
 

 

บทที� 2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 
 การวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง และไดน้าํเสนอตามหัวขอ้
ต่อไปนี�  
 1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 
  1.1 หลกัการของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 
  1.2 จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 
  1.3 โครงสร้างของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 
  1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
  1.5 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
  1.6 คาํอธิบายรายวชิากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
              2. การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
  2.1 ความหมายของการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
  2.2 ทฤษฎี แนวคิดสาํคญัของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
  2.3 ลกัษณะที�สาํคญัของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
  2.4 ขั�นตอนการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 3. การจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
 4. การคิดอยา่งมีวจิารญาณ 
                  4.1 ความหมายของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
                  4.2 กระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
                  4.3 ประโยชน์ของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ   
 5. ผลสัมฤทธิ= ทางการเรียน 
  5.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ= ทางการเรียน 
  5.2 ลกัษณะของผลสัมฤทธิ= ทางการเรียน 
  5.3 การวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง 
 6. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
   6.1 งานวจิยัต่างประเทศ 
  6.2 งานวจิยัในประเทศ 
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หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั#นพื#นฐาน พุทธศักราช 2551 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐานพุทธศกัราช 2551 เป็นการต่อยอดจากหลกัสูตร
การศึกษาขั�นพื�นฐาน พ.ศ. 2544 มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซึ� งเป็นกาํลงัของชาติให้เป็นมนุษยที์�มีความ
สมดุลทั�งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั�น
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะ
พื�นฐาน รวมทั� ง เจตคติ ที�จาํเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต                 
โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญับนพื�นฐานความเชื�อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้            
เตม็ตามศกัยภาพ  
 หลกัการของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั#นพื#นฐาน พุทธศักราช 2551 
 เพื�อให้การจดัการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 ประสบความสําเร็จตามแนวทาง
และจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาของประเทศ และเพื�อส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ และพฒันา
ตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพ จึงกาํหนดหลกัการของหลกัสูตร ไวด้งันี�  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 ค : 3)  
 1. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื�อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดมุ่งหมายและมาตรฐาน            
การเรียนรู้ ที�เป็นเป้าหมายสําหรับพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื�นฐาน
ของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 
 2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื�อปวงชนที�ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา               
อยา่งเสมอภาค และมีคุณภาพ  
 3. เป็นหลกัสูตรการศึกษาที�สนองการกระจายอาํนาจให้สังคมมีส่วนร่วมจดัการศึกษา           
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิ�น  
 4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาที�มีโครงสร้างยืดหยุน่ ทั�งในดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและการ
จดัการเรียนรู้  
 5. เป็นหลกัสูตรการศึกษาที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  
 6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย           
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์  
 จากหลกัการของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 สรุปไดว้่า 
เป็นหลักสูตรการศึกษาที� เน้นความเป็นเอกภาพของชาติ เป็นการศึกษาเพื�อปวงชน ให้ได้รับ            
การศึกษาอย่างเสมอภาคและจดัการเรียนรู้ โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั มีโครงสร้างของหลกัสูตร                
ที�ยืดหยุน่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองการกระจายอาํนาจโดยสังคมมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัทอ้งถิ�น  
 



 

 

11

 จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั#นพื#นฐาน พุทธศักราช 2551 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 มีจุดมุ่งหมายเพื�อพัฒนา                
ผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงไดก้าํหนด
จุดหมายเพื�อใหเ้กิดกบัผูเ้รียน เมื�อจบการศึกษาขั�นพื�นฐาน ดงันี�  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 ค : 3) 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที�ตนนบัถือ ดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
 2. มีความรู้ ความสามารถในการสื� อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลย ี              
และมีทกัษะชีวติ  
 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที�ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาํลงักาย 
 4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั�นในวิถีชีวิตและ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา                    
สิ�งแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะที�มุ่งทาํประโยชน์และสร้างสิ�งที�ดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข  
 จากจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 สรุปไดว้า่ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดมุ้่งพฒันากระบวนการทางความคิด
ของผูเ้รียน โดยผูส้อนจะป้อนคาํถามในลกัษณะต่าง ๆ ที�เป็นคาํถามที�ดี สามารถพฒันาความคิด                 
ผูเ้รียน ถามเพื�อให้ผูเ้รียนใช้ความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ หรือการประเมินค่า 
เพื�อจะตอบคาํถามเหล่านั�น 

 โครงสร้างของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั#นพื#นฐาน พุทธศักราช 2551 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน เป็นหลกัสูตรแกนกลางที�ทุกสถานศึกษาตอ้ง            
นาํไปปรับใช้เพื�อจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง               
จึงมีการกาํหนดโครงสร้างของกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตร ประกอบดว้ย องคค์วามรู้ ทกัษะ 
กระบวนการเรียนรู้ สมรรถนะสําคญัของผูเ้รียนและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ เพื�อพฒันาผูเ้รียน 
ให้มีความสมดุล คาํนึงถึงหลกัการเรียนรู้เพื�อพฒันาการทางสมองและพหุปัญญา จึงกาํหนดให ้                
ผูเ้รียนได้เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี�  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ                   
ภาษาต่างประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 ก : 5)  
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 นอกจากนี�  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดเวลาเรียน
ขั�นตํ� าในระดับชั� นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้กําหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนพื�นฐาน               
สาํหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม มีเวลาเรียนรวม 880 ชั�วโมงต่อปี (22 หน่วยกิต) กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 120 ชั�วโมงต่อปี และรายวิชา/กิจกรรมที�สถานศึกษาจดัเพิ�มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น          
ปีละไม่น้อยกว่า 200 ชั�วโมงต่อปี รวมไม่น้อยกว่า 1,200 ชั�วโมงต่อปี ซึ� งสถานศึกษาสามารถ            
เพิ�มเติมไดต้ามความพร้อม และจุดเนน้ตามบริบทของสถานศึกษา และสภาพของผูเ้รียนโดยในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ตอ้งมีเวลาเรียนรวมตามที�กาํหนด นอกจากนี�ผูเ้รียนตอ้งมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตวัชี� วดั สําหรับเวลาเรียนเพิ�มเติมให้จดัเป็นรายวิชาเพิ�มเติม หรือกิจกรรมพฒันา            
ผูเ้รียน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษา และเกณฑ์พิจารณา             
การจบหลกัสูตร 
 จากโครงสร้างของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 สรุปว่า 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั�ง 8 กลุ่มสาระ มีความสําคญัต่อการจดัการเรียนรู้ขั�นพื�นฐาน สําหรับผูเ้รียน 
ทุกคนโดยสถานศึกษาทุกแห่งจะตอ้งจดัหลกัสูตรสถานศึกษาให้มีกลุ่มสาระครบทั�ง 8 กลุ่มสาระ 
ให้ผูเ้รียนเรียนครบตามที�หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐานกาํหนดไว ้และไดเ้รียนเกี�ยวกบั
ประวติัศาสตร์ทอ้งถิ�น ซึ� งกาํหนดไวใ้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 จากการศึกษาข้อมูลเกี�ยวกับการจดักิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา            
และวฒันธรรม พบวา่ หวัขอ้ที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํวจิยั ดงันี�  
 1. ความสาํคญัของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ช่วยพฒันาให้
ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการดาํรงชีวิตของมนุษยท์ั�งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยูร่่วมกนั
ในสังคม การปรับตวัตามสภาพแวดลอ้ม การจดัการทรัพยากรในทอ้งถิ�น เขา้ใจการพฒันา และการ
เปลี�ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู ้อื�น                      
มีความอดทนอดกลั�นยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถนําความรู้ไปปรับใช ้               
ในการดาํเนินชีวิต ปรับตนเองกบับริบทสภาพแวดลอ้ม และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ โดยได้
กาํหนดสาระต่าง ๆ ไว ้ดงันี�  
  ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพื�นฐานเกี�ยวกบัศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที�ตนนับถือ การนาํหลกัธรรมคาํสอนไปปฏิบติั เพื�อ
พฒันาตนเอง และการอยูร่่วมกนัอย่างสันติสุข เป็นผูก้ระทาํความดี มีค่านิยมที�ดีงาม พฒันาตนเอง
อยูเ่สมอ รวมทั�งบาํเพญ็ประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 
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  หน้าที�พลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิต ระบบการเมืองการปกครองในสังคม 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ลกัษณะและความสําคญั
การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวฒันธรรม ค่านิยม ความเชื�อ ปลูกฝัง              
ค่านิยมดา้นประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข สิทธิ หน้าที� เสรีภาพ และการนาํ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 
  เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินคา้และบริการ การบริหารจดัการ
ทรัพยากรที�มีอยู่อย่างจาํกดัให้มีประสิทธิภาพ การดาํรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการนาํปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 
  ประวติัศาสตร์ เวลา และยุคสมัยทางประวติัศาสตร์ วิธีการทางประวติัศาสตร์ 
พฒันาการของมนุษยชาติ จากอดีตถึงปัจจุบนั ความสัมพนัธ์และเปลี�ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ผลกระทบที�เกิดจากเหตุการณ์สําคญัในอดีต บุคคลสําคญัที�มีอิทธิพลต่อการเปลี�ยนแปลงในอดีต 
ความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย แหล่งอารยธรรมที�สาํคญัของโลก 
  ภูมิศาสตร์ ลกัษณะของโลกทางกายภาพ ลกัษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากรและ 
ภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่าง ๆ การใช้แผนที�และเครื� องมือทางภูมิศาสตร์                    
ความสัมพนัธ์ของสิ�งต่าง ๆ ในธรรมชาติ ความสัมพนัธ์ของมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ
และสิ�งที�มนุษยส์ร้างขึ�น การนําเสนอขอ้มูลภูมิสารสนเทศ และการอนุรักษ์สิ� งแวดล้อมเพื�อการ
พฒันาที�ย ั�งยนื (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 ค : 114) 
  สรุปได้ว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เป็นกลุ่มสาระ          
การเรียนรู้ที�ผูเ้รียนทุกคนในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอ้งเรียน ทั�งนี� เพราะกลุ่มสาระ          
การเรียนรู้นี� วา่ดว้ย การอยูร่่วมกนับนโลกที�มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วตลอดเวลา การเชื�อมโยง
ทางเศรษฐกิจซึ� งแตกต่างกนัอย่างหลากหลาย การปรับตนเองกบับริบทสภาพแวดลอ้ม ทาํให้เป็น      
พลเมืองที�รับผิดชอบ มีความสามารถทางสังคม มีความรู้ ทกัษะ คุณธรรมและค่านิยมที�เหมาะสม 
โดยใหผู้เ้รียนเกิดความเจริญงอกงามในแต่ละดา้น 
 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้ทั�ง 5 สาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมได้
กาํหนดมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละสาระ ดงันี�  
 สาระที� 1 : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 มาตรฐาน ส 1.1 : เขา้ใจประวติั ความสําคญั หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนา
ที�ตนนบัถือ สามารถนาํหลกัธรรมของศาสนามาเป็นหลกัปฏิบติัในการอยูร่่วมกนั 
 มาตรฐาน ส 1.2 : ยึดมั�นในศีลธรรม การกระทาํความดี มีค่านิยมที� ดีงาม และศรัทธา            
ในพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที�ตนนบัถือ 
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 มาตรฐาน ส 1.3 : ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรมและศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที� ตนนับถือ ค่านิยมที� ดีงาม และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒ นาตน                    
บาํเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม สิ�งแวดลอ้ม เพื�อการอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุข 
 สาระที� 2 : หนา้ที�พลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติในสังคม 
 มาตรฐาน ส 2.1 : ปฏิบัติตามหน้าที�ของการเป็นพลเมืองดี ตามกฎหมาย ประเพณี               
และวฒันธรรมไทย ดาํรงชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมไทยและสังคมโลกอยา่งสันติสุข 
 มาตรฐาน ส 2.2 : เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั�น ศรัทธา              
และธาํรงรักษาไวซึ้� งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 สาระที� 3 : เศรษฐศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส 3.1 : เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภค 
การใช้ทรัพยากรที� มีอยู่อย่างจาํกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั� งเข้าใจหลักการ                 
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื�อการดาํรงชีวติอยา่งมีคุณภาพ  
 มาตรฐาน ส 3.2 : เขา้ใจระบบและสถาบนัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพนัธ์ของระบบ
เศรษฐกิจและความจาํเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 สาระที� 4 : ประวติัศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส 4.1 : เขา้ใจความหมาย ความสําคญัของเวลา และยุคสมยัทางประวติัศาสตร์ 
สามารถใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์บนพื�นฐานของความเป็นเหตุเป็นผลมาวิเคราะห์เหตุการณ์   
ต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ 
 มาตรฐาน ส 4.2 : เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบนั ในแง่ความสัมพนัธ์
และการเปลี�ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื�อง ตระหนักถึงความสําคญัและสามารถวิเคราะห์             
ผลกระทบที�เกิดขึ�น  
 มาตรฐาน ส 4.3 : เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความ
ภาคภูมิใจและธาํรงความเป็นไทย 
 สาระที� 5 : ภูมิศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส 5.1 : เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ ตระหนกัความสัมพนัธ์ของสรรพสิ�ง
ที�ปรากฏในระวางที� ซึ� งมีผลต่อกนัในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที�และเครื�องมือทางภูมิศาสตร์  
ในการคน้หาขอ้มูล ภูมิสารสนเทศ อนัจะนาํไปสู่การใชแ้ละการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐาน ส 5.2 : เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพที�ก่อให้
เกิดการสร้างสรรค์วฒันธรรม และมีจิตสํานึก อนุรักษ์ ทรัพยากรและสิ�งแวดล้อมเพื�อการพฒันา            
ที�ย ั�งยนื 
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 คําอธิบายรายวชิากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 ตามหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาระที� 2 
หน้าที� พลเมือง ว ัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม ของโรงเรียนมัธยมวัดเขาสุ กิม                          
ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 จาํนวน 120 ชั�วโมง ศึกษาหน้าที�ความรับผิดชอบ คุณธรรมการเป็นพลเมืองดี 
ทาํงานแบบประชาธิปไตย สถานภาพ บทบาท หนา้ที� สิทธิ เสรีภาพ กฎหมายสิทธิเด็ก บรรทดัฐาน 
วฒันธรรม อิทธิพลทอ้งถิ�นที�มีต่อพฤติกรรม การพฒันาท้องถิ�น การปกครองของไทย กฎหมาย              
รัฐธรรมนูญ กฎหมายในชีวิตประจาํวนั มีส่วนร่วมประชาธิปไตยระดบัครอบครัว โรงเรียน เพื�อให้
มีความรู้ความเขา้ใจระบอบประชาธิปไตย รู้จกัหนา้ที�ความรับผดิชอบของพลเมืองดี สามารถทาํงาน
และพฒันาท้องถิ�นแบบประชาธิปไตย ใช้กฎหมายสําคญัที� เกี�ยวข้องกับชีวิตประจาํวนัตนเอง                
และผูอื้�น 
                 ศึกษาความหมาย ความสําคญัของมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม โครงสร้าง องค์ประกอบของ
สถาบนัทางสังคมและการจดัระเบียบทางสังคม มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัสังคมไทยและการ
เปลี�ยนแปลงสังคมไทยสู่สังคมโลก วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย ศึกษาระบบการเมืองการปกครอง
ในปัจจุบนัของสังคมไทยและสังคมโลก ศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญ ความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบักฎหมาย 
ปฏิบัติตน และส่งเสริมการสนับสนุนให้ผูอื้�นปฏิบัติให้สอดคล้องตามที�กฎหมายรัฐธรรมนูญ              
และกฎหมายอื�น ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 
 เพื�อให้มีความรู้ ความเขา้ใจในเรื�องมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม โครงสร้างและองค์ประกอบ
ของสถาบนัทางสังคม ไดแ้บ่งเนื�อหาสาระออกเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้ ไดแ้ก่ หน่วยการเรียนรู้ที� 1 
พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย จาํนวน 4 แผนการจดัการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที� 2 กฎหมาย
สําคัญของประเทศไทย จํานวน 4 แผนการจัดการเรียนรู้ และหน่วยการเรียนรู้ที�  3 ประเพณี               
วฒันธรรมและภูมิปัญญา จาํนวน 2 แผนการจดัการเรียนรู้ รวมทั�งสิ�นจาํนวน 10 แผนการจดัการ
เรียนรู้ จาํนวน 20 ชั�วโมง ดงันี�   
 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 1 เรื�อง พลเมืองดี จาํนวน 2 ชั�วโมง 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 2 เรื�อง การใชสิ้ทธิและหนา้ที� จาํนวน 2 ชั�วโมง 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 3 เรื�อง การใชเ้สรีภาพอยา่งรับผดิชอบ จาํนวน 2 ชั�วโมง 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 4 เรื�อง การเมืองการปกครอง จาํนวน 2 ชั�วโมง 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 5 เรื�อง กฎหมายอาญาที�ควรรู้ จาํนวน 2 ชั�วโมง 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 6 เรื�อง กฎหมายแพง่และพาณิชย ์จาํนวน 2 ชั�วโมง 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 7 เรื�อง กฎหมายที�ประชาชนควรรู้ จาํนวน 2 ชั�วโมง 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 8 เรื�อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย จาํนวน 2 ชั�วโมง 
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 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 9 เรื�อง ประเพณีและวฒันธรรมไทย จาํนวน 2 ชั�วโมง 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 10 เรื�อง ภูมิปัญญาไทย จาํนวน 2 ชั�วโมง 
              
