรียน และแบบวัดหลังเรียน และน าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์โดยวิธีการ
ทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐานต่อไป 
 3.3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนทักษะการ
แก้ปัญหาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ และเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน
ทักษะการจัดการเรียนรู้ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ โดยมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ 
  1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ ค่าเฉลี่ย 
(Mean)  
  2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ของคะแนนก่อนเรียน
และหลังเรียน  
  3. ทดสอบความแตกต่างเพ่ือหาค่าความแตกต่างค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนก่อน
และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบโดยใช้สถิติทดสอบค่า t (t-test dependent) 

 

ทดสอบก่อนเรียน การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้     ทดสอบหลังเรียน 
        O1        X        O2 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยในครั้งนี้การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการ
เรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับ
ปริญญาตรี ในการน าเสนอผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ และผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้
น าเสนอข้อมูลในรูปแบบของการบรรยายและตาราง โดยน าเสนอออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 ศึกษาและสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 
 ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 
 ระยะที่ 3 ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะ
การเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับ
ปริญญาตรี 
 
4.1 ระยะที่ 1 ศึกษาและสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 
 ผลจากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานจากเอกสารในการสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะ
การจดัการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานจากการศึกษาเอกสารและวิเคราะห์เนื้อหา 
 ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานจากการศึกษาเอกสารและวิเคราะห์เนื้อหา แสดงในตารางที่ 4.1 
ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.1 ผลการศึกษาและสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากเอกสาร 
 

หลักการและแนวคิด 
ข้อมูลที่ได้จาก 

การวิเคราะห์เนื้อหา 
การน าไปใช ้

การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based Learning) 

1. เป็นการเรียนรู้โดยการน า
ปัญหามาเป็นตัวกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
2. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สร้าง
ความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่
เกิดข้ึนน ามาคิดวิเคราะห์ และ
คิดแก้ปัญหา 
3. ผู้เรียนต้องท างานร่วมกันเป็น
กลุ่ม เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลหรือ
วิธีการที่จ าเป็นในการแก้ปัญหา 
4. มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในด้าน
ทักษะและกระบวนการเรียนรู้ 
5. ปัญหาที่เป็นศูนย์กลางของ
การเรียนรู้จะมีแนวทางในการ
แก้ปัญหาได้กลากหลายมีความ
ซับซ้อนไม่ตายตัว 
6. ผู้เรียนมีบทบาทเป็นนัก
แก้ปัญหา ผู้สอนมีบทบาทเป็น
ผู้ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ 
7. เป็นการจัดการเรียนรู้ที่จะฝึก
และสร้างทักษะในศตวรรษที่ 
21 ให้กับผู้เรียนได้จริงและ
หลากหลาย 

ผู้วิจัยน ากระบวนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมา
ปรับใช้ ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาที่ให้ผู้เรียนได้เผชิญ
ปัญหา เป็นโอกาสที่จะได้ฝึก
ทักษะในการแก้ปัญหา การใช้
เหตุผลในการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจ ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการ
เรียนโดยการก าหนด
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ วิธีการ
แสวงหาความรู้ จากแหล่ง
ความรู้ต่าง ๆ รวบรวมความรู้
และน ามาสรุปเป็นความรู้ใหม่ 
เป็นลักษณะการเรียนด้วย
ตนเอง มีการบูรณาการระหว่าง
สาขาวิชา สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานจริงทางวิชาชีพ  
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)   
 

หลักการและแนวคิด 
ข้อมูลที่ได้จาก 

การวิเคราะห์เนื้อหา 
การน าไปใช ้

ทักษะการเรียน (Study 
Skills) 

1. เป็นความสามารถของผู้เรียนใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อความรู้ 
ประมวลผล น าเสนอความรู้ และ
ต่อยอดความรู้โดยแสดงออกเชิง
พฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง 
2. เป็นความช านาญในการเรียน 
ทั้งในเรื่องของการรับมาซึ่งความรู้ 
หรือ การท างาน การฝึกฝน 
ทบทวนบทเรียน 
3. ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการ
ตนเองในการเรียน และการสอบที่
จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนให้บรรลุผล 
4. มีการสร้างแรงจูงใจและทัศคติ
ที่ดีต่อการเรียน 
5. ผู้เรียนมีการตั้งเป้าหมายเพ่ือ
น าไปสู่การก าหนดกลยุทธการ
เรียนที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 
6. เป็นการจัดระเบียบการเรียน
และบูรณาการการใช้สื่อการ
เรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ วัสดุ
อุปกรณ์การเรียนในด้านต่าง ๆ ที่
จะส่งเสริมและสนับสนุนให้การ
เรียนบรรลุผล 

ผู้วิจัยได้ก าหนดทักษะการเรียน
ที่มีความสอดคล้องที่จะน าไป
บูรณาการกับองค์ประกอบของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้หลัก
คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เพื่อให้ได้มาซึ่ง 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการ
เรียนที่มีคุณภาพสามารถพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาและทักษะ
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิชาชีพครู ระดับปริญญาตรีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือน ามาสร้างเป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ การก าหนดกรอบแนวคิด และลักษณะที่ส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ ได้ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ              
6 องค์ประกอบ  
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 จากนั้นด าเนินการตรวจสอบองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ได้โดยน าเสนอต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ขององค์ประกอบ รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะ แก้ไข ปรับปรุง และให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติม สรุปผลได้ดังตาราง  
 
ตารางท่ี 4.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพ ความเหมาะสมขององค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้  
 

ความเหมาะสมของการก าหนด 
องค์ประกอบของรูปแบบ 

การจัดการเรียนรู้ 

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (5 ท่าน) 

ค่า
คะแนน 

ผล 
1 2 3 4 5 

องค์ประกอบที่ 1  
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

5 5 5 5 5 5.0 
เหมาะสม
มากที่สุด 

องค์ประกอบที่ 2 
วัตถุประสงค์เฉพาะตามรูปแบบ  

5 5 5 5 5 5.0 
เหมาะสม
มากที่สุด 

องค์ประกอบที่ 3 
เนื้อหาสาระที่ใชส้อนตามรปูแบบ  

5 4 5 5 5 4.8 
เหมาะสม
มากที่สุด 

องค์ประกอบที่ 4 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 

5 5 5 5 5 5.0 
เหมาะสม
มากที่สุด 

องค์ประกอบที่ 5 
การวัดและประเมนิผลตามรูปแบบ 

5 5 5 5 5 5.0 
เหมาะสม
มากที่สุด 

องค์ประกอบที่ 6 
บทบาทผูส้อน และบทบาทผู้เรียน 

4 4 4 5 5 4.4 
เหมาะสม

มาก 

สรุปคะแนน 4.83 4.66 4.83 5.00 5.00 4.86 
เหมาะสม
มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่าความเหมาะสมขององค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ อยู่
ในระดับเหมาะสมมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่  4.86 และเมื่อพิจารณาเป็นราย
องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 - 5 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด และองค์ประกอบที่ 6 อยู่
ในระดับเหมาะสมมาก 
 
4.2 ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 
 ผลการศึกษาระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะ
การเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับ
ปริญญาตรี ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการ
เรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ 
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 ส่วนที่ 2 ผลการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้น
ทักษะการเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการ
เรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 จากการวิจัยระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้น
ทักษะการเรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ พบว่ารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะ
การจัดการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู  ระดับปริญญาตรี  มีองค์ประกอบที่ ส าคัญ                       
6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
 องค์ประกอบที่ 1 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
 องค์ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค์เฉพาะตามรูปแบบ  
 องค์ประกอบที่ 3 เนื้อหาสาระที่ใช้สอนตามรูปแบบ  
 องค์ประกอบที่ 4 กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ  
 องค์ประกอบที่ 5 การวัดและประเมินผลตามรูปแบบ  
 องค์ประกอบที่ 6 บทบาทผู้สอน และบทบาทผู้เรียน 
 โดยมีรายละเอียดสรุปของแต่ละองค์ประกอบ ดังภาพ (รูปแบบฉบับเต็มแสดงใน 
ภาคผนวก ข) 
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ภาพที่ 4.1 สรุปองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่ เน้นทักษะ       
 การเรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้  
 
 ส่วนที่ 2 ผลการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้น
ทักษะการเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ แสดงดังตาราง 

1. หลักการ แนวคิด
ทฤษฎ ี
- ทฤษฎีการสร้างความรู้
ด้วยตนเอง 
- แนวคิด Problem-
based Learning 
- แนวคิดทักษะการเรยีน 
- แนวคิดทักษะการ
แก้ปัญหา 
- แนวคิดทักษะการจัดการ
เรียนรู ้

3. เนื้อหาสาระที่ใช้สอนตามรูปแบบ 
เนื้อหารายวิชาในหลักสูตรครศุาสตรบณัฑิต 
คณะครุศาสตร์ ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษา
ทางด้านการจัดการเรียนรู้และการจัดการ
ช้ันเรียนในสถานการณต์่าง ๆ ที่เกีย่วข้องกับ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
4. กระบวนการจัดการเรียนรูต้ามรูปแบบ 
ขั้นที่ 1 ข้ันเตรียมความพร้อมและปลูกฝัง
ทัศนคติในการเรียน 
ขั้นที่ 2 ข้ันเสนอปัญหาและพบปญัหา 
ขั้นที่ 3 ข้ันก าหนดปัญหา 
ขั้นที่ 4 ข้ันระดมสมองและวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหา 
ขั้นที่ 5 ข้ันศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
ขั้นที่ 6 ข้ันด าเนินการแก้ปัญหา 
ขั้นที่ 7 ข้ันประเมินกระบวนการแก้ปัญหา 
ขั้นที่ 8 ข้ันน าเสนองานและประเมินผลงาน 
ขั้นที่ 9 ข้ันประเมินตนเองหลังเรียน 
5. การวัดและประเมินผลตามรูปแบบ 
1. วัดทักษะการแก้ปัญหา 
2. วัดทักษะการจัดการเรยีนรู ้
6. บทบาทผู้สอนและบทบาทผู้เรียน 
ผู้สอนจะเป็นผูจ้ัดประสบการณ์ใหก้ับผู้เรยีน 
ให้มีวิธีการเรยีนที่ถูกต้องและเสรมิสร้าง
ความคิดในระดับสูง เป็นผู้อ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ สร้างบทเรียนท่ีกระตุ้น
ให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้ในเนื้อหาท่ีเป็นแนวคิด
ส าคัญของปัญหานั้น ๆ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
1. ทักษะการแก้ปัญหา 
1.1 การท าความเข้าใจกับปัญหา 
1.2 การวิเคราะห์ปญัหา 
1.3 การค้นหาทางเลือก/วิธีการ
ในการแก้ปัญหา 
1.4 การเลือกวิธีแก้ปัญหา/วาง
แผนการแก้ปญัหา 
1.5 การแก้ปัญหาและตรวจสอบ
วิธีแก้ปัญหา 
1.6 การประเมินวิธีการ
แก้ปัญหา 
2. ทักษะการจัดการเรียนรู ้
2.1 การก าหนดเป้าหมายการ
เรียนรู ้
2.2 การวางแผนการสอนและ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
2.3 การก าหนดวิธีการวัดและ
การประเมินผลผู้เรยีน 

2. วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ 
1. เพื่อพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาของนักศึกษา
วิชาชีพครู ระดับ 
ปริญญาตร ี
2. เพื่อพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาวิชาชีพครู ระดับ
ปริญญาตร ี
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ตารางท่ี 4.3 ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
ที ่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

แนวคิด ทฤษฎีของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
1.1 แนวคิด ทฤษฎีที่น ามาใช้เป็นพื้นฐานของการพัฒนา
รูปแบบมีความชัดเจน 