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานหรือ 
Problem Based Learning หรือเรียกสั�น ๆ วา่ PBL 
 มณัฑรา ธรรมบุศย์ (2545 : 11 - 17) กล่าวว่าการศึกษาความเป็นมาของ PBL สามารถ 
ยอ้นรอยอดีตไปถึงแนวคิดของนักการศึกษาในช่วงแรกของศตวรรษที� 20 จอห์น ดิวอี�  (John Dewey) 
นกัการศึกษาชาวอเมริกาซึ� งเป็นผูต้น้คิดวิธีสอนแบบแกปั้ญหา และเป็นผูเ้สนอแนวคิดวา่การเรียนรู้
เกิดจากการลงมือทาํดว้ยตนเอง แนวคิดของดิวอี�  ไดน้าํไปสู่แนวคิดในการสอนรูปแบบต่าง ๆ ที�ใช้
กนัในปัจจุบนั แนวคิด PBL ก็มีรากฐานความคิดมาจากดิวอี�  เช่นเดียวกนั 
 PBL มีการพัฒนาขึ� นครั� งแรกโดยคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของวิทยาลัย McMaster             
ที�ประเทศแคนาดาไดน้าํมาใชใ้นกระบวนการติว ให้กบันกัศึกษาแพทยฝึ์กหดัวิธีดงักล่าวนี� ไดก้ลายเป็น
รูปแบบ ที�ทาํให้มหาวิทยาลยัอเมริกานาํไปเป็นแบบอยา่งบา้ง โดยเริ�มจากปลาย คริสตศกัราช 1960 
มหาวิทยาลยั Case Western Reserve ไดน้าํมาใชเ้ป็นแห่งแรก และไดจ้ดัตั�งเป็นห้องทดลองพหุวิทยาการ 
เพื�อทาํเป็นห้องปฏิบติัการสําหรับรูปแบบการสอนใหม่ ๆ รูปแบบการสอนที�มหาวิทยาลยั Case 
Western Reserve พฒันาขึ�นมานั�นไดก้ลายมาเป็นพื�นฐานในการพฒันาหลกัสูตรของโรงเรียนหลายแห่ง
ในสหรัฐอเมริกา ทั�งในระดบัมธัยมศึกษา ระดบัอุดมศึกษาและบณัฑิตวิทยาลยั ไดพ้ฒันาการหลกัสูตร
แพทย ์ที�ใช ้PBL ในการสอนเป็นครั� งแรก ทาํใหม้หาวทิยาลยัแห่งนี� เป็นที�ยอมรับและรู้จกักนัทั�วโลก
เป็นผูน้าํ PBL 
 ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 จากการที�ผูว้ิจยัได้การศึกษาเอกสารที�เกี�ยวข้องกับการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem - based Learning : PBL) พบว่า มีนักวิชาการใช้คาํเรียกชื�อที�แตกต่างกันได้แก่ วิธีสอน     
โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกั 
การเรียนรู้โดยใชปั้ญหา ซึ� งมีความหมายเดียวกนั และไดก้ล่าวถึงการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน
ไวด้งันี�   
 วิภาภรณ์  บุญทา (2541 : 33 - 34) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน                  
เป็นการเรียนการสอนที�เนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยใชปั้ญหาเป็นเครื�องกระตุน้ให้
ผูเ้รียนเกิดความตอ้งการที�จะศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาเพื�อให้ผูเ้รียน
ไดคิ้ดเป็นทาํเป็นและแกปั้ญหาเป็น มีการตดัสินใจที�ดี และสามารถเรียนรู้การทาํงานเป็นทีมรวมทั�ง
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การนําทักษะที�ได้ในการแก้ปัญหาไปใช้ในชีวิตประจาํวนัได้ โดยมีครูเป็นผูใ้ห้การสนับสนุน             
และอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
 อมรทิพย ์ณ บางช้าง (2543 : 24)  กล่าวว่า การเรียนการสอนที�เน้นให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาหรือสถานการณ์ที�เป็นอยูต่ามสภาพการณ์จริงกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความตอ้งการที�จะ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามหลกัการของกระบวนการแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยผูส้อน             
เป็นผูใ้ห้การสนับสนุนและอาํนวยความสะดวกในการเรียน ซึ� งวตัถุประสงค์ทางการศึกษาของ    
การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกันั�น นอกจากผูเ้รียนสามารถเรียนรู้เนื�อหาวิชาไดต้ามที�
ตอ้งการแลว้ยงัสามารถพฒันาทกัษะในการแกปั้ญหา การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และการทาํงาน
เป็นกลุ่มดว้ย 
 พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ (2544 ข : 42 - 128) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่การแกปั้ญหาในรูปแบบ
การเรียนรู้โดยใชปั้ญหานั�นเป็นการนาํปัญหาเขา้มาเป็นจุดเริ�มตน้ของกระบวนการเรียนรู้โดยไม่ได้
คาดหวงัถึงความรู้ของผูเ้รียน ปัญหาจึงเป็นตวักระตุ้นการเรียนรู้ที�นําไปสู่การคิดคาํถามที�ไม่มี          
คาํตอบซึ� งชี� นําให้ผู ้เรียนไปสืบค้นต่อไป ดังนั� นวิธีการสอนโดยการใช้ปัญหาดังที�กล่าวถึงนี�               
มีลกัษณะเฉพาะที�การใช้ตวัปัญหาเป็นสาระหลกัสําหรับผูเ้รียนที�จะไดเ้รียนรู้ทกัษะการแกปั้ญหา
และสร้างเสริมความรู้ในศาสตร์ทางคลินิกได ้
 สุภาวดี ดอนเมือง (2544 : 24) กล่าววา่ การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นการเรียนการสอน
ที�เนน้ให้ผูเ้รียนไดเ้กิดความรู้โดยใชปั้ญหาเป็นเครื�องกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความตอ้งการที�จะคน้ควา้
ความรู้ตามกระบวนการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง เพื�อใหผู้เ้รียนไดคิ้ดเป็น แกปั้ญหาเป็น มีการตดัสินใจที�ดี
โดยครูเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกในการเรียน 
 มณัฑรา ธรรมบุศย ์(2545 : 11 - 17) กล่าววา่การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นรูปแบบ
การเรียนรู้ที�เกิดขึ�นจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรคนิ์ยม โดยใหผู้เ้รียนสร้างความรู้
ใหม่จากการใชปั้ญหาที�เกิดขึ�นในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นบริบท ของการเรียนรู้เพื�อให้ผูเ้รียนเกิด
ทกัษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหารวมทั�งได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขากลุ่มสาระที�ตน
ศึกษาด้วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการทาํงานที�ตอ้งอาศยั
ความเขา้ใจและการแกไ้ขปัญหาเป็นหลกั ถา้มองในเชิงยุทธศาสตร์การสอนการเรียนรู้โดยการลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเองช่วยทําให้ผู ้เรียนเกิดทักษะในการคิดแบบวิจารณญาณการคิดสร้างสรรค ์                
นกัการศึกษาจึงสามารถนาํ PBL ไปใชเ้ป็นกรอบงาน เพื�อสร้างเป็นโมดุล รายกลุ่มสาระ โปรแกรม 
หรือหลกัสูตรได ้
 อาภรณ์  แสงรัศมี (2545 : 14) กล่าวว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการเรียนการสอน
ที�เริ�มตน้ด้วยปัญหา เพื�อเป็นสิ�งกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้และไปแสวงหาความรู้เพิ�มเติม          
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เพื�อนํามาแก้ปัญหาซึ� งอยู่บนพื�นฐานความต้องการของผู ้เรียนเป็นกระบวนการที�คล้ายกับ                       
การสืบเสาะหาความรู้ทางวทิยาศาสตร์และใหผู้เ้รียนมีการทาํงานเป็นทีม 
 วชัรา เล่าเรียนดี (2547 : 73) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานหรือ 
Problem Based Learning หรือเรียกสั� น ๆ ว่า PBL เป็นยุทธวิธีในการจัดการเรียนการสอนเพื�อ              
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดแบบหนึ� งที� จ ัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา                        
เป็นตวักระตุน้ หรือเป็นฐานสําหรับกิจกรรมการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้โดยที�ปัญหานั�น             
จะตอ้งทาํให้ผูเ้รียนสนใจตอ้งการแสวงหาคน้ควา้หาเหตุผลมาช่วยแกปั้ญหาหรือทาํให้ปัญหานั�น 
ชดัเจนมองเห็นแนวทางแกไ้ขและจะส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งกระตือรือร้นของผูเ้รียนได ้
 วลัลี สัตยาศยั (2547 : 16) กล่าววา่ การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน หรือ PBL คือ วธีิการ
เรียนรู้ที�เริ�มตน้ดว้ยการใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้ให้ผูเ้รียนไปศึกษาคน้ควา้ศึกษาหาความรู้ดว้ยวธีิการ
ต่าง ๆ จากแหล่งวิทยาการที�หลากหลาย เพื�อนาํมามาใชใ้นการแกปั้ญหาโดยมีการศึกษาหรือเตรียมตวั
ล่วงหนา้เกี�ยวกบัปัญหาดงักล่าวมาก่อน 
 สรุปไดว้่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง ขั�นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้             
ที�ผูว้จิยัใชส้ถานการณ์ปัญหาจากเหตุการณ์ในชีวติประจาํวนั เพื�อเป็นสื�อการเรียนที�กระตุน้ใหผู้เ้รียน
เกิดความอยากรู้และแสวงหาความรู้เพื�อนาํมาแกปั้ญหา ใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจปัญหานั�นอยา่งชดัเจน 
โดยมีการจดักิจกรรมการเรียนอยา่งมีขั�นตอน 
 ทฤษฎ ีแนวคิดสําคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นส่วนหนึ�งของการจดัการเรียนรู้ที�เน้นผูเ้รียน
เป็นสําคญั ซึ� งไดมี้นกัวิชาการและนกัการศึกษาหลายท่านไดอ้ธิบายหลกัการ แนวคิดและทฤษฎีไว้
ดงันี�                 
 ยุวดี ฤาชา (2536 : 18 - 19) กล่าวถึง แนวคิดพื�นฐานของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานมี 2 แนวคิด คือ แนวคิดเรื�องการเรียนรู้ที�มีผูเ้รียนเป็นสําคญั (Student - centered Learning) 
กบัแนวคิดเรื� องการเรียนรู้แบบเอกัตภาพ (Individualized Learning) โดยกลวิธีการจดัการเรียนรู้ 
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน คือ กระบวนการเรียนรู้ที�ผูเ้รียนใชปั้ญหาหรือสถานการณ์ที�ตอ้งการปรับปรุง
เป็นหลกัในการแสวงหาความรู้ โดยใชก้ารหาความรู้ ไดแ้ก่ กระบวนการแกปั้ญหาตามหลกัวทิยาศาสตร์
และกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ (Inquiry) เพื�อพิสูจน์สมมติฐานอันเป็นการแก้ปัญหานั� น               
โดยผูเ้รียนจะตอ้งนําปัญหามาเชื�อมโยงกบัความรู้เดิม หรือความคิดที�มีเหตุมีผล ซึ� งการแสวงหา
ความรู้ใหม่นี� สามารถเกิดขึ� นได้ทั� งการเรียนรายบุคคลหรือการเรียนกลุ่มย่อยได้ แต่การเรียน                
แบบกลุ่มย่อยจะช่วยให้รวบรวมแนวคิดในการแก้ปัญหาได้กวา้งขวางมากกว่า ดังนั�นจึงทาํให ้            
การเรียนจากปัญหาเป็นองค์ประกอบหลกัองค์ประกอบหนึ� งของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 
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เป็นฐาน และเนื�องจากผูเ้รียนจะเป็นผูเ้ลือกสิ� งที� เรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง                 
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ที�ให้ผูเ้รียนมีเสรีภาพในการใช้ความรู้         
ความสามารถในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ทั�งนี� ผูเ้รียนจะตอ้งรับผิดชอบในดา้นการกาํหนด 
การดาํเนินงานของตนเอง ยอมรับความรับผิดชอบตนเองที�มีต่อกลุ่มคดัแยกประสบการณ์เรียนรู้
ดว้ยตนเองและการประเมินผลตนเอง จึงทาํให้การเรียนโดยการนาํตนเองเป็นองค์ประกอบหลกั   
องคป์ระกอบหนึ�งของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ (2544 ข : 2) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน              
มีลกัษณะเฉพาะที�ใชต้วัปัญหาเป็นสาระหลกัให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ทกัษะการแกปั้ญหา และสร้างเสริม
ความรู้ในศาสตร์ทางคลินิกการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลกันั�น จะเริ�มตน้โดยนําตวัปัญหาเขา้มา 
เป็นจุดเริ�มตน้ของกระบวนการเรียนรู้ ปัญหาจะเป็นตวักระตุน้การเรียนรู้ที�จะนาํไปสู่การเกิดคาํถาม
ที�ยงัไม่มีคาํตอบ ซึ� งจะชกันาํใหผู้เ้รียนไปสืบคน้ต่อไป 
 ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ (2548 : 2) กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนี� มีการ
พฒันาขึ�นเป็นครั� งแรก ในช่วงปลาย ค.ศ. 1969 โดยคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Faculty of Health 
Sciences) ของ มหาวิทยาลยัแมคมาสเตอร์ (McMaster University) ที�ประเทศแคนนาดาโดยเริ�มใช้
กับนักศึกษาแพทย์ฝึกหัด หลังจากนั� นได้ขยายไปสู่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาหลายแห่ง                   
ส่วนใหญ่นาํไปใชก้บัหลกัสูตรของนกัศึกษาแพทย ์เนื�องจากผูเ้รียนสาขาการแพทยน์ั�นตอ้งใชท้กัษะ
วิเคราะห์ปัญหาทางการรักษาสูง ต่อมาในปี ค.ศ. 1969 การจดัการเรียนรู้แบบนี� ไดข้ยายไปสู่สาขาอื�น 
อาทิ สาขาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์และได้มีการนําไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ในหลักสูตร 
สาขาต่าง ๆ อีกดว้ย 
 ชัยวฒัน์ สุทธิรัตน์ (2553 : 335 - 336) ซึ� งเป็นผูบุ้กเบิกแนวคิดการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ซึ� งแนวคิดนี� เกิดขึ�นที� Mcmaster University, Canada เนื�องจากปัญหาการเรียนการสอน
ในสาขาแพทย ์2 ประการ คือ ปัญหาจากวิธีสอนแบบบรรยาย ซึ� งนิยมใช้มาก เนื�องจากเป็นวิธีที�ให้
เนื�อหาไดม้าก แต่ไม่ไดพ้ฒันาทกัษะกระบวนการคิดของผูเ้รียน ผูเ้รียนไม่สามารถแสวงหาความรู้ใหม่
เพื�อแก้ปัญหาที�เกิดขึ�นได้ ประกอบกับปัญหาเกี�ยวกบัความรู้ในด้านแพทยซึ์� งเป็นวิชาชีพที�เน้น            
การปฏิบติั ในช่วงที�เรียนอยู่ผูเ้รียนได้รับความรู้กลุ่มหนึ� งไป แต่เมื�อไปทาํงานกลบัตอ้งเผชิญกบั
สถานการณ์ หรือปัญหาหลากหลายแตกต่างจากที�ครูเคยสอนไวใ้นชั�นเรียน และผูส้อนไม่สามารถ
แกปั้ญหาเหล่านั�นได ้เพราะในการเรียนการสอนนั�นไม่ไดใ้ห้ทกัษะในการแกปั้ญหาการจดัการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นวิธีการเรียนการสอนวิธีหนึ� งที�มีจุดมุ่งหมายที�จะสอนผูเ้รียนให้ฝึก
กระบวนการคิดแกปั้ญหาและฝึกทาํงานเป็นกลุ่ม โดยที�ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้และใช้
ปัญหาหรือสถานการณ์ในการเรียนรู้และคน้ควา้ด้วยตนเอง การเรียนจะอยู่ในรูปของกลุ่มย่อย         



 

 

20

ผู ้เรียนจะเป็นผู ้กระทําด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นเพียงผู ้ชี� แนะและให้ข้อมูลที� เป็นประโยชน์                 
เพื�อเสริมสร้างสมรรถนะที�จาํเป็นให้นกัเรียนซึ� งไดแ้ก่ การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การแกปั้ญหา การชี�นาํ
ตนเองในการเรียนรู้ และการทาํงานเป็นทีมจากหลักการ แนวคิดและทฤษฎีสําคัญของการจดั       
การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานที�กล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ เป็นวิธีการจดัการเรียนการสอนที�เน้น 
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง เพื�อแกปั้ญหาการสอนแบบบรรยาย ซึ� งเป็น
วธีิที�ให้เนื�อหาไดม้าก แต่ไม่ไดพ้ฒันาทกัษะกระบวนการคิดของผูเ้รียน ไม่สามารถแสวงหาความรู้
ใหม่เพื�อแก้ปัญหาที�เกิดขึ� นได้ รวมทั� งไม่เกิดทักษะในการแก้ปัญหา ด้วยการนําปัญหามาเป็น        
ตวักระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสงสัย สนใจที�จะศึกษาคน้ควา้หาความรู้เพื�อมาตอบปัญหาขอ้สงสัยนั�น 
โดยมุ่งที�จะสอนให้ผูเ้รียนไดพ้บปัญหาจริงหรือสถานการณ์ต่างๆดว้ยตนเอง แลว้ไดร่้วมกนัศึกษา
คน้ควา้ ฝึกกระบวนการคิดแก้ปัญหานั�นร่วมกนัเป็นกลุ่มย่อย เพื�อฝึกการทาํงานเป็นทีมโดยมีครู 
เป็นเพียงผูชี้�แนะและใหข้อ้มูลที�เป็นประโยชน์ 
 ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์ (2554 : 57) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นวิธี
การเรียนการสอนวิธีหนึ� งที�มีจุดมุ่งหมายที�จะสอนผูเ้รียนให้ฝึกกระบวนการคิดแกปั้ญหาและฝึก    
การทาํงานเป็นกลุ่ม โดยที�ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้และใชปั้ญหาหรือสถานการณ์ในการ
เรียนรู้และคน้ควา้ดว้ยตนเอง การเรียนจะอยูใ่นรูปของกลุ่มยอ่ย นกัเรียนจะเป็นผูก้ระทาํดว้ยตนเอง 
โดยมีครูเป็นเพียงผูชี้� แนะและให้ข้อมูลที� เป็นประโยชน์ เพื�อเสริมสร้างสมรรถนะที�จาํเป็นให ้           
นกัเรียน ซึ� งไดแ้ก่ การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การแกปั้ญหา การชี�นาํตนเองในการเรียนรู้ และการทาํงาน
เป็นทีม 
 ทิศนา แขมมณี (2555 : 137) กล่าวถึง หลักการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานว่า 
(Problem - based Instruction) ปัญหาสามารถกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดภาวะงุนงงสงสัยและความ
ตอ้งการที�จะแสวงหาความรู้เพื�อขจดัความสงสัยดงักล่าว การให้ผูเ้รียนได้เผชิญปัญหาจริงหรือ
สถานการณ์ปัญหาต่างๆ และร่วมกนัคิดหาทางแกปั้ญหานั�น ๆ จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมี
ความหมาย และสามารถพฒันาทกัษะกระบวนการต่าง ๆ อนัเป็นทกัษะที�จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต 
และการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 บุญเลี�ยง ทุมทอง (2556 : 251) กล่าวถึง แนวคิดและหลกัการพื�นฐานของการเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานว่า การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีแนวคิดเกี�ยวกบัการเรียนรู้ 2 ประการ 
คือ การเรียนที�ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง หรือผูเ้รียนเป็นสําคญั (Student Centered Learning) และการเรียนรู้
แบบเอกตัภาพ หรือการเรียนรู้รายบุคคล (Individual Learning) โดยการเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั 
ผูเ้รียนจะได้สัมผสัจริงกบัปัญหาโดยใช้ปัญหาที�พบได้ในสถานการณ์จริง เป็นสิ�งกระตุน้ให้เกิด           
การเรียนรู้ผูเ้รียนเป็นผูก้าํหนดเนื�อหาที�ตอ้งการเรียนรู้อยา่งอิสระ คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง โดยมี
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ผูส้อนทาํหน้าที�เป็นผูชี้� แนะแนวทาง และเตรียมทรัพยากรที�เหมาะสมไว ้และใช้กระบวนการ                
แก้ปัญหาเป็นวิธีการในการศึกษาค้นควา้หาความรู้ ผูเ้รียนเป็นผูที้� มีส่วนในการบอกว่าตนเอง           
ไดเ้รียนเรื�องนั�น ๆ ตามจุดประสงคแ์ลว้หรือไม่อีกดว้ย 
 ลกัษณะที�สําคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 สิ�งสาํคญัที�สุดในของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน คือ ปัญหา หรือสถานการณ์
ที�จะเป็นตวักระตุน้ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ทั�งนี�  นอกจากปัญหาเป็นสิ�งสําคญัที�สุดแลว้ ลกัษณะ
สาํคญัอื�น ๆ ของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานไวด้งันี�     
 กระทรวงศึกษาธิการ (2550 ก : 2 - 3) กล่าวถึง ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรู้              
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 7 ลกัษณะ ดงันี�      
 1. ตอ้งมีสถานการณ์ที�เป็นปัญหาและเริ�มตน้การจดักระบวนการเรียนรู้ ดว้ยการใชปั้ญหา
เป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ 
 2. ปัญหาที�นาํมาใช้ในการจดัการเรียนรู้ ควรเป็นปัญหาที�เกิดขึ�นพบเห็นไดใ้นชีวิตจริง
ของผูเ้รียนหรือมีโอกาสที�จะเกิดขึ�นจริง 
 3. ผูเ้รียนเรียนรู้โดยการนาํตนเอง (Self - directed Learning) คน้หาและแสวงหาความรู้
คาํตอบด้วยตนเอง ผูเ้รียนต้องวางแผนการเรียนด้วยตนเอง บริหารเวลาเอง เลือกวิธีการเรียนรู้               
และประสบการณ์การเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 4. ผูเ้รียนเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย เพื�อที�จะได้ค้นหาความรู้ ข้อมูลร่วมกันเป็นการพฒันา
ทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุและผล ฝึกให้ผูเ้รียนมีทักษะในการรับส่งข้อมูล เรียนรู้เกี�ยวกับ              
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และฝึกการจดัระบบตนเองเพื�อพฒันาความสามารถในการทาํงาน           
ร่วมกนัเป็นทีม ความรู้คาํตอบที�ได้มีความหลากหลาย องค์ความรู้จะผ่านการวิเคราะห์โดยผูเ้รียน                         
มีการสังเคราะห์และตดัสินใจร่วมกนั การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนี� นอกจดัการเรียน 
เป็นกลุ่มแล้วยงัสามารถจัดให้ผู ้เรียนเรียนรู้เป็นรายบุคคลได้ แต่อาจทําให้ผู ้เรียนขาดทักษะ                         
ในการทาํงานร่วมกบัผูอื้�น  
 5. การเรียนรู้มีลักษณะการบูรณาการความรู้และบูรณาการทักษะกระบวนการต่าง ๆ               
เพื�อใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้และคาํตอบที�กระจ่างชดั 
 6. ความรู้ที�เกิดขึ�นจากการเรียนรู้จะได้มาภายหลงัจากผ่านกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานแลว้เท่านั�น 
 7. การประเมินผลเป็นการประเมินผลจากสภาพจริง โดยพิจารณาจากการปฏิบติังาน
ความกา้วหนา้ของผูเ้รียน 
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 บุญเลี�ยง ทุมทอง (2556 : 253 - 254) กล่าวถึงลกัษณะที�สาํคญัของการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานไว ้5 องคป์ระกอบ ดงันี�  
 1. เป็นการเรียนที�ใชเ้ทคนิคการสอนกลุ่มยอ่ย มีผูเ้รียนเป็นกลุ่ม ๆ ละประมาณ 6 - 8 คน 
และมีการอภิปรายถกเถียงในกลุ่ม เพื�อใหเ้กิดการเรียนรู้ไปดว้ยกนั 
 2. เป็นการเรียนรู้ที� เน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญ เน้นการเรียนรู้ที�ผูเ้รียนเป็นผู ้ก ําหนดสิ� งที�
ตอ้งการเรียนรู้ และผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการอาํนวยความสะดวกใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 3. เป็นการเรียนรู้เนื� อหาวิชาที�บูรณาการ ปัญหาที�นํามาใช้สื� อในการเรียน เป็นปัญหา             
ทางวิชาชีพที�บูรณาการในตวัเอง การที�ผูเ้รียนจะแกปั้ญหาทางวิชาชีพไดจ้ะตอ้งอาศยัความรู้หลากหลาย
มาบูรณาการในการแกปั้ญหา 
 4. เป็นการเรียนรู้ที�ผูเ้รียนควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยกาํหนดเนื�อหาวิชาที�เรียน
เฉพาะที�เหมาะสมในการนาํไปแกปั้ญหา ผูเ้รียนเป็นผูค้วบคุมลาํดบัขั�นตอนในการเรียนของตนเอง 
และของกลุ่มดว้ยตนเอง 
 5. เป็นการเรียนรู้ที�ผู ้เรียนประเมินผลสัมฤทธิ= ได้ด้วยตนเอง เนื� องจากในขั� นตอน                  
ของการเรียน ผูเ้รียนตอ้งคน้ควา้ความรู้ที�จะนาํไปใชแ้กปั้ญหา เมื�อผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้ความรู้มาแลว้
ตอ้งนาํความรู้มาใชใ้นการแกปั้ญหา ผูเ้รียนจึงสามารถรับรู้ไดว้า่ตนเกิดการเรียนรู้หรือยงั จากการที�
สามารถแกปั้ญหาไดห้รือไม่ 
 สรุปไดว้า่ ลกัษณะสาํคญัของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นการใชปั้ญหาที�มี
อยูใ่นชีวติประจาํวนั และประสบการณ์ที�ผูเ้รียนเผชิญกบัปัญหานั�นมาแลว้เกิดความสงสัย มาเป็นสิ�ง
กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจที�จะศึกษาคน้ควา้หาความรู้ไปใชแ้กปั้ญหานั�น โดยผูเ้รียนสามารถ
ประเมินตนเองว่าเกิดการเรียนรู้หรือยงั ดูจากแกปั้ญหาไดห้รือไม่ได ้ซึ� งเป็นลกัษณะของการเรียน
การสอนที�ให้ผูเ้รียนเป็นสําคญัของการเรียนรู้ที�ให้ความสําคญัและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง            
ผูเ้รียนจะมีส่วนสําคัญในการชี� นําการเรียนรู้ ส่วนครูเป็นผูค้อยให้คาํแนะนํามีการประเมินผล                 
ตามสภาพจริงจากการปฏิบติังานของผูเ้รียน และผูเ้รียนสามารถประเมินผลสัมฤทธิ= ไดด้ว้ยตนเอง 
เมื�อผูเ้รียนไปศึกษาคน้ควา้ความรู้มาแลว้ตอ้งนาํความรู้มาใชใ้นการแกปั้ญหา 
 ขั#นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 ขั�นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นขั�นตอนที�ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้จาก
เอกสารที�เกี�ยวขอ้งและมีนกัวชิาการไดแ้บ่งขั�นตอนการจดัการเรียนรู้ไวด้งันี�  
 ยุรวฒัน์ คลา้ยมงคล (2545 : 118 - 123) ไดเ้สนอขั�นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานไว ้7 ขั�นตอน ดงันี�  
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 ขั�นที� 1 เตรียมปัญหา จุดมุ่งหมายเพื�อสร้างปัญหาสําหรับการเรียนให้ได้ตามสาระ            
การเรียนรู้ดา้นเนื�อหาและกระบวนการที�ตอ้งการ 
 ขั�นที� 2 สร้างความเชื�อมโยงสู่ปัญหา จุดมุ่งหมายเพื�อทาํให้ผูเ้รียนมีความรู้สึกว่าปัญหา             
มีความสาํคญัและน่าใหค้วามสนใจ และเวลาดาํเนินการ และเพื�อนาํเสนอปัญหาวธีิสอนและเทคนิค
การสอน ใชก้ารอภิปรายที�เชื�อมโยงกบัประสบการณ์เดิม การใช้คาํถามที�กระตุน้ประสบการณ์เดิม 
บทบาทสมมติ สถานการณ์จาํลอง และการทดลอง 
 ขั�นที� 3 สร้างกรอบของการศึกษา จุดมุ่งหมาย เพื�อสร้างกรอบหรือขอบเขตที�ชัดเจน              
ที�จะทาํใหก้ารศึกษาคน้ควา้เป็นรูปธรรมชดัเจนดาํเนินต่อไปไดง่้ายและเป็นไปตามทิศทางที�กาํหนด
วธีิสอนและเทคนิคการสอน ใชก้ารระดมสมอง การเขียนตารางแสดงแนวคิดเกี�ยวกบัการแกปั้ญหา 
ข้อเท็จจริงเกี�ยวกับปัญหาที� รู้ ประเด็นที�ต้องศึกษาค้นควา้เพิ�มเติม วิธีการศึกษาค้นควา้เพิ�มเติม           
และเทคนิคการระดมสมองเพื�อช่วยหาแนวคิด 
 ขั�นที� 4 ศึกษาคน้ควา้โดยกลุ่มย่อย จุดมุ่งหมาย เพื�อรวบรวมขอ้มูลที�ใช้ในการตดัสินใจ 
แก้ปัญหาตามที�กําหนดไวใ้นกรอบการศึกษาวิธีสอนและเทคนิคการสอน ใช้บทบาทสมมติ                
สถานการณ์จาํลองเพื�อฝึกทกัษะการคน้ควา้และการทาํงานกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ และกิจกรรม
กลุ่มเพื�อฝึกทกัษะการคน้ควา้และการทาํงานกลุ่มอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ขั�นที� 5 ตดัสินใจหาทางแกปั้ญหา จุดมุ่งหมาย เพื�อประเมินความเป็นได ้ความเหมาะสม
ของแนวคิดเกี�ยวกบัการแก้ปัญหาที�กาํหนดไวโ้ดยพิจารณาจากขอ้มูลที�ได้จากการศึกษา คน้ควา้ 
และเพื�อตดัสินใจเลือกวิธีการที�จะใชใ้นการแกปั้ญหาวิธีสอนและเทคนิคการสอน ใช้การอภิปราย
ขอ้ดี ขอ้เสีย จุดเด่นจุดดอ้ยของวธีิแกปั้ญหาแต่ละวธีิ 
 ขั�นที� 6 สร้างผลงาน จุดมุ่งหมาย เพื�อสร้างชิ�นงานหรือดาํเนินการตามแนวทางที�กาํหนด
ไวว้ธีิสอนและเทคนิคการสอน ใชก้ารทาํงานเป็นกลุ่ม 
 ขั�นที� 7 ประเมินการเรียนรู้ จุดมุ่งหมาย เพื�อสรุปสาระการเรียนรู้ดา้นเนื�อหาและกระบวนการ
ประเมินการเรียนรู้และสร้างความเชื�อมโยงกับเรื� องที� เกี�ยวข้องวิธีสอนและเทคนิคการสอน           
ใชเ้ทคนิค Mind Mapping 
 วลัลี สัตยาศยั (2547 : 18 - 19) ได้แบ่งขั�นตอนของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน            
6 ขั�นตอน ดงันี�  
 ขั�นที� 1 กลุ่มผูเ้รียนจะไดรั้บโจทยปั์ญหาโดยมิไดมี้โอกาสศึกษาล่วงหนา้เกี�ยวกบัปัญหานี�
มาก่อน 
 ขั�นที� 2 ระบุตวัปัญหาจากโจทยปั์ญหา 
 ขั�นที� 3 ระบุเป้าหมายการเรียนรู้ที�ตอ้งไปเรียนรู้เพิ�มเติม 
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 ขั�นที� 4 สมาชิกกลุ่มแต่ละคนจะแยกยา้ยกนัไปศึกษาหาความรู้เพิ�มเติมตามที�กาํหนดไว ้

 ขั�นที� 5 กลุ่มจะมาพบกนัใหม่ อภิปรายต่อเติมความรู้ใหม่เขา้กบัความรู้เดิม และทบทวน

ว่าไดบ้รรลุวตัถุประสงค์ที�ตั�งไวห้รือไม่ ถ้ายงัไม่ครบตามวตัถุประสงค์อาจตอ้งแยกยา้ยกนัไปหา           

ขอ้มูล 

 ขั�นที� 6 กลุ่มช่วยกนัสังเคราะห์ขอ้มูล และสรุปหลกัการที�ไดจ้ากการศึกษาปัญหาดงักล่าว 

เพื�อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาในสถานการณ์อื�นต่อไป จากการศึกษาขั�นตอนการจดัการเรียนรู้            

โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที�กล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผูส้อน 