4.6 เหมาะสมมากที่สุด 

1.2 แนวคิด ทฤษฎีที่น ามาใช้เป็นพื้นฐานของการพัฒนา
รูปแบบมีความเหมาะสม 

4.4 เหมาะสมมาก 

1.3 แนวคิด ทฤษฎีที่น ามาใช้เป็นพื้นฐานของการพัฒนา
รูปแบบแสดงให้เห็นจุดเน้นของการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องต่อการใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียน 

4.4 เหมาะสมมาก 

วัตถุประสงค์เฉพาะของรูปแบบ 
2.1 แนวคิด ทฤษฎีกับวัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
มีความสอดคล้องกัน 

5.0 เหมาะสมมากที่สุด 

2.2 วัตถุประสงค์มีความชัดเจนในการแสดงถึงผลลัพธ์ที่
ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน 

5.0 เหมาะสมมากที่สุด 

2.3 วัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ทางปฏิบัติจริง 4.6 เหมาะสมมากที่สุด 
เนื้อหาสาระท่ีใช้สอนตามรูปแบบ 
3.1 เนื้อหามีความสอดคล้องและครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

4.6 เหมาะสมมากที่สุด 

3.2 การจัดเรียงเนื้อหามีความต่อเนื่องของเนื้อหา 5.0 เหมาะสมมากที่สุด 
3.3 เนื้อหามีความเหมาะสมและมีประโยชน์ต่อผู้เรียน 5.0 เหมาะสมมากที่สุด 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
4.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้มีความชัดเจนตามที่ก าหนด
ในรูปแบบ 

4.4 เหมาะสมมาก 

4.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้มีความเป็นไปได้ในการ
น าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จริงกับผู้เรียน 

4.8 เหมาะสมมากที่สุด 

4.3 กระบวนการจัดการเรียนรู้มีการล าดับขั้นตอนในการ
จัดกิจกรรมอย่างชัดเจน 

5.0 เหมาะสมมากที่สุด 

4.4 กระบวนการจัดการเรียนรู้กับวัตถุประสงค์ของรูปแบบ
มีความสอดคล้องเหมาะสมกัน 

4.6 เหมาะสมมากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 
 
ที ่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

การวัดและประเมินผลตามรูปแบบ 
5.1 การวัดผลและประเมินผลมีความเหมาะสมและชัดเจน
ตามแนวทางการประเมิน 

4.4 เหมาะสมมาก 

5.2 การวัดผลและประเมินผลมีความสอดคล้องต่อ
วัตถุประสงค์ 

4.6 เหมาะสมมากที่สุด 

5.3 การวัดผลและการประเมินผลมีหลักเกณฑ์ในการวัดที่
ชัดเจน ครอบคลุมทั้งทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

4.6 เหมาะสมมากที่สุด 

บทบาทผู้สอน และผู้เรียน 
6.1 บทบาทผู้สอนมีความชัดเจน เหมาะสม เอ้ือต่อการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ 

4.6 เหมาะสมมากที่สุด 

6.2 บทบาทผู้เรียนมีความชัดเจน เหมาะสมต่อการเรียนรู้
ตามกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ 

4.8 เหมาะสมมากที่สุด 

6.3 บทบาทผู้เรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ตามอันจะส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ 

4.6 เหมาะสมมากที่สุด 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 4.68 เหมาะสมมากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่าผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิมีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุดโดยมีค่าเฉล ี่ยของคะแนนอยู่ที่ 
4.68 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.4-5.0  อยู่ในระดับเหมาะสมมาก 
เหมาะสมมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 
 
4.3 ระยะที่ 3 ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการ
เรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับ
ปริญญาตรี 
 ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่ เน้นทักษะการเรียนเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. ทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 
  นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่ เน้นทักษะ         
การเรียน เพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู      
มีทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 4.4 
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ตารางท่ี 4.4 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาที่ เรียนโดยรูปแบบ
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียน 
 

กลุ่มตัวอย่าง N 
X  S.D. t Sig. 

คะแนนก่อนเรียน 26 10.03 2.04 
คะแนนหลังเรียน 26 21.53 2.28 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่าทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี  มีทักษะ
การแก้ปัญหาหลังทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 2. ทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 
  นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่ เน้นทักษะ          
การเรียน เพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู            
มีทักษะการจัดการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังตารางที่ 4.5 
 
ตารางท่ี 4.5 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนโดย
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียน  
 

กลุ่มตัวอย่าง N 
X  S.D. t Sig. 

คะแนนก่อนเรียน 26 8.26 2.63 
คะแนนหลังเรียน 26 21.15 2.27 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะ
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู มีทักษะการจัดการเรียนรู้หลังทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 
  
 



บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการ
เรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับ
ปริญญาตรี สามารถสรุป และอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
  