จะต้องกําหนดขั�นตอนของการจดัการเรียนรู้ไวใ้ห้ชัดเจน เพื�อเป็นกรอบแนวทางและส่งเสริม           

ในการนาํปัญหาสถานการณ์ที�เกี�ยวขอ้งหรือที�เกิดขึ�นใกลต้วัผูเ้รียนมาเป็นสิ�งกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิด   

กระบวนการค้นควา้ความรู้ด้วยตนเอง จึงจะเป็นการจัดการเรียนรู้ที�ผู ้เรียนได้เกิดการเรียนรู้                

อยา่งแทจ้ริง 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2550 ก : 8) กล่าวถึง ขั�นตอนการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา               

เป็นฐานไว ้6 ขั�น ดงันี�  

 ขั�นที� 1 กําหนดปัญหา เป็นขั� นที�ผู ้สอนจัดสถานการณ์ต่างๆ กระตุ้นให้ผู ้เรียนเกิด               

ความสนใจ และมองเห็นปัญหา สามารถกําหนดสิ� งที� เป็นปัญหาที�ผูเ้รียนอยากรู้อยากเรียนได ้           

และเกิดความสนใจที�จะคน้หาคาํตอบ 

 ขั�นที� 2 ทาํความเข้าใจกับปัญหา ผูเ้รียนจะต้องทาํความเข้าใจปัญหาที�ต้องการเรียนรู้               

ซึ� งผูเ้รียนจะตอ้งสามารถอธิบายสิ�งต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหาได ้

 ขั�นที� 3 ดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ ผูเ้รียนกาํหนดสิ� งที�ตอ้งเรียน ดาํเนินการศึกษาคน้ควา้

ดว้ยตนเองดว้ยวธีิการที�หลากหลาย 

 ขั�นที� 4 สังเคราะห์ความรู้ เป็นขั�นที�ผูเ้รียนนําความรู้ที�ได้ค้นควา้มาแลกเปลี�ยนเรียนรู้          

ร่วมกนั อภิปรายผลและสังเคราะห์ความรู้ที�ไดม้าวา่มีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด 

 ขั�นที� 5 สรุปและประเมินค่าของคาํตอบ ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง 

และประเมินผลงานวา่ขอ้มูลที�ศึกษาคน้ควา้มีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบ

แนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระ ทุกกลุ่มช่วยกนัสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมของปัญหา         

อีกครั� ง 

 ขั�นที� 6 นําเสนอและประเมินผลงาน ผูเ้รียนนําขอ้มูลที�ได้มาจดัระบบองค์ความรู้และ             

นาํเสนอเป็นผลงานในรูปแบบที�หลากหลาย ผูเ้รียนทุกกลุ่มรวมทั�งผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหาร่วมกนั

ประเมินผลงาน 
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 ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์ (2554 : 59) ไดเ้สนอขั�นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานไว ้

8 ขั�นตอน ดงันี�  

 ขั�นที� 1 เผชิญกบัปัญหา โดยใหผู้เ้รียนสืบคน้จนพบปัญหาที�จะศึกษา 

 ขั�นที� 2 สาํรวจความรู้ โดยสาํรวจเกี�ยวกบัปัญหาที�มีในทุกคนของกลุ่ม 

 ขั�นที� 3 ตั�งสมมติฐาน ที�เกี�ยวขอ้งกบัการแกปั้ญหาและทดสอบสมมติฐานที�ตั�ง 

 ขั�นที� 4 ระบุสิ�งที�จาํเป็นตอ้งเรียนรู้ เพิ�มเติมเพื�อแกปั้ญหา 

 ขั�นที� 5 คน้หาขอ้มูล โดยแบ่งกลุ่มยอ่ยผูเ้รียนเพื�อคน้ควา้หาขอ้มูลในการแกปั้ญหา 

 ขั�นที� 6 รวบรวมความรู้และแก้ปัญหา โดยผูเ้รียนรวบรวมความรู้ที�ได้จากการคน้ควา้ 

กลุ่มยอ่ยและนาํความรู้มาใชก้บัปัญหา 

 ขั�นที� 7 ทบทวนการดาํเนินการแกปั้ญหา ซึ� งหากยงัแกปั้ญหาไม่ได ้ให้ดาํเนินการในขอ้  

3 - 6 ใหม่ จนกวา่จะแกปั้ญหาได ้

 ขั�นที� 8 สรุปความรู้ โดยการสรุปความรู้ที�ไดท้ั�งดา้นเนื�อหาและกระบวนการ 

 จากการศึกษาเอกสารที�เกี�ยวขอ้งผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์แนวคิดของนกัวิชาการและนกัการศึกษา           

ที�กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นกระบวนการแก้ปัญหา              

อยา่งเป็นระบบและมีหลกัการเพื�อให้เกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ที�กาํหนด ขั�นตอนการจดัการ

เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานมี 6 ขั�นตอน ดงันี�  

 ขั�นที� 1 กาํหนดปัญหา โดยการจดัสถานการณ์ต่าง ๆ กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ

และมองเห็นปัญหา  สามารถกาํหนดสิ� งที�เป็นปัญหาที�ผูเ้รียนอยากรู้ อยากเรียนเกิดความสนใจ          

ที�จะคน้หาคาํตอบ 

 ขั�นที� 2 ทาํความเขา้ใจกบัปัญหา เป็นปัญหาที�ตอ้งการเรียนรู้และสามารถอธิบายสิ�งต่าง ๆ 

ที�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหาได ้

 ขั�นที� 3 ดาํเนินการศึกษาคน้ควา้  ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองดว้ยวธีิการหลากหลาย 

 ขั�นที� 4 สังเคราะห์ความรู้ ผูเ้รียนนาํความรู้ที�ไดค้น้ควา้มาแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกนั 

 ขั�นที� 5 สรุปและประเมินค่าหาคาํตอบ ผูเ้รียนแต่ลกลุ่ม สรุปผลงานตนเอง และประเมินว่า

ผลงานว่าขอ้มูลที�ศึกษาคน้ควา้มีความเหมาะสม หรือไม่เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิด         

ภายในกลุ่มของตนเองอยา่งอิสระ ทุกกลุ่มช่วยกนัสรุปองคค์วามรู้ ในภาพรวมของปัญหาอีกครั� ง 

 ขั�นที� 6 นาํเสนอและประเมินงาน ผูเ้รียนนาํขอ้มูลที�ไดม้าจดัระบบองคค์วามรู้ และนาํเสนอ