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการ
เรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับ
ปริญญาตรี ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 องค์ประกอบ ได้แก่  
  องค์ประกอบที่ 1 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  องค์ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค์เฉพาะตามรูปแบบ  
  องค์ประกอบที่ 3 เนื้อหาสาระที่ใช้สอนตามรูปแบบ  
  องค์ประกอบที่ 4 กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
  องค์ประกอบที่ 5 การวัดและประเมินผลตามรูปแบบ 
  องค์ประกอบที่ 6 บทบาทผู้สอน และบทบาทผู้เรียน 
  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมากที่สุด 
 5.1.2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี ที่พัฒนาขึ้น
ประกอบด้วย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์เฉพาะตามรูปแบบ เนื้อหาสาระที่ใช้
สอนตามรูปแบบ กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซึ่งมี 9 ขั้นตอน การวัดและประเมินผลตาม
รูปแบบ บทบาทผู้สอน และบทบาทผู้เรียน โดยก าหนดผลที่เกิดกับผู้เรียนได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา 
และทักษะการจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมากที่สุด  
 5.1.3 ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี พบว่า 
  5.1.3.1 นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้น
ทักษะการเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู 
มีทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  5.1.3.2 นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้น
ทักษะการเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู 
มีทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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5.2 การอภิปรายผล 
 ผู้วิจัยได้น าเสนอการอภิปรายผล โดยน าเสนอผลจากการศึกษาสังเคราะห์ข้อมูล พัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และการทดลองใช้ ดังนี้ 
 5.2.1 ผลการศึกษาและสังเคราะห์องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ที่เน้นทักษะการเรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 
  องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการ
เรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับ
ปริญญาตรีที่มีความเหมาะสมในการน าไปเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการ
เรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 องค์ประกอบ 
คือ 1) หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 2) วัตถุประสงค์เฉพาะตามรูปแบบ 3) เนื้อหาสาระที่ใช้
สอนตามรูปแบบ 4) กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 5) การวัดและประเมินผลตามรูปแบบ 
และ 6) บทบาทผู้สอน และบทบาทผู้เรียน ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษา และสังเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานที่
จ าเป็น หลักการ แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐาน ได้แก่ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ แนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะการเรียน แนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะการแก้ปัญหา และแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะการจัดการเรียนรู้ 
เนื่องจากหลักการ แนวคิดและทฤษฎีดังกล่าว เป็นพ้ืนฐานทางความคิดที่ส าคัญในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและ
ทักษะการจัดการเรียนรู้  
 5.2.2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียน
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 
  รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี ที่พัฒนาขึ้น
ประกอบด้วย รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการ
เรียน 9 ขั้นตอน แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา และแบบวัดทักษะการจัดการเรียนรู้ โดยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมในทุกด้าน และมีความเหมาะสมภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ 4.68 โดยผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการ
เรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับ
ปริญญาตรี ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 องค์ประกอบ ได้แก่   1) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง 2) วัตถุประสงค์เฉพาะตามรูปแบบ 3) เนื้อหาสาระที่ใช้สอนตามรูปแบบ 4) กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 5) การวัดและประเมินผลตามรูปแบบ และ 6) บทบาทผู้สอน และบทบาท
ผู้เรียน ในแต่ละองค์ประกอบได้มาจากการศึกษาค้นคว้า เอกสารทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม ชัดเจน และเหมาะสม รวมทั้งได้มีการน าเสนอต่อทั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบที่มีต่อรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ นอกจากนี้คุณภาพของเอกสารประกอบการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ได้แก่ แผนการจัดการ
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เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียน 9 ขั้นตอน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.81 แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา และแบบวัดทักษะการจัดการเรียนรู้  มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1 ซึ่งมีความเหมาะสมสามารถน ามาใช้ได้ ซึ่งในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 9 ขั้นตอน ที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษา สังเคราะห์เอกสารและเสนอ
ต่อผู้ทรงในการพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม โดยขั้นตอนการจัดการเรียนรู้เป็นการบูรณาการ
ระหว่างการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและทักษะการเรียนซึ่งประกอบด้วย  
  ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมและปลูกฝังทัศนคติในการเรียน 
  ขั้นที่ 2 ขั้นเสนอปัญหาและพบปัญหา 
  ขั้นที่ 3 ขั้นก าหนดปัญหา 
  ขั้นที่ 4 ขั้นระดมสมองและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
  ขั้นที่ 5 ขั้นศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
  ขั้นที่ 6 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหา 
  ขั้นที่ 7 ขั้นประเมินกระบวนการแก้ปัญหา 
  ขั้นที่ 8 ขั้นน าเสนองานและประเมินผลงาน 
  ขั้นที่ 9 ขั้นประเมินตนเองหลังเรียน 
  เพ่ือให้ได้เป็นขั้นตอนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยส่งเสรอมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่ยั่งยืน ผ่านกระบวนการคิด การศึกษาค้นคว้าข้อมูล การท างานกลุ่ม และการวางแผนในการ
จัดการปัญหาผนวกกับการมีทักษะการเรียนที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง มี
ทัศนคติที่ดีและมีแรงจูงใจในการเรียน ท าให้ผู้เรียนสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ด้วยตนเอง
อย่างมั่นใจ สอดคล้องกับแนวคิดของ แบร์โรวส์ และเทมบลิน (Barrows & Tamblyn, 1980) ที่ได้
กล่าวถึงข้อดีของการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ดังนี้ 
  1. ได้รับความรู้ในเนื้อหาที่เป็นบูรณาการและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์เป็น
เครื่องมือในการจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา การได้เผชิญปัญหาเป็นโอกาสที่จะได้ฝึก
ทักษะในการแก้ปัญหา การใช้เหตุผลในการวิเคราะห์และตัดสินใจ 
  3. พัฒนาทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง การที่ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการเรียนโดยการ
ก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ วิธีการแสวงหาความรู้ วิธีการแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง  ๆ 
รวบรวมความรู้และน ามาสรุปเป็นความรู้ใหม่ เป็นลักษณะการเรียนด้วยตนเอง ซึ่งเป็นทักษะการ
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอภิปราย มีวิธีการแสวงหาความรู้และไตร่ตรอง
ทรัพยากรการเรียนซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความหมายส าคัญช่วยให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนด้วยตนเอง 
  4. พัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม การเรียนเป็นกลุ่มย่อยท าให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนแนวคิดกับผู้อ่ืนท าให้มีความรู้กว้างขวาง ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะทาง
สังคม 
  5. เพ่ิมแรงจูงใจในการเรียน เนื่องจากผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
  การที่ผู้เรียนมีแรงจูงใจที่ดีต่อการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความ
มุ่งม่ันพยายามในการท าสิ่งนั้นให้ส าเร็จลุล่วงไปได้  
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  แบบวัดทักษะการแก้ปัญหามีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.66-1 และแบบ
วัดทักษะการจัดการเรียนรู้มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.66-1 แสดงให้เห็นว่า แบบวัดทักษะ
การแก้ปัญหา และแบบวัดทักษะการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้ได้ 
 5.2.3 ผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 
  ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้จองนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 
พบว่า 
  1. นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะ
การเรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู มี
ทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถส่งเสริมให้
นักศึกษามีทักษะการแก้ปัญหาในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากในการจัดกิจกรรมตามรูปแบบมี
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมที่บูรณาการระหว่างการใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนที่ช่วยให้
นักศึกษาได้มีการเตรียมพร้อมตนเองก่อนเรียนท าให้นักศึกษาสามารถปรับตัว วางแผนและก าหนด
เป้าหมายของการเรียนได้ และการเรียนรู้สถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ยังช่วยให้นักศึกษามีความ
กระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม โดยอาศัยบันทึกการเรียนรู้ที่นักศึกษาได้ท าในแต่ละครั้งของ
การเรียนเป็นองค์ความรู้พ้ืนฐานในการต่อยอด ศึกษาเพ่ิมเติม อีกทั้งยังได้กระบวนการกลุ่มที่มีเพ่ือน
ช่วยเพ่ือนระดมสมอง ท าให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเอง และปรับตัวได้เร็วยิ่งขึ้น เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ที่นักศึกษาได้เข้าถึงปัญหา และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
ศาสตร์ตามสาขาวิชาที่เป็นวิชาชีพของนักศึกษา ผู้สอนได้จัดสถานการณ์ปัญหาเพ่ือท าการประเมิน
ทักษะการแก้ปัญหา เพ่ือตรวจสอบกระบวนการแก้ปัญหาของนักศึกษาหลังจากผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ตามรูปแบบซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ Christine (1980) ที่ได้กล่าวถึงการประเมินทักษะ
การแก้ปัญหาว่า การประเมินทักษะการแก้ปัญหาท าได้ดีที่สุดโดยก าหนดให้บุคคลอยู่ในสถานการณ์ที่
เป็นปัญหาและสังเกตการปฏิบัติงานของเขา การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียน
เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยทั้งในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา การท างาน และ
สามารถน าไปปรับใช้ทั้งในการเรียนและในชีวิตจริงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนักศึกษามีทักษะ
ทางการเรียนที่ดี รู้จักวางแผนการเรียน สามารถบริหารจัดการตนเองในการเรียน สร้างทัศนคติ และ
เจตคติที่ดีต่อการเรียน หรือการท างานจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถประสบความส าเร็จได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ชยมน บุญลักษณ์ และคนอ่ืน ๆ (2555) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการเรียน/
ทักษะการเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาพบว่า นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี และ
พัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพและแนวปฏิบัติที่ดีของทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษาจะส่งผลให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี 
  2. นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะ
การเรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครูมี
ทักษะการจัดการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งแสดงให้
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เห็นว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ 
ทั้งนี้เนื่องมาจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับรายวิชาที่มีธรรมชาติวิชา
ที่เก่ียวข้องกับการสอน การจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียน ในกิจกรรมการเรียนนักศึกษาจะได้
เรียนรู้เนื้อหาที่เป็นองค์ความรู้พ้ืนฐานของการสอนตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนและการ
จัดการชั้นเรียน รูปแบบและวิธีการสอนที่หลากหลาย การพัฒนาและการจัดหาสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ บรรยากาศการเรียนรู้ ความรู้ที่จ าเป็นเกี่ยวกับหลักสูตร และการออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นสถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงในห้องเรียน และเกิดขึ้นกับ
การเรียนการสอน ในกระบวนการของการจัดกิจกรรมตามรูปแบบนักศึกษาจะได้เรียนรู้สถานการณ์
ปัญหา วิเคราะห์ปัญหา ศึกษาค้นคว้าหาวิธี ในการจัดการปัญหา อย่างมีระบบแบบแผน ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาที่เน้นทักษะการเรียน และเมื่อนักศึกษาเรียนรู้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่าง
เข้าใจแล้วนักศึกษาจะสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง  ๆ ได้ 
ผู้สอนได้ผู้สอนได้จัดสถานการณ์ปัญหาเพ่ือท าการประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียน
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถจัดการปัญหาตามสถานการณ์ที่ก าหนด โดยแสดงหัวข้อของ 
สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด, จุดประสงค์การเรียนรู้, เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้, กิจกรรมการเรียนรู้, และการวัดผลและประเมินผล ที่ชัดเจนสอดคล้องกัน เพ่ือแสดงให้
เห็นว่านักศึกษามีทักษะการจัดการเรียนรู้ สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามศาสตร์และ
สาขาวิชาของตนเองได้   
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยขอน าเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ ของนักศึกษาวิชาชีพครู 
ระดับปริญญาตรี ดังต่อไปนี้ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเป็นกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน จากการวิจัยพบว่าในการจัด
กิจกรรมบทบาทของผู้สอนที่เคยเป็นผู้บรรยาย หรือน ากิจกรรมต้องปรับเป็นผู้ให้การสนับสนุน 
ช่วยเหลือผู้เรียน คอยให้ค าชี้แนะ ผู้สอนจะเป็นผู้จัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีวิธีการเรียน
ที่ถูกต้องและเสริมสร้างความคิดในระดับสูง เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ สร้างบทเรียนที่
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในเนื้อหาที่เป็นแนวคิดส าคัญของปัญหานั้น ๆ ผู้สอนจึงต้องยึดหลักส าคัญใน
บทบาทของผู้สอนตามรูปแบบ 
  2. กระบวนการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียน เป็นกระบวนการ
เรียนที่ต้องอาศัยแหล่งข้อมูล แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งหนังสือ ต ารา และการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้สอนควรตรวจสอบ หรือจัดเตรียมสื่อ สิ่ง
อ านวยความสะดวกให้เพียงพอและตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียน เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพตามท่ีก าหนดไว้ 
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  3. กระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติในทุกขั้นตอนของกิจกรรมมีการวัดและประเมินผลในสภาพจริง ในแต่ละขั้นตอนผู้สอนจะต้อง
คอยสังเกต และตรวจสอบทั้งพฤติกรรมการเรียนและการให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมอย่าง
ใกล้ชิดและบันทึกผลตามสภาพจริงจากการปฏิบัติกิจกรรม และการน าเสนอผลงาน 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี เป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากขั้นตอนในการจัดกิจกรรมมีจุดเด่นที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเตรียมพร้อมที่
ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในการเรียนเพ่ิมขึ้นอย่างเป็นล าดับ               
จึงเป็นแนวทางที่ดีที่จะประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ในรายวิชาอ่ืนที่มีธรรมชาติวิชาเกี่ยวกับ
การสอน การจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียน 
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(คู่มือ) 
 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียน 
เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน ต้องออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ (Pedagogy) ให้ผู้เรียนใช้เป็นเครื่องมือไปสู่การเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ และการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนท าหน้าที่เป็น ผู้อ านวยความสะดวก และเสนอแนะเครื่องมือการเข้าถึง
องค์ความรู้ผ่านวิธีการต่าง ๆ โดยเฉพาะผ่านทางเทคโนโลยีที่เข้าถึงความรู้ได้อย่างกว้างขวางและ
รวดเร็ว ผ่านกิจกรรม การเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ Active 
Learning ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered) ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอน
จะออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) 
จากการศึกษาเอกสารทางการศึกษาจ านวนมากพบว่า การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันนั้นต้องการให้
ผู้ เรียนมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ในการใช้ชีวิตที่ตอบสนอง ต่อการเรียนรู้ในอนาคตที่ส าคัญ             
4 ประการ ได้แก่  
 1. วิถีทางของการคิด ได้แก่ สร้างสรรค์ คิดวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การตัดสินใจและ
การเรียนรู้  (Ways of Thinking; Creativity, Critical Thinking, Problem-solving, decision- Making and 
Learning)  
 2. วิถีทางของการท างาน ได้แก่ การติดต่อสื่อสาร และการร่วมมือ (Ways of Working; 
Communication and Collaboration)  
 3. เครื่องมือส าหรับการท างาน ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ด้านข้อมูล (Tools 
for Working; Information and Communications Technology (ICT) and Information Literacy)  
 4. ทักษะส าหรับด ารงชีวิตในโลกปัจจุบัน ได้แก่ ความเป็นพลเมือง ชีวิตและอาชีพ และ 
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (Skills for Living in the World; Citizenship, Life and 
Career, and Personal and Social Responsibility) 
 จากคุณลักษณะข้างต้นที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนในอนาคตนั้น ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติ
มากกว่าการเป็นผู้ที่ท าหน้าที่สอน (Teacher) แต่ต้องมีลักษณะของผู้ที่สามารถชี้แนะการเรียนรู้ 
(Learning Coaching) และสามารถท าหน้าที่เป็นผู้น าให้ผู้เรียนเดินทางไปสู่โลกของการเรียนรู้ที่ไร้
ขีดจ ากัดให้ได้ ผู้สอนจึงต้องเป็นผู้ที่ตื่นตัวและมีการเตรียมความพร้อมตนเอง โดยการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองในทุกด้านให้พร้อมส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน ให้
มีทั้งความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต ดังนั้น การเสริมสร้างองค์ความรู้ 
(Content Knowledge) ทักษะเฉพาะทาง (Specific Skills) ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Expertise) 
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และสมรรถนะของการรู้เท่าทัน (Literacy) ซึ่งเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่จะน าผู้เรียนไปสู่ความส าเร็จใน
ชีวิต รู้จักการปรับตัว และเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลง จากแนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาในหลาย
ประเทศได้ให้ความส าคัญอย่างมากกับ “ทักษะ” (Skill) หรือความช านาญในการปฏิบัติมากยิ่งกว่า
เนื้อหาตามต ารา (Content) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะในการแก้ปัญหา (Problem Solving Skills) 
ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นในยุคปัจจุบัน เพราะการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันไม่ได้มุ่งหวังเพ่ือการ
สอบเท่านั้น แต่เป้าหมายที่ส าคัญคือ สอนอย่างไร จัดกิจกรรมอย่างไร ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะการเรียน รู้จักคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ค้นหาค าตอบ และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
การแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี จึงเป็นรูปแบบ
การเรียนรู้ที่นอกจากจะเตรียมพร้อมในเรื่องของเนื้อหา และกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาแล้ว ยังเป็นรูปแบบที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาตนเองของนักศึกษาวิชาชีพครูในการออกแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ สามารถตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนได้
ครบทุกด้าน อีกทั้งรูปแบบยังมุ่งเน้นทักษะการเรียนที่สร้างเสริมทัศนคติในการเรียน แรงจูงในการ
เรียน รวมไปถึงการบริหารจัดการการเรียนของผู้เรียน การปรับตัวให้ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ หาก
ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้มีทักษะการแก้ปัญหาและมีทักษะการเรียนที่ดีควบคู่กันไปจะช่วยให้ผู้เรียน
มีความมั่นใจในการเรียน และการบริหารจัดการตนเอง สามารถใช้ชีวิตคู่กับความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหา 
เรียนรู้ที่จะจัดการกับปัญหาและอยู่กับปัญหาได้อย่างมีความสุข  
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องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียน 

เพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้  
ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 

 
 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
การแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 1. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 2. วัตถุประสงค์เฉพาะตามรูปแบบ 
 3. เนื้อหาสาระที่ใช้สอนตามรูปแบบ 
 4. กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
 5. การวัดและประเมินผลตามรูปแบบ 
 6. บทบาทผู้สอน และผู้เรียน 
  
1. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
การแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี พัฒนาขึ้นจาก
แนวคิด และหลักการพื้นฐาน ดังนี้  
 1.1 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
  ไวก็อทสกี้ (Vygotsky) เป็นนักจิตวิทยาชาวรัสเซียที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการ
ทางสติปัญญาเช่นเดียวกับ เพียเจต์ (Piaget) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของไวก็อทสกี้และเพียเจต์เป็น
แนวคิดรากฐานที่ส าคัญของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) เพียเจต์เน้นการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง จากการสัมผัสประสบการณ์ตรงการปฏิบัติ (Cognitive Constructivism) 
โดยพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนเกิดกระบวนการดูดซึม  (Assimilation) 
ประสบการณ์ใหม่ซึ่งเกิดจากการกระตุ้น การสร้างความสนใจหรือจากปัญหาต่าง ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับ
ประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ จนเกิดเป็นภาวะความขัดแย้งทางปัญญา (Cognitive Conflict) หรือเกิด
ภาวะไม่สมดุลขึ้น (Disequilibrium) ซึ่งผู้เรียนจะพยายามค้นหาค าตอบโดยน าแนวคิด ทฤษฎีจาก
ประสบการณ์เดิมของตนมาสร้างค าท านายหรือตั้งสมมติฐานเพ่ือค้นหาค าตอบด้วยวิธีการต่าง  ๆ ซึ่ง
เมื่อค้นพบค าตอบแล้วประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับ จะท าให้ผู้เรียนเกิดการปรับโครงสร้างทางปัญญา 
(Accommodation) ให้กลับสู่ภาวะสมดุล (Equilibrium) แต่หากประสบการณ์ใหม่นั้นตรงกันกับ
ประสบการณ์เดิม ข้อมูลนั้นก็จะดูดซึม (Assimilation) เข้าสู่ความเข้าใจใหม่แก่ผู้เรียน (Lewellgn, 
2002 ทิศนา แขมมณี, 2548 และอาภรณ์ ใจเที่ยง, 2550) ดังนั้น กระบวนการเรียนรู้จึงเกิดข้ึนภายใน
ตนเองหรือเรียกว่าเป็นการเรียนรู้แบบ Intra-Communication เพียเจต์เชื่อว่าคนทุกคนมีพัฒนาการ
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ทางสติปัญญาเป็นไปตามล าดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logico-mathematical 
experience) รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม (Social transmission) วุฒิภาวะ (Maturity) 
และกระบวนการพัฒนาความสมดุล (Equilibration) ของบุคคลนั้น (ทิศนา แขมมณี, 2555)  
  ทางด้ าน ไวก็ อทสกี้  ให้ ค วามส าคัญ กั บ วัฒ นธรรมและสั งคมมาก  (Social 
Constructivism) ไวก็อทสกี้อธิบายว่ามนุษย์ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งนอกจาก
สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติแล้วก็ยังมีสิ่งแวดล้อมทางสังคมนั่นคือวัฒนธรรมที่แต่ละสังคมสร้างขึ้ น 
ดังนั้นสถาบันทางสังคมต่าง ๆ โดยเริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัวจะมีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางสติปัญญา
ของแต่ละบุคคล ด้วยเหตุนี้ไวก็อทสกี้จึงเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล และการให้ความช่วยเหลือ
ผู้เรียนเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้า จากระดับพัฒนาการที่เป็นอยู่ไปถึงระดับพัฒนาการที่เด็กจะมี
ศักยภาพไปถึงได้ (ทิศนา แขมมณี, 2555) 
  จากทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สาระส าคัญด้านการสร้างความรู้และด้าน
อิทธิพลจากสังคมที่เสริมการเรียนรู้ใช้เป็นพ้ืนฐานการจัดกระบวนการการเรียนรู้ตามรูปแบบนี้ใน
ขั้นตอนที่ผู้เรียนร่วมกันก าหนดปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ศึกษาค้นคว้าด าเนินการแก้ปัญหา 
และประเมินกระบวนการแก้ปัญหา  
 1.2 แนวคิด Problem-based Learning 
  Problem-based Learning มาจากค าว่า Problem ที่แปลว่า ปัญหา และ based ที่
แปลว่า ฐาน หรือพ้ืนฐาน ส่วน Learning แปลว่า การเรียนรู้  ดังนั้นเมื่อน ามารวมกันจะได้เป็น 
Problem-based Learning หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า PBL ซึ่งก็คือ วิธีการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่มีรูปแบบ
การเรียนรู้ โดยการน าปัญหามาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
(Constructivism) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สร้าง
ความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นน ามาคิดวิเคราะห์ และคิดแก้ปัญหา โดยอาศัยพ้ืนฐานของการ
เข้าใจเรื่องราว หรือบริบทที่ เกี่ยวข้องกับปัญหาเป็นหลัก จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลกเป็น
บริบทของการเรียนรู้ (Learning Context) ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ใหม่ รวมทั้งได้ความรู้ตาม
ศาสตร์ที่ตนเองศึกษาไปพร้อมกันด้วย การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการ
ท างานที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการแก้ปัญหาเป็นหลัก สถาบันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์          
แห่งอิลินอยส์ (Illinois Mathematics and Science Academy, 2006) ได้กล่าวถึงลักษณะของการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานว่าในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จะน าเสนอปัญหาที่มีแนวทางในการ
แก้ปัญหาอย่างหลากหลายเป็นอันดับแรก และเป็นจุดศูนย์กลางของเนื้อหาสาระและบริบทการเรียนรู้ 
ปัญหาที่เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้จะมีแนวทางในการแก้ปัญหาได้หลากหลายมีความซับซ้อนไม่
ตายตัว มีรูปแบบการแก้ปัญหาไม่แน่นอน การหาค าตอบมีได้หลายแนวทางซึ่งอาจไม่ได้ค าตอบที่
รวดเร็วนัก ในชั้นเรียนผู้เรียนมีบทบาทเป็นนักแก้ปัญหา ผู้สอนจะมีบทบาทเป็นผู้ให้ค าแนะน าและ
ช่วยเหลือ ในกระบวนการเรียนการสอนนั้นจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง  ๆ แต่ความรู้นั้นผู้เรียน
จะต้องสร้างข้ึนด้วยตนเอง การคิดต้องชัดเจนและมีความหมาย 
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  จากแนวคิดนี้ยึดเป็นหลักในการออกแบบขั้นตอน กระบวนการแก้ปัญหาของผู้เรียน
โดยมีขั้นตอนครบถ้วนตามกระบวนการแก้ปัญหาที่ยึดหลักการให้ผู้เรียนตามรูปแบบนี้เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการแก้ปัญหา 
 1.3 แนวคิด ทักษะการเรียน (Study Skills) 
  ทักษะการเรียน (Study Skill) มาจากค า 2 ค าคือ ทักษะ (Skill) หมายถึง ความช านาญ 
และค าว่า การเรียน (Study) ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ทักษะการเรียน หมายถึง ความช านาญในการ
เรียน ทั้งในเรื่องของการรับมาซึ่งความรู้ หรือ การท างาน การฝึกอบรม ทบทวนบทเรียน 
  มาร์คัส และนาธาน (Marcus & Nathan, 2008) ได้กล่าวว่า ทักษะการเรียน (Study 
Skills) คือ ความสามารถในการบริหารจัดการเวลาและจัดสรรทรัพยากร อ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาระงาน ความสามารถในการจัดระเบียบ สรุปและบูรณาการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
เรียน โดยได้ก าหนดทักษะการเรียนไว้ 10 ด้าน ได้แก่ ทัศนคติ (Attitude) แรงจูงใจ (Motivation) 
การบริหารจัดการเวลา (Time Management) ความวิตกกังวล (Anxiety) ความมุ่ งมั่นตั้ งใจ 
(Concentration) กระบวนการได้มาซึ่งข้อมูล (Information Processing) การเลือกใจความส าคัญ 
(Selecting Main Ideas) สิ่งช่วยเหลือในการเรียน (Study Aids) การทดสอบตัวเอง (Self-Testing) 
และ ยุทธวิธีในการเตรียมสอบ (Test Strategies)  
  นอกจากนี้ อีวานซ์ และจูลิอัซ (Evans & Julius, 2015) ได้กล่าวว่าผู้เรียนที่มีทักษะ
การเรียนนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  1. Attending classes regularly (เข้าเรียนสม่ าเสมอ) 
  2. Taking down notes during teaching (จดบันทึกในระหว่างมีการสอน) 
  3. Concentrating on study (มีความมุ่งม่ันในการเรียน) 
  4. Studying with aim of getting meaning not cramming (ก าหนดเป้าหมาย
การเรียนรู้อย่างมีความหมาย) 
  5. Preparing a time table (เตรียมตารางการเรียน/ท างาน) 
  6. Following a time table (ท างานตามตารางงานท่ีก าหนดไว้) 
  7. Having proper rest periods (แบ่งเวลาพักผ่อนอย่างเหมาะสม) 
  8. Facing the problems regarding home environment and planning 
(เผชิญหน้ากับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นที่บ้าน) 
  9. Facing the challenges posed by school environment (เผชิญหน้ากับความ
ท้าทายที่เกิดขึ้นในโรงเรียน) 
  10. Keeping daily survey of work done (ส ารวจงานที่ท าส าเร็จในแต่ละวัน) 
  การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ท าให้เกิดทักษะใหม่ได้ เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้เป็น
กระบวนการที่ผู้เรียนต้องอาศัยเทคนิควิธีที่หลากหลายในการให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจซึ่งไม่
เพียงแต่การรวบรวมข้อมูลความรู้จากผู้สอนเท่านั้นแต่เป็นการรวบรวมความรู้จากแหล่งการเรียนรู้อื่น
หรือแม้แต่การสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาใหม่ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า กระบวนการเรียนรู้และทักษะใน
การเรียนรู้มีความสัมพันธ์กัน ทักษะการเรียนจึงมีความส าคัญเนื่องจากเป็นความสามารถของผู้เรียน
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ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อความรู้ ประมวลผล น าเสนอความรู้ และต่อยอดความรู้โดยแสดงออกเชิง
พฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง และด าเนินการเป็นล าดับขั้นตอน 
  จากแนวคิดด้านทักษะการเรียนและการก าหนดทักษะส าคัญที่ผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
เป็นวิธีการในการเรียนขั้นตอนต่าง ๆ ใช้ทักษะเหล่านี้เป็นกรอบในการกระตุ้นผู้เรียนในระหว่าง
ขั้นตอนต่าง ๆ ใช้เป็นพื้นฐานในการก าหนดบทบาทของผู้สอนและผู้เรียนตามรูปแบบ 
 1.4 แนวคิด ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skills) 
  ทักษะแก้ปัญหา (Problem Solving Skills) เป็นทักษะพ้ืนฐานทักษะการคิดที่ส าคัญ
ต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบัน นับว่าเป็นพ้ืนฐานของการคิดทั้งมวล เป็นความสามารถในการคิด การ
วางแผน การแสวงหาความรู้เพ่ือให้ได้มาซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาเนื่องจากสภาวะรอบตัวที่ต่างต้อง
อาศัยทักษะการแก้ปัญหาในการบริหารจัดการตนเองเพ่ือให้ผ่านพ้นปัญหา อุปสรรค และความวุ่นวาย
ต่าง ๆ ไปได้ ทักษะการแก้ปัญหาจึงมิใช่เป็นเพียงการรู้จักคิดและรู้จักการใช้สมองหรือเป็นทักษะที่มุ่ง
พัฒนาสติปัญญาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
  วิลเลียมส์ และเอ็ม แคเรย์ (Williams & M. Carey, 2003) ได้ก าหนดทักษะการแก้ปัญหา
ไว้ดังนี้ Identify the problem (ระบุปัญหา) Seek information and set goal (ค้นหาข้อมูลและ
ตั้งเป้าหมาย) Brainstorm (ระดมสมอง) Choose a solution (เลือกวิธีการแก้ปัญหา) Describe 
the plan (อธิบายขั้นตอนการท างานแต่ละขั้น) Review and revise (ประเมินผลการด าเนินงาน 
และปรับปรุงแก้ไข)  
  Restructuring Associates; Problem Solving Overview (2008) ได้ก าหนดรูปแบบของ
ทักษะการแก้ปัญหาไว้ ได้แก่  
  1. Define the problem (ก าหนดปัญหา) 
  2. Determine the root cause(s) of the problem (ตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริง
ของปัญหา) 
  3. Develop alternative solutions (พัฒนาการเลือกวิธีแก้ปัญหา) 
  4. Select a solution (เลือกวิธีการแก้ปัญหา) 
  5. Implement the solution (ด าเนินการแก้ไขปัญหา) 
  6. Evaluate the outcomes (ประเมินผล) 
  การแก้ปัญหาเป็นกระบวนการทางสมองที่มีความซับซ้อน จึงต้องใช้กระบวนการใน
การแก้ปัญหาที่ผสมผสานไปด้วยความรู้ ความคิด และประสบการณ์ต่าง ๆ ในการประมวลข้อมูล
เพ่ือให้มาซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนด ทักษะการแก้ปัญหาไว้ 
6 ขั้นตอนด้วยกัน ดังนี้  
  1. การท าความเข้าใจกับปัญหา  
  2. การวิเคราะห์ปัญหา 
  3. การค้นหาทางเลือก หรือวิธีการในการแก้ปัญหา 
  4. การเลือกวิธีการแก้ปัญหา และวางแผนการแก้ปัญหา 
  5. การแก้ปัญหาและตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหา 
  6. การประเมินวิธีการแก้ปัญหา 
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  รูปแบบนี้ก าหนดการวัดและการประเมินผลทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนใช้แนวคิด 
6 ขั้นตอน ของกระบวนแก้ปัญหาเป็นกรอบในการสร้างเครื่องมือและด าเนินการวัดและประเมิน
ผู้เรียนที่เรียนตามรูปแบบ 
 1.5 แนวคิด ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  การวิจัยในครั้งนี้ได้มุ่งพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เนื่องจากทักษะการจัดการเรียนรู้ เป็นทักษะหนึ่งที่ส าคัญที่
ก าหนดให้หลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตสาขาครุศาสตร์ที่ต้องมีการก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซ่ึงสาขาครุศาสตร์ เป็นศาสตร์เกี่ยวกับศิลปะ
และจิตวิทยาการสอนหรือการจัดการเรียนรู้ การผลิตครูใหม่หรือการเตรียมครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนประจ าการ รวมทั้งการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าการ ส าหรับการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาในครุศาสตร์จึงมีลักษณะ
เป็นสหวิทยาการซึ่งเชื่อมโยงและบูรณาการกับสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยได้มี
การก าหนดกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ไว้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 
3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านที่ 6 คือ ด้าน
ทักษะการจัดการเรียนรู้ ส าหรับการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูโดยมุ่งเน้นทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
ส าคัญในการพัฒนานักศึกษาครู 3 ลักษณะ ได้แก่ 
  1. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่าง
สร้างสรรค ์
  2. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่ มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม 
  3. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย่างบูรณาการ 
  นอกจากนี้นักศึกษาวิชาชีพครูยังต้องมีความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ หรือบริบทต่าง ๆ ได้ จากแนวคิดของ แกรนท์ และเจย์ (Grant & 
Jay, 1998) ได้น าเสนอแนวคิดการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับ ที่มุ่งเน้นการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้จากปลายทาง โดยมีการก าหนดสาระความรู้ ความสามารถที่ต้องการให้เกิดกับ
ผู้เรียน และมีการก าหนดผลงาน กิจกรรมการเรียนรู้ และร่องรอยการเรียนรู้ที่สามารถแสดงให้เห็นได้
ว่าผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยวิกกิ้นส์ และ แมคไทจ์ ได้ก าหนดการวางแผนการ
ออกแบบการสอน 3 ขั้นตอน ได้แก่  
  ขั้นที่ 1 Identity desired results (ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้) 
  ในขั้นนี้เป็นการตอบค าถามว่า ผู้เรียนควรรู้อะไรบ้าง และสามารถท าอะไรได้บ้าง
หลังจากเรียน เนื้อหาที่ใช้ในการสอน คืออะไร ความคงทนทางการเรียนรู้จะเกิดหรือไม่ ความ
เหมาะสมของเวลา เป็นการก าหนดเป้าหมาย  ตรวจสอบเนื้อหาที่ก าหนดขึ้น และทบทวนความ
คาดหวังของหลักสูตร เป็นที่แสดงให้เห็นถึงความชัดเจน และจัดล าดับความส าคัญ 
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  ขัน้ที่ 2 Determine acceptable evidence (ก าหนดหลักฐานการเรียนรู้) 
  ก าหนดเงื่อนไข หลักฐานที่จะท าให้เรายืนยันได้ว่าผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ 
ความสามารถหรือทักษะอะไรที่เราต้องการให้เกิดกับผู้เรียน ขั้นนี้จะช่วยให้ครูหรือผู้ออกแบบการสอน
คิดวางแผนการประเมินล่วงหน้าก่อนจะออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
  ขั้นที่ 3 Plan learning experiences and instruction (การวางแผนการสอน และ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้) 
  การวางแผนประสบการณ์การเรียนรู้ และการสอน พร้อมทั้งระบุผลลัพธ์ที่ชัดเจน 
รวมถึงการออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม ความรู้ หรือ ทักษะใดบ้างที่จะน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุผลตามที่ต้องการ กิจกรรมใดบ้างที่จะช่วยให้นักเรียนมีความรู้และมี
ทักษะที่จ าเป็น ครูจ าเป็นต้องสอน หรือให้ค าแนะน าอะไร สื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้
การจัดการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ คืออะไร 
  เนื่องจากรูปแบบนี้มุ่งพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี จึงใช้แนวคิดทักษะ
การจัดการเรียนรู้เป็นมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเป็นกรอบในการก าหนดลักษณะส าคัญของ
เนื้อหาสาระที่ใช้สอนตามรูปแบบและใช้เป็นกรอบในการสร้างเครื่องมือและด าเนิน การวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนด้วย 
  จากหลักการเบื้องต้นของรูปแบบ อธิบายได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและ
ทักษะการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี นั้นเป็นการพัฒนานักศึกษาที่
นอกเหนือจากการเป็นผู้มีความรู้ในศาสตร์ในสาขาวิชาชีพแล้ว การมีทักษะการแก้ปัญหา เข้าใจถึง
กระบวนการการจัดการตนเอง การเพ่ิมพูนทักษะและความสามารถในการจัดการกับปัญหาได้เป็น
เรื่องส าคัญ เพราะปัญหาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนและทุกวิชาชีพ และยังสามารถเกิดขึ้นได้ทุก
สถานที่และทุกสถานการณ์ การมีทักษะการแก้ปัญหาจึงเป็นทักษะหนึ่งที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งส าหรับนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ ในระดับอุดมศึกษา เนื่องจากการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษานักศึกษาจะต้องมีการวางแผนการเรียน เรียนอย่างไร บริหารจัดการตนเองอย่างไร ที่
จะส่งผลให้เรียนแล้วประสบความส าเร็จด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองสูงขึ้นจากการเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาต้องมีความมุมานะ เพียรพยายามในการเรียน และรู้จักแสวงหาความรู้ทั้ง
ในรายวิชาทั้งในวิชาชีพ และยังรวมไปถึงการเข้าร่วมกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย การมีปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลหลากหลายสถานะ ซึ่งอาจเกิดปัญหาได้ตลอดเวลา การเรียนรู้จักปัญหา ท าความเข้าใจ
ปัญหา ยอมรับปัญหาเพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหา จึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก หากนักศึกษา
สามารถวางรูปแบบการแก้ปัญหาในชีวิตได้อย่างเป็นระบบ มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองด้วยแล้ว นักศึกษาก็จะสามารถบริหารจัดการตนเอง ลดความกังวล 
และยังลดความเสี่ยงของการออกจากการเรียน เมื่อนักศึกษามีทักษะในการแก้ปัญหา สามารถจัดการ
กับปัญหาได้ อย่างมีสติและรู้เท่าทันแล้ว การบริหารจัดการตนเองในเรื่องการเรียนก็จะมีผลดีมากขึ้น
จนท าให้สามารถพัฒนาทักษะการเรียนของตนเอง และจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างชาญฉลาด   
 
 



99 
 

2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 
 2.2 เพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 
  
3. เนื้อหาสาระท่ีใช้สอนตามรูปแบบ 
 เนื้อหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ ได้แก่ เนื้อหารายวิชาในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาทางด้านการจัดการเรียนรู้และการ
จัดการชั้นเรียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
  
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
การแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 9 ขั้น ได้แก่ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมและปลูกฝังทัศนคติในการเรียน 
 ขั้นเตรียมความพร้อมและปลูกฝังทัศนคติในการเรียน เป็นการเตรียมพร้อมผู้เรียนก่อนเริ่ม
กิจกรรมการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างแรงจูงใจ และทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ เรียนก าหนด วางแผนผลลัพธ์ที่ต้องการ หลังจากผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ เป็นการตั้งเป้าหมายในการเรียนเพื่อน าไปสู่การประเมินตนเองหลังเรียน 
 ขั้นที่ 2 ขั้นเสนอปัญหาและพบปัญหา 
 เป็นขั้นที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักกับปัญหา โดยผู้สอนเป็นผู้เสนอปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
และให้ผู้เรียนท าความเข้าใจกับปัญหาที่พบ  
 ขั้นที่ 3 ขั้นก าหนดปัญหา 
 หลังจากผู้เรียนรู้จักกับปัญหา ท าความเข้าใจกับปัญหาแล้ว ผู้สอนและผู้เรียนจะร่วมกัน
ก าหนดประเด็น ขอบข่ายของปัญหาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางแผนในการจัดการ
ปัญหารวมถึงจัดระบบการด าเนินงานและการบริหารเวลาในท ากิจกรรมและการแก้ปัญหาได้ 
 ขั้นที่ 4 ขั้นระดมสมองและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
 ผู้เรียนจะเข้าร่วมกลุ่มเพ่ือระดมความคิดในการวิเคราะห์ปัญหาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
โดยในขั้นนี้มุ่งให้ผู้เรียนร่วมกันวางแผน การจัดการแก้ปัญหาและการบริหารจัดการระบบการ
แก้ปัญหาของกลุ่ม เพ่ือหาทางเลือก หรือแนวทางทางในการแก้ปัญหา 
 ขั้นที่ 5 ขั้นศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
 ในขั้นนี้ผู้เรียนจะท าการศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นที่ได้จากการระดมสมองร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหา เพ่ือค้นหาค าตอบ หรือแนวทางที่เหมาะสมประกอบในการแก้ปัญหา โดยผ่าน
กระบวนการอ่านข้อมูล การจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาทบทวนเพ่ือให้ได้ข้อสรุปในการ
แก้ปัญหาต่อไป 
 ขั้นที่ 6 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหา 
 ผู้เรียนด าเนินการแก้ปัญหาด้วยแนวคิด และค าตอบที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
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 ขั้นที่ 7 ขั้นประเมินกระบวนการแก้ปัญหา 
 ขั้นประเมินกระบวนการแก้ปัญหาเป็นการตรวจสอบกระบวนการในการด าเนินงาน
แก้ปัญหา ว่าวิธีการแก้ปัญหาที่เลือกน ามาแก้ปัญหานั้นมีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและ
สามารถน ามาใช้แก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ 
 ขั้นที่ 8 ขั้นน าเสนองานและประเมินผลงาน 
 ในขั้นนี้จะเป็นการน าผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหาที่ผ่านการตรวจสอบกระบวนการ
แก้ปัญหาจนได้ข้อสรุปมาน าเสนอ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสะท้อนผลการแก้ปัญหาของตนเอง ทั้งที่เป็น
ผลส าเร็จ และท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคเพื่อประเมินผลงานของผู้เรียน 
 ขั้นที่ 9 ขั้นประเมินตนเองหลังเรียน 
 ผู้เรียนรับการทดสอบย่อยท้ายแผนเพ่ือประเมินตนเองหลังผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาที่เน้นทักษะการเรียนมาแล้ว 
 