เป็นผลงานรูปแบบที�หลากหลาย ผูเ้รียนทุกกลุ่ม รวมทั�งผูเ้กี�ยวขอ้งกบัปัญหาร่วมกนัประเมินผลงาน 
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การจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
 การสอนตามคู่มือครูของกรมวิชาการ หมายถึง การจดัการเรียนการสอนที�ดาํเนินไปตาม 
กิจกรรมเสนอแนะในคู่มือการสอนของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ� งการสอนนี� ใช้วิธี 
บรรยาย อธิบาย ซักถามให้ผูเ้รียน ทําแบบฝึกหัด หรือทํากิจกรรมอื�น ๆ ตามความเหมาะสม                
การดาํเนินการสอนในแต่ละคาบวิธีการหลาย ๆ อยา่งควบคู่กนัไป โดยพิจารณาให้สอดคล้องกบั  
จุดประสงคแ์ละเนื�อหา  
 ส่วนประกอบของคู่มือครู สุจริต เพียรชอบ (2523 : 56) ไดอ้ธิบายรายละเอียดส่วนประกอบ
ของคู่มือครูไวด้งันี�   
 1. คาํแนะนาํในการใชห้ลกัสูตรและหนงัสือแบบเรียน  
 2. จุดประสงค์การใช้คู่มือครู เรียบเรียงขึ� นเพื�อให้ครูใช้หนังสือในการเรียนการสอน               
ไดส้ะดวกโดยชี�แจงและคลี�คลายความหมายทุกตอนที�เนื�อหาซบัซอ้นเกินไปใหเ้ขา้ใจแจ่มชดั  
 3. เนื�อหาสาระของคู่มือครู ประกอบดว้ย คาํนาํ คาํชี� แจงในการใช้เครื�องมือในแต่ละบท 
ซึ� งจะมีโครงสร้างเหมือนกนั คือ ประกอบดว้ยจุดประสงคท์ั�วไป จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เนื�อหา
สาระโดยสรุป เนื�อหาประกอบการสอน ขอ้เสนอแนะวิธีสอน และการจดักิจกรรมสื�อการสอน   
การวดัและประเมินผล หนงัสืออ่านประกอบ หนงัสืออุเทศ  
 4. วิธีใช้คู่มือครูมีไวส้ําหรับครูใช้ประกอบการสอน ถา้ครูทาํตามคาํแนะนาํ โดยตลอด  
จะทาํใหก้ารสอนดาํเนินไปโดยสะดวกมากยิ�งขึ�น กิจกรรมการเรียนการสอนตามคู่มือครู  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2534 : 1) ให้ความหมายของคาํวา่คู่มือครู หมายถึง เอกสารสําหรับ
ช่วยครูให้มีความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบัเนื�อหาบทเรียนอย่างลึกซึ� ง และชัดเจนตลอดให้ทราบถึง 
แนววธีิสอนที�มีประสิทธิภาพดว้ย 
 กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2535 : 6) ชี�แจงการใชคู้่มือประกอบการเรียนการสอน
ไวด้งันี�   
 1. ครูสอนควรอ่านทาํความเขา้ใจพอสังเขป เนื�อความในตอนตนของคู่มือครู ก่อนที�จะ
ทาํความเขา้ใจรายละเอียดที�กล่าวไวใ้นหนงัสือเรียน เพราะใจความในสังเขปของคู่มือครู ไม่ไดจ้ดัเรียง
ลาํดบัไวต้ามย่อหน้า เหมือนใจความในหนังสือเรียนบางตอน ใจความในหนงัสือเรียน มีการแยก
เป็นขอ้ ๆ อย่างละเอียด แต่เนื�อความในขอ้สังเขปในคู่มือครูอาจจะรวมขอ้ยอ่ย ๆ 2 - 3 ขอ้ เป็นขอ้
สังเขปเดียว ครูจึงควรอ่านข้อสังเขปให้ตลอดเสียก่อน ทั� งนี� เพื�อให้เกิดความเขาใจในการจัด            
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นสาํคญั  
 2. คู่มือครูแต่ละบทมกัมีคาํชี� แจงถึงเนื�อหาสําคญั ของบทเรียนแต่ละบทเรียนในหนงัสือเรียน
อาจมีตวัอยา่งเพิ�มเติมมาอีก ตามปกติคู่มือครูจะมีขอ้เสนอแนะกิจกรรมการเรียนการสอนประจาํบท 
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แต่ขอ้เสนอแนะไม่ใช่ขอ้กาํหนดใหค้รู กระทาํแน่นอนเลยทีเดียว ดงันั�นแมคู้่มือครู อ่านขอ้เสนอแนะแลว้ 
ถา้ครูคิดวิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองหรือปรับปรุงดดัแปลงกิจกรรมการเรียน
การสอนใหเ้หมาะสมกบัสภาพในโรงเรียน หรือทอ้งถิ�นก็เป็นการสมควรอยา่งยิ�ง                                          
 3. คู่มือครูบางบทมีความรู้เพิ�มเติมนอกจากหนงัสือเรียน ทั�งนี�ก็เพราะมุ่งหวงัที�จะให้เป็น
แนวทางใหค้รูใชป้ระโยชน์ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพนกัเรียน
ที�แตกต่างกนั เช่น มีประโยชน์กบัโรงเรียนหรือนักเรียนบางกลุ่ม หรือบางคนที�มีศกัยภาพสูงที�จะได้
ความรู้เพิ�มเติมจากการเรียนก็ได้การเสริมความรู้อย่างนี�  ย่อมไม่ถือว่าจะตอ้งใช้ความรู้เฉพาะที�มี   
ในหนงัสือเรียน หรือที�มีอยูใ่นหนงัสือคู่มือครูเท่านั�น ครูอาจเสริมความรู้จากประจาํบท แต่ขอ้เสนอแนะ
ไม่ใช่ข้อกาํหนดให้ครูกระทาํแน่นอนเลยทีเดียว ดังนั� น เมื�อครูอ่านแหล่งวิทยาการใด หรือด้วย     
กลวิธีใด หรือกิจกรรมการเรียนการสอนใดให้แก่นกัเรียนที�มีศกัยภาพสูง ให้มีความรู้กวา้งขวางขึ�น 
ก็ได ้จะเห็นไดจ้ากการเรียนการสอนตามคู่มือครูจะสัมฤทธิ= ผลได ้ถา้ครูไดศึ้กษาและทาํความเขา้ใจ
ในการคู่มืออยา่งละเอียดถี�ถว้น แลว้รู้จกัยดืหยุน่ นาํไปจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบั
สภาพนักเรียน โรงเรียนและท้องถิ�น ทั� งนี� ครูเองต้องอาศยัหลักการศึกษาทุกด้านมาประกอบ          
การเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตามลาํดบัขั�นตอนก่อนหลงั  
 สรุปไดว้่า การจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู หมายถึง เอกสารที�ให้ความรู้เรื�องใดเรื�องหนึ� ง
สําหรับครูผูส้อน ซึ� งอธิบายขั�นตอนและวิธีการใช้อย่างเป็นระบบ เพื�อแนะนาํขั�นตอนการใช้ให ้           
ครูผูส้อนสามารถใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
การคิดอย่างมีวจิารญาณ 
 ความหมายของการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
 ทิพาวดี คลี�ขจาย (2547 : 10 - 17) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ ความสนใจ         
ในการ พิจารณาไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ ใคร่ครวญ วเิคราะห์ สังเคราะห์และประเมินผลในขอ้ความ
ที�เป็นปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้โดยหาหลกัฐานที�มีเหตุผลหรือขอ้มูลที�น่าเชื�อถือไดม้าสนบัสนุน ยืนยนั
ในการตดัสินชี� ขาดตามเรื�องราวหรือสถานการณ์นั�น ๆ เพื�อลงสรุปอย่างสมเหตุสมผลที�ถูกตอ้งว่า
ควรเชื�อหรือไม่เชื�อ ในสถานการณ์หรือเรื�องราวที�ไดรั้บมา 
 สุนีย์ ผจญศิลป์ (2547 : 22) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ การคิดพิจารณา
ไตร่ตรองที�ตอ้งอาศยัเหตุผล ความรู้และประสบการณ์ประกอบการตดัสินใจเกี�ยวกบัสถานการณ์
ปัญหาที�ปรากฎเพื�อการตดัสินใจ 
 ทิศนา แขมมณี (2548 ก : 304 - 305) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นความคิด           
ที�รอบคอบสมเหตุสมผล ผ่านการพิจารณาปัจจัยรอบด้านอย่างกว้างขวาง ลึกซึ� ง และผ่าน                
การพิจารณากลั�นกรอง ไตร่ตรอง ทั�งดา้นคุณ - โทษ และคุณค่าที�แทจ้ริงของสิ�งนั�นมาแลว้ 
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 ลกัขณา สริวฒัน์ (2549 : 89) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ หมายถึง 
การใชค้วามคิดในลกัษณะวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตดัสินใจและแกปั้ญหา โดยยึดหลกัการคิดดว้ยเหตุผล 
จากขอ้มูลที�เป็นจริงมากกว่าอารมณ์ และการคาดเดา โดยพิจารณาความเป็นไปไดใ้นแง่ต่าง ๆ ว่า 
อะไรคือความจริง อะไรคือความถูกตอ้ง คิดดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั ใชส้ติปัญญาและทกัษะ 
การคิดอย่างไตร่ตรองมีวิจารณญาณมากกว่าการใช้อารมณ์ที�ทาํให้เกิดความลาํเอียง ซึ� งมีผลเสีย            
ต่อการตดัสินใจ 
 สุวิทย ์มูลคาํ (2549 : 9) กล่าววา่ การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ คือ การคิดที�มีเหตุผลโดยผา่น
การพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ มีหลักเกณฑ์มีหลักฐานที�เชื�อถือได้เพื�อนําไปสู่การสรุป             
ตดัสินใจที�มีประสิทธิภาพวา่สิ�งใดถูกตอ้ง สิ�งใดควรเชื�อ สิ�งใดควรเลือก หรือสิ�งใดควรทาํ 
 ปรมาภรณ์ ทองสุ (2550 : 8) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ หมายถึง 
การคิดเชิงวิเคราะห์ เพื�อคน้หาหลักเกณฑ์แล้วนํามาเป็นแนวทางนําไปสู่การสรุป เป็นลักษณะ             
ของการคิดเชิงเหตุผลอย่างหนึ� ง เป็นกระบวนการทางสติปัญญาที�ใช้การประยุกต์ ไตร่ตรอง            
หาเหตุผลเพื�อนาํไปสู่การตดัสินใจอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2551 : 92) ได้ให้ความหมายไวว้่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