5. การวัดและประเมินผลตามรูปแบบ 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะ
การแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี มีการวัดและ
ประเมินผล 2 ด้าน ดังนี้ 
 5.1 ความสามารถในการแก้ปัญหา  
  ความสามารถในการแก้ปัญหามีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ 
  1. การท าความเข้าใจกับปัญหา 
  2. การวิเคราะห์ปัญหา 
  3. การค้นหาทางเลือก/ วิธีการในการแก้ปัญหา 
  4. การเลือกวิธีแก้ปัญหา/ วางแผนการแก้ปัญหา 
  5. การแก้ปัญหาและตรวจสอบวิธีแก้ปัญหา 
  6. การประเมินวิธีการแก้ปัญหา 
 5.2 ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
  ความสามารถในการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ 
  1. การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 
  2. การวางแผนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  3. การก าหนดวิธีการวัดและการประเมินผลผู้เรียน 
 
6. บทบาทผู้สอน และบทบาทผู้เรียน 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
การแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี ได้ก าหนด
บทบาทผู้สอนที่เหมาะสมต่อรูปแบบ โดยผู้สอนจะเป็นผู้จัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน ให้มีวิธีการเรียน
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ที่ถูกต้องและเสริมสร้างความคิดในระดับสูง เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ สร้างบทเรียนที่
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในเนื้อหาที่เป็นแนวคิดส าคัญของปัญหานั้น ๆ ดังนี้ 
 1. ผู้สอนพยายามถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ตลอดการเรียนการสอน  
 2. แนะน าให้ผู้เรียน เรียนรู้ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ทีละขั้นทั้ง 9 ขั้นโดยไม่ข้ามขั้นและไม่
สลับขั้นการเรียนรู้ 
 3. ผู้สอนต้องส่งเสริมผลักดันผู้เรียนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในระดับที่ลึกซึ้ง 
 4. หลีกเลี่ยงการให้ความเห็นต่อการอภิปรายของผู้เรียน โดยบ่งชี้ว่าถูกหรือผิด 
 5. ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนนี้ ผู้สอนจะท าหน้าที่เป็น
ผู้ตั้งค าถาม และเป็นคนก าหนดปัญหาเพ่ือสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ และจะไม่ตั้งเป้าหมายว่า
จะต้องได้ค าตอบที่ถูกต้อง หรือที่ตอบผิดถือว่าใช้ไม่ได้ เพราะเครื่องมือที่ส าคัญที่สุดของการเรียนรู้คือ 
ค าถามกับปัญหา ผู้สอนจะเตรียมตัวและวางแผนจัดท าค าถามส าหรับผู้เรียนเพ่ือใช้ในการเรียนรู้จาก
ปัญหาโดยสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
  1) ก าหนดหัวข้อ โดยอ้างอิงจากหลักสูตรและตัวชี้วัดเพ่ือก าหนดขอบเขตของความคิด
และแนวคิดส าคัญท่ีจะให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า 
  2) ท าแผนภาพแนวคิด/แผนผังมโนทัศน์ (Concept Mapping) ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 
โดยใช้หัวข้อหรือแนวคิดหลักเป็นจุดเริ่มต้น 
  3) ตรวจดูหลักสูตรและตัวชี้วัดเพ่ือก าหนดหัวข้อย่อยท่ีจะรวมเข้าไปด้วย  
  4) ก าหนดตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้คาดหวังในวิชาและระบุค าถามส าคัญ รวมทั้ง
แนวคิดส าคัญ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่คาดหวังของผู้เรียน ซึ่งจะก าหนดให้ผู้เรียนใช้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ในการตั้งค าถามการแก้ไขปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์ การตั้งสมมติฐานและการคิด
ทบทวน โดยเน้นไปที่กระบวนการคิด 
  5) ออกแบบสถานการณ์จ าลองหรือยกตัวอย่างปัญหาที่ท าให้เกิดความสนใจของผู้เรียน
และใช้เป็นเค้าโครงส าหรับรายวิชา โดยใช้ความรู้และความเข้าใจในแนวคิดส าคัญรวมเข้าไปในผลการ
เรียนรู้คาดหวัง 
  6) จัดท าแนวการสอนที่รวบรวมแนวทางการสืบค้นเพ่ือสังเกตสิ่งที่ผู้เรียนท าและใช้ใน
การตั้งค าถาม ในการเรียนรู้จากปัญหา ผู้เรียนต้องค้นคว้าและตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ความคลาด
เคลื่อน สมมติฐานที่พิสูจน์จากการค้นพบ จากนั้นครูจะท างานร่วมกับนักเรียนเพ่ือหาวิธีการน าเสนอ 
อาจเลือกน าเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ จัดโต้วาที อภิปรายร่วมกัน การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
น าเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft Power point และทบทวนความก้าวหน้าของตนเอง   
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ภาคผนวก ค    
แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา/ แบบวัดทักษะการจัดการเรียนรู้ 
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แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา 
รายวิชา การจัดการช้ันเรียนภาษาอังกฤษ (EEN 105) 

 
ค าชี้แจง 
 1. แบบวัดทักษะการแก้ปัญหามีทั้งหมด 5 ข้อ แต่ละข้อจะก าหนดสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
 2. ในแต่ละข้อ/ สถานการณ์ปัญหาจะมีค าถามย่อย 6 ค าถามย่อย   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ข้อที่ 1  การจัดการชั้นเรียนและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้สถานการณ์ปัญหา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าถามข้อที่ 1 ประเด็นปัญหา คืออะไร และประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัญหามี
อะไรบ้าง  
ค าถามข้อที่ 2 ปัจจัยสาเหตุของประเด็นปัญหาที่พบคืออะไร 
ค าถามข้อที่ 3 จากประเด็นปัญหา และปัจจัยสาเหตุที่พบมีแนวทางในการแก้ไขหรือจัดการปัญหาได้
อย่างไร 
ค าถามข้อที่ 4 แนวทางท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหามีอะไรบ้าง เขียนแผนผังการวางแผนการแก้ปัญหา 
ค าถามข้อที่ 5 แก้ปัญหาในสถานการณ์ปัญหาอย่างไร และวิธีการแก้ปัญหาที่เลือกนั้นมีความ
เหมาะสมสามารถใช้แก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ 
ค าถามข้อที่ 6 ผลที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาสะท้อนผลส าเร็จ และสะท้อนปัญหา อุปสรรคในการ
แก้ปัญหาด้านใดบ้าง 
 
 
 
 
 
 

 

 ครูมีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบจ านวนมาก ท าให้ครูไม่มีเวลาในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองในด้านการสอนอย่างเพียงพอ บ่อยครั้งที่ครูขาดการเตรียมความพร้อมในการสอน จึง
ท าให้กิจกรรมการสอนในแต่ละครั้งของครูเป็นไปในรูปแบบเดิม ขาดความแปลกใหม่ น่าสนใจ 
ขาดหลักการในการจัดการเรียนรู้ และขาดจิตวิทยาในการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
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ข้อที่ 2  รูปแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ
 สถานการณ์ปัญหา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าถามข้อที่ 1 ประเด็นปัญหา คืออะไร และประเด็นปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัญหามี
อะไรบ้าง  
ค าถามข้อที่ 2 ปัจจัยสาเหตุของประเด็นปัญหาที่พบคืออะไร 
ค าถามข้อที่ 3 จากประเด็นปัญหา และปัจจัยสาเหตุที่พบมีแนวทางในการแก้ไขหรือจัดการปัญหาได้
อย่างไร 
ค าถามข้อที่ 4 แนวทางท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหามีอะไรบ้าง เขียนแผนผังการวางแผนการแก้ปัญหา 
ค าถามข้อที่ 5 แก้ปัญหาในสถานการณ์ปัญหาอย่างไร และวิธีการแก้ปัญหาที่เลือกนั้นมีความ
เหมาะสม สามารถใช้แก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ 
ค าถามข้อที่ 6 ผลที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาสะท้อนผลส าเร็จ และสะท้อนปัญหา อุปสรรคในการ
แก้ปัญหาด้านใดบ้าง 
 
ข้อที่ 3  บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้และการจัดสื่อการเรียนรู้สถานการณ์ปัญหา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ครูยึดหนังสือเรียนเป็นหลักและมีความเชื่อว่าองค์ความรู้ทั้งหมดที่นักเรียนควรเรียน
รู้อยู่ในหนังสือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง สอนตามเนื้อหาและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ตนเองถนัดและสนใจ นักเรียนไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
กิจกรรมเป็นไปในรูปแบบเดิมโดยมีครูเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมเพียงคนเดียว 

 

 สภาพอากาศในห้องเรียนไม่ถ่ายเท การจัดโต๊ะเรียนขาดความเป็นระเบียบ และ
โดยรอบห้องเรียนมีเสียงรบกวนอยู่ตลอดเวลา นักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน ให้ความสนใจต่อ
สิ่งอื่นมากกว่าสิ่งที่ครูสอน ครูสอนผ่านกระดานด าเพียงอย่างเดียว ไม่มีสื่อการเรียนรู้ที่จับต้อง
ได้ หรือดูน่าสนใจนอกจากรูปภาพที่ปรากฏอยู่บนหน้าหนังสือเรียน นักเรียนขาดแรงจูงใจใน
การเรียนและการท ากิจกรรม 
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ค าถามข้อที่ 1 ประเด็นปัญหา คืออะไร และประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัญหามี
อะไรบ้าง  
ค าถามข้อที่ 2 ปัจจัยสาเหตุของประเด็นปัญหาที่พบคืออะไร 
ค าถามข้อที่ 3 จากประเด็นปัญหา และปัจจัยสาเหตุที่พบมีแนวทางในการแก้ไขหรือจัดการปัญหาได้
อย่างไร 
ค าถามข้อที่ 4 แนวทางท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหามีอะไรบ้าง เขียนแผนผังการวางแผนการแก้ปัญหา 
ค าถามข้อที่ 5 แก้ปัญหาในสถานการณ์ปัญหาอย่างไร และวิธีการแก้ปัญหาที่เลือกนั้นมีความ
เหมาะสมสามารถใช้แก้ปัญหาได้จริงหรือไม ่
ค าถามข้อที่ 6 ผลที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาสะท้อนผลส าเร็จ และสะท้อนปัญหา อุปสรรคในการ
แก้ปัญหาด้านใดบ้าง 
 
ข้อที่ 4  หลักสูตรและการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ จุดประสงค์ และการวัดผลประเมินผล

สถานการณ์ปัญหา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าถามข้อที่ 1 ประเด็นปัญหา คืออะไร และประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัญหามี
อะไรบ้าง  
ค าถามข้อที่ 2 ปัจจัยสาเหตุของประเด็นปัญหาที่พบคืออะไร 
ค าถามข้อที่ 3 จากประเด็นปัญหา และปัจจัยสาเหตุที่พบมีแนวทางในการแก้ไขหรือจัดการปัญหาได้
อย่างไร 
ค าถามข้อที่ 4 แนวทางท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหามีอะไรบ้าง เขียนแผนผังการวางแผนการแก้ปัญหา 
ค าถามข้อที่ 5 แก้ปัญหาในสถานการณ์ปัญหาอย่างไร และวิธีการแก้ปัญหาที่เลือกนั้นมีความ
เหมาะสมสามารถใช้แก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ 
ค าถามข้อที่ 6 ผลที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาสะท้อนผลส าเร็จ และสะท้อนปัญหา อุปสรรคในการ
แก้ปัญหาด้านใดบ้าง 
 