หมายถึง กระบวนการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เกี�ยวกับสถานการณ์ที� เป็นปัญหาคลุมเครือ              
มีความขดัแยง้ เพื�อตดัสินใจว่าสิ� งใดควรเชื�อหรือไม่ควรเชื�อ สิ� งใดควรทาํสิ�งใดไม่ควรทาํ โดยใช้
ความรู้ความคิดจากประสบการณ์ของตนจากขอ้มูลที�รอบดา้น ทั�งขอ้มูลเชิงวิชาการขอ้มูลทางดา้น 
สิ�งแวดลอ้มและขอ้มูลส่วนตวัของผูคิ้ด  
 พิชาติ แกว้พวง (2554 : 41) การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถในการคิด
พิจารณาไตร่ตรองสิ�งต่าง ๆ อยา่งรอบคอบและมีเหตุผล จากขอ้มูลสถานการณ์ และ/หรือประสบการณ์
ที�เคยไดรั้บมาประกอบการตดัสินใจวา่สิ�งใดควรเชื�อ ควรทาํเพื�อใหไ้ดข้อ้สรุปอยา่งและสมเหตุสมผล 
 สรุปได้ว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การคิดอย่างมีขั�นตอนที�จะตอ้งพิจารณา                  
ขอ้มูลอย่างละเอียดรอบคอบ สมเหตุสมผล ลึกซึ� ง กลั�นกรอง ไตร่ตรองคุณค่าที�แทจ้ริงของสิ�งนั�น
มากเพียงพอที�จะนําไปสู่การตดัสินใจ หรือแก้ปัญหาอย่างถูกต้องเหมาะสม คือ ความสามารถ                
ในการนิยามปัญหา ความสามารถในการนิยามขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหา ความสามารถในการตระหนกั
ในขอ้ตกลงเบื�องตน้ ความสามารถในการในการกาํหนดและเลือกสมมติฐาน ความสามารถในการ
ลงขอ้สรุปอยา่งสมเหตุสมผล 
 กระบวนการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
 กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นขั�นตอนของการดาํเนินงานเพื�อให้นกัเรียนบรรลุ
วตัถุประสงค์ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากการศึกษากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ            
ของนกัการศึกษาและนกัวชิาการทั�งในและต่างประเทศ มีดงัต่อไปนี�  
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 เดรสเซล และเมฮิว (Dressel and Mayhew. 1957 : 171) ได้อธิบายกระบ วนการคิด              
อยา่งมีวจิารณญาณไวว้า่ 
 1. การนิยามปัญหา เป็นความสามารถในการกาํหนดปัญหา ขอ้โตแ้ยง้ วเิคราะห์ขอ้ความ 
หรือข้อมูลที�คลุมเครือให้ชัดเจน และเข้าใจความหมายของคําหรือข้อความ หรือแนวคิด                
ภายขอบเขต ขอ้เท็จจริงที�กาํหนดให้ ระบุองค์ประกอบที�สําคญัของปัญหา จดัองค์ประกอบของ
ปัญหาใหเ้ป็นลาํดบั ขั�นตอน  
 2. การรวบรวมข้อมูลสําหรับการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการพิจารณาปรากฏ
การณ์ต่าง ๆ ดว้ยความเป็นปรนยั เลือกขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหาขอ้โตแ้ยง้ หรือขอ้มูลที�คลุมเครือ 
แสวงหา ขอ้มูลที�ถูกตอ้งและชดัเจนมากยิ�งขึ�น  
 3. การจดัระบบขอ้มูล เป็นความสามารถในการแสวงหาแหล่งที�มาของขอ้มูล วินิจฉัย
ความน่าเชื�อถือของแหล่งขอ้มูล ระบบ ขอ้ตกลงเบื�องตน้ขอ้ความ พิจารณาความเพียงพอของขอ้มูล 
จดัระบบโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น จาํแนกความแตกต่างระหว่างขอ้มูลที�ชดัเจนกบัขอ้มูลที�คลุมเครือ 
ข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับข้อมูลที�ไม่เกี�ยวช้องกับปัญหา ข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น พิจารณาข้อมูล                
ที�แสดงถึงความลาํเอียงและการโฆษณาชวนเชื�อ และตดัสินความขดัแยง้ของขอ้ความ และเสนอ            
ขอ้มูลได ้ 
 4. การเลือกสมมติฐาน เป็นความสามารถในการเลือกสมมติฐานที�สามารถเป็นไปได ้
มากที�สุด มาพิจารณาอนัดบัแรก การกาํหนดสมมติฐานจากความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล ตรวจสอบ              
ความสอดคลอ้ง ระหวา่งสมมติฐานกบัขอ้มูล พิจารณาทางเลือกหลายๆทางในการแกปั้ญหา  
 5. การสรุป เป็นความสามารถในการพิจารณาขอ้ความคลุมเครือของขอ้มูล โดยจาํแนก
ขอ้มูลที�มีเหตุผลหนักแน่น และน่าเชื�อถือว่ามีความเกี�ยวข้องกับประเด็นปัญหา เพื�อนําไปสู่การ             
ตดัสินใจสรุป ถ้าการสรุปไม่มีเหตุผลเพียงพอ ต้องมีการหาเหตุผลเพิ�มเติมมาพิจารณา ตัดสิน                
การสรุปใหม่ แลว้จึงนาํ ขอ้สรุปและหลกัการไปประยกุตใ์ช ้ 
 เดคาโรลี (Decaroli. 1973 : 67 - 68) ได้เสนอแนวคิดเกี�ยวกับ กระบวนการคิดอย่างมี
วจิารณญาณไว ้ดงันี�   
 1. การนิยาม เป็นการกําหนดปัญหา ทาํความตกลงเกี�ยวกับความหลากหลายของคาํ                 
ข้อความและกาํหนดเกณฑ์ เป็นความสามารถในการระบุลักษณะของสิ� งต่าง ๆ ระบุปัญหาได ้               
รวบรวมสาระสาํคญัและจุดเด่นของเรื�องราวต่าง ๆ  
 2. การวิ เคราะห์  เป็นการพัฒ นาข้อมูลอย่างละเอียด แยกย่อย โดยการคํานึงถึง                    
ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล เพื�อทาํความเข้าใจกับสิ� งนั� น จนสามารถประเมินค่าและตัดสินใจได ้
สามารถสังเกต จาํแนก แยกแยะ บอกรายละเอียดของสิ�งต่าง ๆ จุดต่างจุดร่วมของสิ�งต่าง ๆ และ
สามารถจดัหมวดหมู่ขอ้มูล  
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 3. การสังเคราะห์ เป็นการประมวลผลขอ้มูล ทกัษะการระบุขอ้มูลที�จาํเป็น การรวบรวม
ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง และจดัระบบขอ้มูลแลว้สามารถเลือกใชข้อ้มูลไดว้า่ขอ้มูลใดจาํเป็นหรือไม่จาํเป็น 
ขอ้มูลใดน่าเชื�อถือหรือไม่น่าเชื�อถือ  
 4. การตีความขอ้เทจ็จริงและการสรุปอา้งอิง การระบุอคติ การลาํเอียง  
 5. การใชเ้หตุผลโดยระบุเหตุและผลความสัมพนัธ์เชิงตรรกศาสตร์  
 6. การประเมินผลโดยการตดัสินคุณค่าของสิ�งต่าง ๆ อยา่งสมเหตุสมผล โดยนาํผลที�ได้
ไปเปรียบเทียบกันรู้ว่าขอ้มูลใดเป็นขอ้มูลเท็จจริงหรือเป็นข้อคิดเห็น ระบุได้ว่า สิ� งใดเป็นอคติ           
สิ�งใดเกี�ยวขอ้งหรือไม่เกี�ยวขอ้ง สิ�งใดถูกหรือผดิจนสามารถตดัสินใจได ้ 
 7. การประยกุตใ์ช ้หรือนาํไปปฏิบติัในสถานการณ์ใหม่  
 8. การประเมินความสําเร็จของคาํตอบ โดยใช้เกณฑ์ในการตดัสินความเพียงพอของ     
คาํตอบตามทฤษฎี  
 พอล และเอ็ลเดอร์ (Paul and Elder. 2006 : 34 - 35) เสนอว่ากระบวนการคิดอย่างมี
วจิารณญาณมีองคป์ระกอบดงันี�   
 1. จุดหมายหรือเป้าหมาย (Purpose or Goal) เมื�อใดก็ตามที�เราให้เหตุผล เราให้เหตุผล
เพื�อนําไปสู่ข้อสรุป เพื�อบรรลุวตัถุประสงค์หรือเติมเต็มความต้องการ แหล่งกาํเนิดของปัญหา              
ในการให้เหตุผล คือ การยอ้นไปติดตามขอ้บกพร่องของเป้าหมายหรือวตัถุประสงคใ์ห้ได ้หากเรา
ตั�งเป้าหมายที� ไม่เป็นจริงหรือขดัแยง้กบัเป้าหมายอื�น ๆ ที�เรามี วิธีการให้เหตุผลของเราก็ยงัคงเป็น
ปัญหา  
 2. ประเด็นปัญหา หรือปัญหาที� ต้องการแก้ไข (Question at Issue or Problem to be 
Solved) เมื� อใดก็ตามที� เราพ ยายามให้ เห ตุผลมักต้องมีประเด็นปั ญ หาที� ต้องแก้ไขเกิดขึ� น                   
เพราะฉะนั�น ผูที้�ให้เหตุผลควรสร้างหรือกาํหนดปัญหาที�ตอ้งการคาํตอบให้ชดัเจน หากเราไม่ชัดเจน  
ในประเด็น ปัญหา หรือไม่ชดัเจนว่าปัญหานั�นสัมพนัธ์กบัเป้าหมายพื�นฐานของเราย่างไร เราก็จะ 
ไม่สามารถหาคาํตอบที�สมเหตุสมผลหรือคาํตอบที�ตรงกบัวตัถุประสงคไ์ด ้หากเราเป็นแหล่งกาํเนิด
ของประเด็น คาํถาม เราจะเป็นผูส้ร้างความคลุมเครือ ความยุ่งเหยิงหรือความกระจ่างของปัญหา        
นั�นเอง  
 3. มุมมองหรือกรอบของการสรุปอา้งอิง (Point of View or Frame of Reference) เมื�อใดก็ตาม 
ที�เราให้เหตุผล เราตอ้งให้เหตุผลภายใตมุ้มมองหรือกรอบของการสรุปอา้งอิง มุมมองหรือกรอบ 
ของการสรุปอา้งอิงนี�สร้างโดยความคิดในใจ (Mind) ขอ้บกพร่องอาจจะเป็นแหล่งกาํเนิดของปัญหา 
ที�เกิดจากการสรุปอา้งอิงของเราแคบเกินไป เคร่งเกินไป หรืออาจจะอยูบ่นพื�นฐานของขอ้มูลที�ผิด 
หรือเราอาจจะไม่เม่นยาํเพียงพอ หรืออาจขอ้มูลมีความขดัแยง้กนั คุณภาพของการคิดจะนาํไปสู่ 
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การกระทาํโดยการสรุปอา้งอิงไม่ได้เกิดขึ�นเองโดยธรรมชาติ แต่สร้างขึ�นจากความคิดในใจของ