 
 
 

 

 ครูไม่ได้ก าหนดเป้าหมายในการสอนที่ชัดเจน ไม่มีการวัดผลและประเมินผลที่ต่อเนื่อง 
มุ่งเน้นการให้การบ้านจ านวนมาก มากกว่าการสอนอย่างเต็มที่ในห้องเรียน เมื่อถึงเวลาสอบ
นักเรียนไม่สามารถท าคะแนนสอบได้ตามเกณฑ์เพราะเรื่องที่สอนและเรื่องที่สอบเป็นคนละ
เรื่องกัน กิจกรรมการเรียนไม่น่าสนใจ เรียนแล้วไม่สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
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ข้อที่ 5  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สถานการณ์ปัญหา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าถามข้อที่ 1 ประเด็นปัญหา คืออะไร และประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัญหามี
อะไรบ้าง  
ค าถามข้อที่ 2 ปัจจัยสาเหตุของประเด็นปัญหาที่พบคืออะไร 
ค าถามข้อที่ 3 จากประเด็นปัญหา และปัจจัยสาเหตุที่พบมีแนวทางในการแก้ไขหรือจัดการปัญหาได้
อย่างไร 
ค าถามข้อที่ 4 แนวทางท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหามีอะไรบ้าง เขียนแผนผังการวางแผนการแก้ปัญหา 
ค าถามข้อที่ 5 แก้ปัญหาในสถานการณ์ปัญหาอย่างไร และวิธีการแก้ปัญหาที่เลือกนั้นมีความ
เหมาะสมสามารถใช้แก้ปัญหาได้จริงหรือไม ่
ค าถามข้อที่ 6 ผลที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาสะท้อนผลส าเร็จ และสะท้อนปัญหา อุปสรรคในการ
แก้ปัญหาด้านใดบ้าง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามล าดับขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมการเรียน
เน้นเนื้อหามากกว่าการลงมือปฏิบัติ นักเรียนสามารถคาดเดาเหตุการณ์ กิจกรรม วิธีการเรียน
รวมถึงการวัดผลประเมินผลการเรียนในแต่ละครั้งได้อย่างแม่นย า กิจกรรมการเรียนรู้ด าเนินไป
ด้วยวิธีเดิมๆ ขาดความท้าทายในการเรียนรู้  
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แบบวัดทักษะการจัดการเรียนรู้ 
รายวิชา การจัดการช้ันเรียนภาษาอังกฤษ (EEN 105) 

 
ค าชี้แจง 
 1. แบบวัดทักษะการจัดการเรียนรู้มีทั้งหมด 3 ข้อ แต่ละข้อจะก าหนดให้นักศึกษา
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถจัดการปัญหาตามสถานการณ์ที่ก าหนด 
 2. ในแต่ละข้อนักศึกษาจะต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมตาม
หัวข้อต่อไปนี้ 
  2.1 สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด 
  2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2.3 เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 
  2.4 กิจกรรมการเรียนรู้   
  2.5 การวัดผลและประเมินผล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ข้อท่ี 1  
สถานการณ์ปัญหา: นักเรียนไม่สามารถอ่านออกเสียงค าศัพท์และบอกความหมายค าศัพท์ได้ 
 
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ข้อที่ 2 
สถานการณ์ปัญหา: นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน และไม่ให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรม 
 
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ข้อที่ 3 
สถานการณ์ปัญหา: นักเรียนไม่สามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษง่าย  ๆ ทั้งในห้องเรียนและใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได ้
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ภาคผนวก ง    
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
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(ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 9 ขั้นตอน) 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใชป้ัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียน 

รายวิชา การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ (ETP105) 
 

เรื่อง  ความหมายและความส าคัญของการจัดการชั้นเรียน        จ านวน 3 ชั่วโมง 
 
1. สาระส าคัญของการเรียนรู้ 
 การจัดการชั้นเรียนเป็นการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เ อ้ืออ านวยต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ช่วยส่งเสริมให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยสร้าง
เสริมความเป็นระบบ ระเบียบในการเรียน ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้เรียนและผู้สอนส่งผลให้เกิด
การเรียนรู้ และท าให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
2. สมรรถนะผู้เรียน 
 ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 1.1 พัฒนาให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ส านึกในหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในสิทธิ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 ด้านที่ 2 ความรู้ที่จะได้รับ 
 ความหมายและความส าคัญของการจัดการชั้นเรียน ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
การจัดการชั้นเรียนรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กระบวนการ
จัดการชั้นเรียน สิ่งแวดล้อมการเรียน จัดบรรยากาศการเรียนรู้ และจัดหาสื่อการเรียนที่ส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ออกแบบกิจกรรมภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการจัดการชั้นเรียน
ยุทธศาสตร์เทคนิควิธีต่าง ๆ ที่ครอบคลุม หลากหลายและเหมาะสม ฝึกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรม
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จ าลองได้ 
 ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิดรวบยอด และบูรณาการองค์ความรู้จากทฤษฎีและ
ปัญหาต่าง ๆ ในการจัดการชั้นเรียนในปัจจุบัน มาใช้ในการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ 
สามารถสืบค้นข้อมูลและประเมินข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 4.1 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่ม     
 4.2 สามารถปรับตัว รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทั้งในฐานะ
ผู้น าและสมาชิกของกลุ่ม 
 4.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
 4.4 สามารถรวมกลุ่มคิดริเริ่ม วางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง
ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 4.5 รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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 ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 ใช้ภาษาพูด ภาษาเขียนในการสื่อสาร ใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลและ
จัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบและถ่ายทอดสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ด้านที่ 6 ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งรูปแบบที่
เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) 
อย่างสร้างสรรค์ 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 ด้านความรู้ 
  1. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถบอกความหมายและความส าคัญของการจัดการชั้นเรียนได ้ 
  2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถบอกประโยชน์ของการจัดการชั้นเรียนและเห็นคุณค่าของ
การมีระบบการจัดการชั้นเรียนที่ดีได้ 
 3.2 ด้านทักษะการแก้ปัญหา  
  นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาตามสถานการณ์ปัญหาที่ก าหนดให้ได้โดยใช้ทักษะการ
แก้ปัญหา 6 ขั้น 
  ขั้นที่ 1 เข้าใจกับปัญหา 
  ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ปัญหาที่พบ 
  ขั้นที่ 3 ค้นหาทางเลือก/ วิธีการในการแก้ปัญหา 
  ขั้นที่ 4 เลือกวิธีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา 
  ขั้นที่ 5 แก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ 
  ขั้นที่ 6 ประเมินวิธีการแก้ปัญหา 
 
4. เนื้อหาสาระ: ปัญหา/ สถานการณ์ 
 เนื้อหาสาระ  ความหมายและความส าคัญของการจัดการชั้นเรียน 
 ปัญหา/ สถานการณ์ ครูขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดการชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



111 
 

5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมและปลูกฝังทัศนคติในการเรียน 
 

กิจกรรมผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 
1. ผู้สอนเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียน โดย
แนะน าบทเรียน ขั้นตอนในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียน 
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมสร้างความคุ้นเคย
ระหว่างกันโดยพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
ประเด็นที่เรียนและร่วมกันตั้งเป้าหมายการ
เรียน 
3. ผู้สอนให้ก าลังใจผู้เรียนที่มีความท้อต่อการ
เรียนและแจ้งให้ผู้เรียนทราบว่าหากมีปัญหา
ในการเรียนสามารถพูดคุย ปรึกษาได้
ตลอดเวลา 
4. ผู้สอนจะกระตุ้นให้ผู้เรียนวางแผน และ
ก าหนดเป้าหมายการเรียน และเพ่ือให้ผู้เรียน
เห็นคุณค่าของการเรียน และเกิดการเรียนรู้
อย่างมีความหมายต่อผู้เรียน 

1. ผู้เรียนเตรียมความพร้อมในการเรียน และรับ
ฟังแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียน ซึ่งประกอบ
ไปด้วยขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
9 ขั้นตอน ได้แก่ 
      ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมและปลูกฝัง
ทัศนคติในการเรียน 
      ขั้นที่ 2 ขั้นเสนอปัญหาและพบปัญหา 
      ขั้นที่ 3 ขั้นก าหนดปัญหา 
      ขั้นที่ 4 ขั้นระดมสมองและวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหา 
      ขั้นที่ 5 ขั้นศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
      ขั้นที่ 6 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหา 
      ขั้นที่ 7 ขั้นประเมินกระบวนการแก้ปัญหา 
      ขั้นที่ 8 ขั้นน าเสนองานและประเมินผลงาน 
      ขั้นที่ 9 ขั้นประเมินตนเองหลังเรียน 
2. ผู้เรียนรับทราบแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรม 
และร่วมสร้างความคุ้นเคยโดยพูดคุยแลกเปลี่ยน
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระในรายวิชา 
3. ผู้เรียนร่วมกันวางแผน ก าหนดเป้าหมายในการ
เรียนของรายวิชา เพื่อให้น าไปสู่การเรียนรู้ที่มี
ความหมาย และการประเมินตนเองในตอนท้าย
ของการเรียน 
4. ผู้เรียนได้เป้าหมายในการเรียนที่ชัดเจน และ
วางแผนการเรียนของตนเองอย่างมีระบบ 
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 ขั้นที่ 2 ขั้นเสนอปัญหาและพบปัญหา 
 

กิจกรรมผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 
1. ผู้สอนน าเสนอสถานการณ์ปัญหาใน
ประเด็น “ความหมายและความส าคัญของ
การจัดการชั้นเรียน” 
สถานการณ์ปัญหา 
   “ครูขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดการ
ชั้นเรียน”  
2. ผู้สอนตอบค าถาม ให้แนวทางผู้เรียน
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจต่อสถานการณ์
ปัญหาที่ได้รับมากขึ้น 

1. ผู้เรียนรับทราบสถานการณ์ปัญหา  
สถานการณ์ปัญหา 
“ครูขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดการชั้น
เรียน” 
2. ผู้เรียนท าความเข้าใจกับปัญหาที่พบ พิจารณา
ปัญหาที่ได้รับและจดบันทึก  
3. ผู้เรียนฝึกใช้ค าถามในการหาค าตอบเกี่ยวกับข้อ
สงสัยในสถานการณ์ปัญหาที่ได้รับ เพ่ือให้เข้าใจ
ปัญหามากยิ่งขึ้น 
4. ผู้เรียนจดบันทึกข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
สถานการณ์ปัญหาที่ได้รับให้ได้มากที่สุด   
ทักษะการแก้ปัญหาที่ได้ 
   - ท าความเข้าใจกับปัญหา 

 
 ขั้นที่ 3 ขั้นก าหนดปัญหา 
 

กิจกรรมผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 
1. ผู้สอนตรวจสอบข้อมูลของผู้เรียนที่ได้จาก
การจดบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
ปัญหา 
2. ผู้สอนถามค าถามย้อนกลับเกี่ยวกับ
สถานการณ์ปัญหา “ครูขาดความรู้ ความ
เข้าใจในการจัดการชั้นเรียน” เพ่ือตรวจสอบ
ความเข้าใจของผู้เรียนที่มีต่อสถานการณ์
ปัญหา  
 
 

1. ผู้เรียนน าข้อมูลการจดบันทึกที่ได้จากการท า
ความเข้าใจปัญหามาร่วมก าหนดประเด็น และ
ขอบข่ายของปัญหาให้ชัดเจนมากขึ้น  
2. ผู้เรียนได้ประเด็นปัญหาของตนเองที่ชัดเจน 
3. ผู้เรียนแต่ละคนวางแผนการจัดการปัญหาของ
ตนเอง 
ทักษะการแก้ปัญหาที่ได้ 
   - ท าความเข้าใจกับปัญหา 
   - วิเคราะห์ปัญหา (รายบุคคล)  
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 ขั้นที่ 4 ขั้นระดมสมองและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
 

กิจกรรมผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 
1. ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนเข้ากลุ่มระดม
สมอง โดยคละผู้เรียนที่มีความสามารถ
อ่อน ปานกลาง เก่ง คละกัน เพ่ือให้
ผู้เรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
2. ผู้สอนคอยอ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มระดมสมอง และ
กระตุ้นให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม 
3. ผู้สอนตรวจสอบการวางแผนการ
จัดการปัญหา และการค้นหา
ทางเลือก/ วิธีในการแก้ปัญหาของ
ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม โดยใช้ค าถามเป็น
ตัวกระตุ้น 
 

1. ผู้เรียนเข้าร่วมกลุ่มระดมความคิด กลุ่มละ 4-5 คน 
ช่วยกันระดมความคิดในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 
สภาพปัญหา“ครูขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดการชั้น
เรียน” โดยการน าความเข้าใจปัญหาของตนเองมาร่วม
อภิปรายในกลุ่ม 
2. ผู้เรียนร่วมกันวางแผนการจัดการปัญหา และบริหาร
จัดการระบบการแก้ปัญหาของกลุ่มเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ทางเลือก หรือแนวทางในการแก้ปัญหาและจัดท าบันทึก
การเข้ากลุ่ม 
3. ผู้เรียนแต่ละคนให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรม วางแผนกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาให้ส าเร็จ 
ทักษะการแก้ปัญหาที่ได้ 
   - วิเคราะห์ปัญหา (กลุ่ม) 
   - ค้นหาทางเลือก/ วิธีการในการแก้ปัญหา 

  
 ขั้นที่ 5 ขั้นศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
 

กิจกรรมผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 
1. ผู้สอนเตรียมเอกสารประกอบการ
เรียน เรื่อง ความหมายและ
ความส าคัญของการจัดการชั้นเรียน 
ส าหรับให้ผู้เรียนศึกษาเพ่ิมเติม 
2. ผู้สอนก าหนดเวลาในการศึกษา
ค้นคว้า และสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียนในการท ากิจกรรม  
3. ผู้สอนตรวจสอบข้อมูลของผู้เรียนแต่
ละกลุ่มที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า โดย
จัดอภิปรายย่อยภายในกลุ่ม 
4. ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนจัดท าบันทึก
การเรียนของตนเองและผลการเรียนรู้
ที่ได้จากการเข้ากิจกรรมกลุ่ม 

1. ผู้เรียนศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นสถานการณ์
ปัญหา “ครูขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดการชั้น
เรียน” ที่ได้จากการวิเคราะห์ เพ่ือหาค าตอบ หรือ
แนวทางเพ่ิมเติมในการแก้ไขปัญหาจาก หนังสือ ต ารา 
และอินเตอร์เน็ตโดยผ่านกระบวนการอ่าน และการจด
บันทึกรวบรวมข้อมูลที่ได้จากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม  
2. ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
เพ่ิมเติม  
3. แต่ละกลุ่มจัดอภิปรายย่อยภายในกลุ่มเพ่ือทบทวน 
ข้อมูล องค์ความรู้ และแนวทางในการแก้ปัญหาตาม
วิธีการที่เลือก เพ่ือให้ได้ข้อสรุปในการแก้ปัญหาต่อไป 
ทักษะการแก้ปัญหาที่ได้ 
   - ค้นหาทางเลือก/ วิธีการในการแก้ปัญหา 
   - เลือกวิธีการแก้ปัญหา และวางแผนการแก้ปัญหา 
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 ขั้นที่ 6 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหา 
 

กิจกรรมผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 
1. ผู้สอนตรวจสอบวิธีการ
แก้ปัญหาของแต่ละกลุ่ม 
ที่ได้จากกิจกรรมระดมสมอง 
และศึกษาค้นคว้า  
2. ผู้สอนให้ความช่วยเหลือ 
และให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล หาก
ผู้เรียนมีข้อสงสัย หรือมี
ปัญหาในการท ากิจกรรม
แก้ปัญหา 

1. ผู้เรียนศึกษาข้อสรุปที่ได้จากการเข้ากลุ่ม 
2. ผู้เรียนน าข้อสรุปที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และการสรุป
จากการอภิปรายกลุ่มมาแก้ปัญหาและหาค าตอบของสถานการณ์
ปัญหา “ครูขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดการชั้นเรียน” 
3. ผู้เรียนด าเนินการแก้ปัญหาตามแนวทางที่ก าหนดไว้เป็น
รายบุคคล โดยอาศัยข้อมูล และองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้ากลุ่ม
ระดมสมอง ศึกษาค้นคว้า และอภิปรายกลุ่มย่อย 
ทักษะการแก้ปัญหาที่ได้ 
   - เลือกวิธีการแก้ปัญหา และวางแผนการแก้ปัญหา 
   - แก้ปัญหาและตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหา 

 
 ขั้นที่ 7 ขั้นประเมินกระบวนการแก้ปัญหา 
 

กิจกรรมผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 
1. ผู้สอนให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบ
กระบวนการแก้ปัญหาของผู้เรียน รวมถึงข้อ
ค้นพบที่ได้จากการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ 
2. ผู้สอนก าหนดเวลาให้ผู้เรียนในการ
ตรวจสอบผลงาน และจดบันทึกข้อสรุป เพื่อ
เตรียมน าเสนองาน  

1. ผู้เรียนตรวจสอบกระบวนการแก้ปัญหาว่า
วิธีการที่เลือก หรือแนวทางท่ีน ามาใช้แก้ปัญหานั้น
มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
2. ผู้เรียนสรุปความเหมาะสมของวิธีการและจด
บันทึกข้อสรุป 
ทักษะการแก้ปัญหาที่ได้ 
   - แก้ปัญหาและตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหา 
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 ขั้นที่ 8 ขั้นน าเสนองานและประเมินผลงาน 
 

กิจกรรมผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 
1. ผู้สอนก าหนดให้ผู้เรียนน าเสนอผลงาน โดย
กระตุ้นให้ผู้เรียนสะท้อนผลงานการแก้ปัญหา
ของตนเอง และกระบวนการด าเนินงานใน
การแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนได้ผล
ลัพธ์ 
2. ผู้สอนให้การเสริมแรง และให้ก าลังต่อ
ผู้เรียนที่พบอุปสรรคในการแก้ปัญหา และ
ช่วยให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม 
3. ผู้สอนประเมินการน าเสนอผลงานการ
แก้ปัญหาของนักเรียน 

1. ผู้เรียนน าผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหาที่ผ่าน
การตรวจสอบกระบวนการแก้ปัญหาจนได้ข้อสรุป
มาน าเสนอ 
2. ผู้เรียนวางแผนการน าเสนอข้อมูลผลลัพธ์จาก
การแก้ปัญหา โดยในก าหนดให้ผู้เรียนสะท้อนผล
การแก้ปัญหาของตนเองทั้งในส่วนที่เป็นผลส าเร็จ 
และในส่วนที่เป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จ  
3. ผู้เรียนจดบันทึกผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
และตรวจสอบว่า การด าเนินงานเป็นไปตามระบบ
บริหารจัดการการท างานที่วางไว้หรือไม่ 
ทักษะการแก้ปัญหาที่ได้ 
   - ประเมินวิธีการแก้ปัญหา 

 
 ขั้นที่ 9 ขั้นประเมินตนเองหลังเรียน 
 

กิจกรรมผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 
1. ผู้สอนตรวจสอบองค์ความรู้ของผู้เรียนโดย
ใช้ข้อค าถาม 
2. ผู้สอนตรวจสอบการท าแบบประเมินตนเอง
ของผู้เรียนและให้ผู้เรียนท าแบบสรุปบันทึก
การเรียนรู้ 
 

1. ผู้เรียนทบทวนองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมด้วย
ตนเองเพ่ือเตรียมความพร้อมในการประเมิน
ตนเองและทดสอบย่อย 
2. ผู้เรียนและผู้สอนสรุปเนื้อหาที่เรียนร่วมกัน โดย
ผู้เรียนจดบันทึกสรุปผลการเรียนเพื่อการอ่านและ
การทบทวนต่อไป 

 
6. สื่อการเรียนรู้ และสถานการณ์การเรียนรู ้
 - สถานการณ์ปัญหา 
 - แบบบันทึกการเรียนรู้ 
 - เอกสารประกอบการเรียน 
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7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ความรู้/ทักษะท่ีต้องการ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการวัด 

และประเมินผล 
ด้านความรู้ 
1) สามารถบอกความหมาย
และ ความส าคัญของการ
จัดการชั้นเรียนได้ 
2) สามารถบอกประโยชน์ของ
การจัดการชั้นเรียนและเห็น
คุณค่าของการมีระบบการ
จัดการชั้นเรียนที่ดีได้ 

ด้านความรู้ 
1. สังเกตการตอบค าถาม  
2. ตรวจแบบบันทึกการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ 
1. แบบสังเกตการตอบค าถาม 
2. แบบบันทึกคะแนนการ
สรุปองค์ความรู้จากแบบ
บันทึกการเรียนรู้ 

ด้านทักษะการแก้ปัญหา 
สามารถแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ปัญหาที่
ก าหนดให้ได้โดยใช้ทักษะการ
แก้ปัญหา 6 ขั้น 
ขั้นที่ 1 เข้าใจกับปัญหา 
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ปัญหาที่พบ 
ขั้นที่ 3 ค้นหาทางเลือก/ 
วิธีการในการแก้ปัญหา 
ขัน้ที่ 4 เลือกวิธีที่เหมาะสมใน
การแก้ปัญหา 
ขั้นที่ 5 แก้ปัญหาตามแผนที่
วางไว้ 
ขั้นที่ 6 ประเมินวิธีการ
แก้ปัญหา 

ด้านทักษะการแก้ปัญหา 
1. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
ระดมสมอง 
   - การวิเคราะห์ปัญหา 
   - การอภิปรายกลุ่มย่อย 
   - การตอบค าถาม 
 

ด้านทักษะการแก้ปัญหา 
1. แบบสังเกตการปฏิบัติ
กิจกรรมระดมสมอง 
 

 
8. แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม  
 - การสืบค้นข้อมูลทาง Internet ผ่าน Smartphone และ Laptop 
 - E-Library 
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9. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 9.1 ผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ด้านความรู้ 
.................................................................................................. ..............................................................
.................................................................................................. ..............................................................
.................................................................................................. ..............................................................
.................................................................................................. .............................................................. 
.................................................................................................. .............................................................. 
 ด้านทักษะการแก้ปัญหา  
.................................................................................................. ..............................................................
.................................................................................................. ..............................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................. ..............................................................
.................................................................................................. ..............................................................
................................................................................. ...............................................................................
.................................................................................................. ..............................................................
.................................................................................................. ..............................................................
   
 9.2 ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้/ ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 
                    ลงชื่อ .......................................................... ผูส้อน 
           (นางสาวศัสยมน  สังเว) 
      วันที่ ............/.............................../................. 

 



 

ประวัติผูว้ิจัย 
 
ชื่อ –นามสกุล นางสาวศัสยมน  สังเว 
วัน เดือน ปี ที่เกิด 6 มิถุนายน พ.ศ. 2526 
สถานที่เกิด  จังหวัดปราจีนบุรี 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2548 
 
พ.ศ. 2550 

 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประวัติการท างาน 
พ.ศ. 2551-2553 
 
พ.ศ. 2554-2555 
 
พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน 

 
ครูภาษาอังกฤษ     
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จังหวัดชัยภูมิ  
ครูภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดชัยภูม ิ
อาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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