มนุษย ์(Human Mind)  
 4. ข้อมูลที�ใช้ในการให้เหตุผล (The Information We use in Reasoning) เมื�อใดก็ตาม          
ที�เราให้เหตุผล เราให้เหตุผลเกี�ยวกบับางสิ� งหรือปรากฏการณ์บางอยา่ง เมื�อการให้เหตุผลของเรา            
อยูบ่นหลกัการใดก็ตามมกัจะมีขอ้บกพร่องเกิดขึ�นจากประสบการณ์ ขอ้มูล หลกัฐาน หรือขอ้มูลดิบ
ที�เราไดม้า ขอ้บกพร่องเหล่านี� มนัอาจจะเป็นจุดกาํเนิดของปัญหาต่าง ๆได ้ดงันั�นเราตอ้งตดัสินว่า 
ประสบการณ์ ขอ้มูลและหลกัฐานใดที�เราจะใช ้การตดัสินใจนี� เป็นการสร้างความคิดในการทาํงาน 
ขอ้มูลนี�ไม่ไดเ้กิดขึ�นโดยธรรมชาติ แต่สร้างขึ�นเองจากความคิดของมนุษยเ์ช่นกนั  
 5. มิติความคิดของการให้เหตุผล (The Conceptual Dimension of Our Reasoning) ทุก ๆ 
การใหเ้หตุผลตอ้งใชแ้นวคิดหรือความคิดรวบยอด โดยแนวคิดหรือความคิดรวบยอดนี�สร้างขึ�นจาก 
ความคิดในใจ (Mind) แนวคิด ทฤษฎี หลกัการ สัจพจน์หรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ก็ตาม ที�มีขอ้บกพร่อง 
อาจจะเป็นแหล่งกาํเนิดของปัญหาได ้พลงัหรือความอ่อนแอทางความคิดนั�นเป็นผลโดยตรงของ 
คุณภาพทางความคิดของเรา ความคิดรวบยอดหรือแนวคิดไม่ได้มาโดยธรรมชาติแต่ถูกสร้างจาก 
ความคิดของมนุษยเ์ช่นเดียวกนั  
 6. การตั� งสมมติฐาน - จุดเริ� มต้นของการให้เหตุผล (Assumptions - the Start Point of 
Reasoning) ทุก ๆ การให้เหตุผลตอ้งเริ�มตน้จากจุดใดจุดหนึ� งดว้ยการตั�งสมมติฐาน และตอ้งไดม้า
อย่างไม่ตั� งใจ จุดเริ� มต้นของการให้ เหตุผลเป็นแหล่งกําเนิดของปัญหา เราสามารถสร้าง                 
ขอ้สันนิษฐานบนสิ�ง ที�เราจะใหเ้หตุผลไดซึ้� งจุดเริ�มตน้ของความคิด  
 7. ก ารส รุป อ้าง อิง  ก ารตี ค วาม แล ะ ก ารส รุป  (Our Inferences, Interpretations and 
Conclusions) การดาํเนินการให้เหตุผลแต่ละขั�นตอนเรียกวา่การสรุปอา้งอิง เพื�อที�จะสร้างขอ้สรุป 
อา้งอิงนั�นจะตอ้งคิดตามกระบวนการวา่ "เพราะสิ�งนี� มี สิ�งนั�นจึงมี" เมื�อใดที�เราให้เหตุผลมกัจะเกิด 
ขอ้บกพร่องที�อาจนาํไปสู่ปัญหา เราจึงไม่สามารถอนุมานจากทุกขอ้มูล ข่าวสารและสถานการณ์ 
บางอย่างได้ เราสร้างการสรุปอ้างอิง การตีความและข้อสรุปโดยการใช้ความคิดรวบยอดและ             
ขอ้ สันนิษฐานที�เรานาํมาใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ� งลว้นแลว้เกิดขึ�นจากความคิดในใจเท่านั�น  
 8. การนาํไปใช้และผลที�ตาม (Implications and Consequence) ทุกการให้เหตุผลเริ�มตน้
จุดจุดหนึ� ง และดาํเนินต่อไปในจุดอื�นๆ ไม่มีการให้เหตุผลใดที�คงที� ดงันั�นการให้เหตุผลจึงนยัยะ 
แนวคิด จะเกิดตามมาหลงัจากการให้เหตุผล สิ�งนี� จะเกิดขึ�นถา้เราให้เหตุผลแนวทางนี� หรือแนวทางนั�น
หรือเราตดัสินใจแบบนี� หรือแบบนั�น ผลสืบเนื�องเป็นผลของการแสดงที�ขึ�นอยู่กบัการให้เหตุผล 
ความคิดตอ้ง สามารถคิดให้ออก (Figure Out) ว่าอะไรจะเกิดขึ�นจากผลของการกระทาํในสถานการณ์
ต่าง ๆ การคิดออกให้นี� คือ ความคิดสร้างสรรค์ ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544 : 186 - 189)               
ไดน้าํเสนอกระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณไว ้ดงันี�   
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 1. ตั�งเป้าหมายในการคิด  
 2. ระบุประเด็นในการคิด  
 3. ประมวลขอ้มูลทั�งดา้นขอ้เท็จจริง และความคิดเห็นที�เกี�ยวขอ้งกบัประเด็นที�คิดทั�งทาง
กวา้ง ลึก และไกล  
 4. วเิคราะห์ จาํแนก แยกแยะขอ้มูล จดัหมวดหมู่ของขอ้มูล และเลือกขอ้มูลที�จะนาํมาใช ้ 
 5. ประเมินขอ้มูลที�จะใชใ้นแง่ของความถูกตอ้ง ความเพียงพอ และความน่าเชื�อถือ  
 6. ใชห้ลกัเหตุผลในการพิจาณาขอ้มูลเพื�อแสวงหาทางเลือกหรือคาํตอบที�สมเหตุสมผล
ตามขอ้มูลที�มี  
 7. เลือกทางเลือกที�เหมาะสมโดยพิจารณาถึงผลที�จะตามมาและพิจารณาถึงคุณค่าหรือ 
ความหมายที�แทจ้ริงของสิ�งนั�น  
 8. ชั�งนํ�าหนกัผลได ้- ผลเสีย คุณโทษ ในระยะสั�นและระยะยาว  
 9. ไตร่ตรอง ทบทวนกลบัไปมาใหร้อบคอบ  
 10.  ประเมินทางเลือกและลงความเห็นเกี�ยวกบัประเด็นที�คิด   
 อุษณีย ์อนุรุทธ์วงศ์ (2556 : 14) ได้วิเคราะห์กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยมี 
รายละเอียดดงันี�   
 1. การกาํหนดปัญหา หมายถึง การทาํความเขา้ใจปัญหา โดยพิจารณาเพื�อทาํความเขา้ใจ
ว่าอะไรคือปัญหาที�แท้จริง ขอ้โตแ้ยง้หรือขอ้มูลที�คลุมเครือ การรวบรวมประเด็นปัญหา การจดั
ลาํดับ ปัญหา การกาํจดัปัญหาที�อาจไม่ใช่ปัญหาที�แท้จริงออกไป การแยกแยะประเด็นปัญหา                  
รวมทั�งการนิยามความหมายของคาํหรือขอ้ความ การนิยามปัญหาเป็นจุดเริ�มตน้ของการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ   
 2. การรวบรวมขอ้มูล หมายถึง การรวบรวมรายละเอียดที�เกี�ยวกบัปัญหา ขอ้โตแ้ยง้หรือ
สิ� งที�คลุมเครือจากแหล่งต่าง ๆ การพิจารณาหาประเด็นที�จะเกี�ยวข้องกับปัญหา รวมทั�งการดึง            
ความรู้จากประสบการณ์เดิมที�มีอยูม่าใช้ การแสวงหาขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหาจากแหล่งต่าง ๆ 
ใหม้ากที�สุด เพื�อใหค้รอบคลุมปัญหา โดยวิธีการรวบรวมที�จาํเป็นสาํหรับการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
ได้แก่ การสังเกต ทั�งการสังเกตด้วยตนเองและการรวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการสังเกต  
ของผูอื้�น  
 3. การวิเคราะห์ขอ้มูล หมายถึง การพิจารณาความน่าเชื�อถือของแหล่งขอ้มูล พิจารณา
ความพอเพียงของขอ้มูล และการจดัระบบของขอ้มูล โดยขอ้มูลที�ไดจ้ากแหล่งที�ขาดความน่าเชื�อถือ
จะตอ้ง ตดัทิ�งและเก็บขอ้มูลที�น่าเชื�อถือไวใ้ช้ ขณะเดียวกันต้องมีการประเมินความถูกตอ้งและ 
ความพอเพียงของขอ้มูลที�รวบรวมไดว้า่จะนาํไปสู่การอา้งอิงไดห้รือไม่ในการสรุปอา้งอิง ถา้ขอ้มูล
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ไม่เพียงพอต้องเก็บเพิ�มเติม เมื�อข้อมูลถูกต้องและเพียงพอแล้ว จะต้องมีการจัดระบบข้อมูล                    
ที�รวบรวมได ้โดยจาํแนกความแตกต่างระหว่างขอ้มูลที�ชดัเจนกบัขอ้มูลที�คลุมเครือ ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง
กับข้อมูลที�ไม่ เกี�ยวข้องกับปัญหา การระบุข้อตกลงเบื�องต้นเพื�อนํามาจัดกลุ่มและจัดลําดับ         
ความสาํคญัของขอ้มูลเพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการตั�งสมมติฐาน  
 4. การตั�งสมมติฐาน หมายถึง การพิจารณาแนวทางการสรุปอา้งอิงของปัญหา ขอ้โตแ้ยง้ 
หรือขอ้มูลที�คลุมเครือ โดยการนาํขอ้มูลที�มีการจดัระบบแลว้มาพิจารณาเชื�อมโยงหาความสัมพนัธ์
เพื�อกาํหนดแนวทางการสรุปที�น่าจะเป็นไปไดว้า่ จากขอ้มูลที�ปรากฏสามารถเป็นไปในทิศทางใดบา้ง 
เพื�อที�จะได้พิจารณาเลือกแนวทางที� เป็นไปได้มากที�สุดหรือการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล           
ในการ อา้งอิงต่อไป  
 5. การสรุปอา้งอิงโดยใช้หลกัเหตุผลหรือหลกัตรรกศาสตร์ หมายถึง การพิจารณาเลือก
แนวทางที�สมเหตุสมผลที�สุดจากขอ้มูลและหลกัฐานที�มีอยู ่หลงัจากกาํหนดแนวทางเลือกที�อาจจะ 
เป็นไปได้ก็จะพยายามเลือกแนวทางที�เป็นไปได้มากที�สุดที�จะนําไปสู่ข้อสรุปที�สมเหตุสมผล              
การคิดอย่างมีวิจารณญาณจําเป็นต้องใช้เหตุผลที� ดี เพื�อนําไปสู่ข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล               
โดยกระบวนการสําคญัที�จะช่วยให้การสรุปอา้งอิงเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล คือ การใช้เหตุผล 
แบบอุปมานและอนุมาน หรือการสรุปอา้งอิง โดยใชห้ลกัตรรกศาสตร์  
 6. การประเมินและสรุป หมายถึง การประเมินความสมเหตุสมผลเพื�อการสรุปอา้งอิง 
ภายหลงัจากการตดัสินใจสรุปโดยใชห้ลกัตรรกศาสตร์ จะตอ้งประเมินขอ้สรุปอา้งอิงวา่สมเหตุสมผล 
หรือไม่ รวมทั�งพิจารณาความขอ้สรุปนั�นสามารถนาํไปใช้ประโยชน์หรือไม่ ผลที�เกิดขึ�นจะเป็น
อยา่งไร ถา้ขอ้มูลที�ไดรั้บมีการเปลี�ยนแปลงและคน้พบขอ้มูลเพิ�มเติมและตอ้งกลบัไปรวมรวมขอ้มูล
ที�มีอยูอี่ก ครั� งเพื�อตั�งสมมติฐานและขอ้สรุปอา้งอิงใหม่   
 สรุปไดว้า่ กระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ มี 6 ขั�นตอนดงันี�                               
 1. การนิยามปัญหา หมายถึงการกาํหนดประเด็นปัญหา โดยพิจารณาจากขอ้มูล ขอ้โตแ้ยง้
เพื�อกาํหนดปัญหา ซึ� งการนิยามปัญหาเป็นจุดเริ�มตน้ของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เพราะกระตุน้
ใหค้นเริ�มตระหนกัถึงปัญหา ขอโตแ้ยง้เพื�อหาคาํตอบที�สมเหตุสมผล 
 2. การรวบรวมขอ้มูลเกี�ยวกบัประเด็นปัญหาขอ้โตแ้ยง้ที�คลุมเครือ รวมทั�งการดึงขอ้มูล
หรือความรู้จากประสบการณ์เดิมมาใช้  เมื�อพบกับสถานการณ์ที�เป็นปัญหา การรวบรวมขอ้มูล     
ถือวา่มีความจาํเป็นต่อการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
 3. การจดัระบบขอ้มูล หมายถึงการพิจารณาความน่าเชื�อถือของข้อมูล ความเพียงพอ          
ของข้อมูล และสามารถแยกแยะข้อมูลได้ว่าข้อมูลใดเป็นความคิดเห็น ขอ้มูลใดเป็นขอ้เท็จจริง   
รวมทั�งจดัลาํดบัความสาํคญัของขอ้มูล เพื�อเป็นแนวทางในการตั�งสมมติฐาน 
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 4. การตั�งสมมติฐาน หมายถึง การนาํขอ้มูลที�จดัระบบแลว้มาเชื�อมโยงหาความสัมพนัธ์ 
เพื�อกาํหนดแนวทางการสรุปที�น่าจะเป็นไปไดม้ากที�สุด หรือตดัสินใจอยา่งสมเหตุสมผล 
 5. การสรุปอา้งอิงโดยใชห้ลกัตรรกศาสตร์ หมายถึง การพิจารณาทางเลือกที�สมเหตุสมผล
ที�สุดจากขอ้มูลและหลกัฐานที�มีอยู ่เพื�อนาํไปสู่การสรุปที�สมเหตุสมผล 
 6. การประเมินสรุปอา้งอิง หมายถึง การประเมินความสมเหตุสมผลของการสรุปอา้งอิง  
รวมทั�งพิจารณาวา่ขอ้สรุปนั�นสามารถนาํไปใช้ประโยชน์ไดห้รือไม่ ผลจะเป็นอยา่งไรหากขอ้สรุปนั�น 
มีการเปลี�ยนแปลง หรือได้รับข้อมูลเพิ�มเติม ซึ� งจะนําไปสู่การรวบรวมข้อมูลที�มีอยู่อีกครั� งหนึ� ง   
หรือตั�งสมมติฐานและการสรุปอา้งอิงใหม่ 
 ประโยชน์ของการคิดอย่างมีวจิารณญาณ   
 การพฒันาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นเป้าหมายสําคญัของการศึกษา 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณจะช่วยให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ คิดอย่างรอบคอบ คิดอย่างมีเหตุผล            
และแก้ไขปัญหาจนนาํไปสู่ขอ้สรุปที�สมเหตุสมผลด้วยตนเอง โดยนักวิชาการและนักการศึกษา                 
ไดก้ล่าวถึง ประโยชน์ของการเป็นผูคิ้ดอยา่งมีวจิารณญาณไวด้งัต่อไปนี�   
 เคลลี� (Kelly. 2001 : 78 - 78) กล่าวถึง ประโยชน์ของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในทางการเมือง 
ไวด้งันี�   
 1. การมีอิสระ (Autonomy) การมีอิสระในการปกครองตนเอง รวมไปถึงการรู้จกันาํ และ 
ควบคุมตวัเอง รู้จกัวา่ตวัเองเป็นใคร กาํลงัทาํอะไรอยูแ่ละดว้ยเหตุผลอะไร  
 2. มีความรู้ทางการเมือง (Political Literacy) หมายถึง การรู้จกัออกเสียงสะทอ้นความคิด
ที�เกี�ยวข้องกับเรื� องสําคญัที� เกิดขึ� นในแต่ละวนั อนัทาํให้เราสามารถดูแลรัฐบาลให้รับผิดชอบ             
เกี�ยวกบันโยบายและการกระทาํได ้ 
 3. มีค่านิยมทางสังคม (Social Values) คือ มีส่วนร่วมในค่านิยม ประเพณี การกระทาํ              
ที�เป็นการรวมตวัทางสังคม และความมั�นคง ซึ� งเราพร้อมที�จะชี�  และตอบสนองต่อสิ�งที�เป็นปัญหา
สาํคญัของสังคม  
 4. การมีดุลยพินิจในวิชาชีพ (Career Consideration) คือ ความสามารถที�จะแก้ปัญหา             
มีความเป็นอิสระ และมีความคิดริเริ�มสร้างสรรคใ์นอาชีพของตน  
 5. การมีดุลยพินิจในการกระทาํ (Practical Consideration) คือ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
จะช่วยเสริมปัญญาที�จะเลือกในการดาํเนินชีวติแต่ละวนัได ้ 
 พอล และเอล็เดอร์ (Paul and Elder. 2006 : 34 - 35) กล่าววา่ผูที้�มีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณนั�น
จะสามารถ  
 1. ตั�งคาํถามและปัญหาที�ตรงประเด็น และสามารถกาํหนดปัญหาเหล่านั�นไดอ้ยา่งชดัเจน 
และแม่นยาํ 
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 2. รวบรวมและประเมินข้อมูลที� เกี�ยวข้อง ใช้แนวคิดนามธรรมในการตีความข้อมูล          
อยา่งมีประสิทธิผล  
 3. นําไปสู่ข้อสรุปและทางออกที�ดีและมีเหตุผล สามารถทดสอบข้อมูลเพื�อยอ้นแยง้           
หลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานที�เกี�ยวขอ้ง  
 4. คิดอยา่งเปิดใจเปิดกวา้ง   
 5. มีความตระหนกั สามารถประเมินผลในสิ�งที�จาํเป็นต่อการตั�งสมติฐาน การแปลความ 
และผลลพัธ์ที�เป็นไปได ้ 
 6. ติดต่อสื�อสารอยา่งมีประสิทธิภาพกบัผูอื้�นเพื�อหาทางออกของปัญหาที�ซบัซอ้นได ้ 
  เอนนิส (Ennis. 2011 : 4 - 10) ได้อธิบายว่า ผูที้� คิดอย่างมีวิจารณญาณนั� นจะเป็นผูที้� มี          
คุณลกัษณะสาํคญั คือ   
 1. สนใจวา่ความเชื�อพื�นฐานและการตดัสินใจของตนนั�นถูกตอ้ง นั�นหมายถึง การเอาใจใส่
การทาํสิ�งต่าง ๆ ใหถู้กตอ้ง (Getit Right) โดยประกอบดว้ย  
  1.1 การค้นหาสมมติฐาน คําอธิบาย ข้อสรุป แผนการและแหล่งข้อมูลอื�น ๆ อย่าง              
เปิดกวา้ง  
  1.2 การพิจารณามุมมองของผูอื้�นมากกวา่ผูม้องของตนเองอยา่งจริงจงั  
  1.3 พยายามติดตามข่าวสาร  
  1.4 ใชท้กัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  
 2. เอาใจใส่ เข้าใจและให้ความสําคัญของมุมมองของผูอื้�นอย่างซื�อสัตย์และชัดเจน 
ประกอบดว้ย  
  2.1 การคน้หาและการรับฟังเหตุผลและมุมมองของผูอื้�น  
  2.2 สนใจในความหมายที�พวกเขาตั�งใจพูด เขียนหรือการสื�อสารอื�น ๆ การแสวงหา 
ความแม่นยาํของขอ้มูลใหไ้ดม้ากที�สุด  
  2.3 ตดัสินหรือยนืยนัขอ้สรุปหรือประเด็นคาํถาม  
  2.4 แสวงหาและใหเ้หตุผล  
  2.5 พิจารณา ไตร่ตรองสถานการณ์ทั�งหมด  
  2.6 ตระหนกัถึงความเชื�อพื�นฐานของตนเองอยา่งมีวจิารณญาณ  
 3. เอาใจใส่ทุกคน โดย  
  3.1 หลีกเลี�ยงการรังควานหรือทําให้ผู ้อื�นสับสน คํานึงถึงความรู้สึกและระดับ              
ความเขา้ใจของผูอื้�น  
  3.2 คาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูอื้�น  
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 ทิศนา แขมมณี (2548 ก : 304 - 305) กล่าวว่าผูที้� มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั� นจะมี 
ความสามารถดงันี�   
 1. สามารถกาํหนดเป้าหมายในการคิดอยา่งถูกทาง  
 2. สามารถระบุประเด็นในการคิดไดอ้ยา่งชดัเจน  
 3. สามารถประมวลข้อมูลทั� งด้านข้อเท็จจริง และความคิดเห็นเกี�ยวกับประเด็นที�คิด            
ทั�งทางกวา้ง ทางลึกและไกล  
 4. สามารถวเิคราะห์ขอ้มูล และเลือกขอ้มูลที�จะใชใ้นการคิดได ้ 
 5. สามารถประเมินขอ้มูลได ้ 
 6. สามารถใช้หลักเหตุผลในการพิจารณาข้อมูลและเสนอคําตอบหรือทางเลือก                 
ที�สมเหตุสมผลได ้ 
 7. สามารถเลือกทางเลือกหรือลงความเห็นในประเด็นที�คิดได ้  
 สุคนธ์ สินธพานนท์ (2552 : 15) กล่าวว่า ผูที้� คิดอย่างมีวิจารณญาณจะมีคุณลักษณะ 
สาํคญั ดงันี�   
 1. มีความมั�นใจในการเผชิญต่อปัญหาต่าง ๆ และแกปั้ญหานั�น ๆ ไดถู้กทาง  
 2. สามารถตดัสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆไดอ้ยา่งเหมาสมและมีเหตุผล  
 3. มีบุคลิกภาพดี เป็นคนสุขุมรอบคอบ ละเอียดลออ ก่อนตดัสินใจในเรื�องใดจะตอ้งมี 
ขอ้มูลหลกัฐานประกอบแลว้วเิคราะห์ดว้ยเหตุผลก่อนตดัสินใจ  
 4 ทํากิจการงานต่าง ๆ ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที�กําหนดอย่างมีคุณภาพ         
เนื�องจากมีระบบความคิดอยา่งเป็นขั�นตอน  
 5. มีทกัษะในการสื�อสารกบัผูอื้�นไดดี้ ทั�งการอ่าน เขียน ฟัง พดู  
 6. การพัฒนาวิธีคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่เสมอทําให้สติปัญหาเฉียบแหลม พัฒนา             
ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งต่อเนื�องในสถานการณ์ของโลกที�มีการเปลี�ยนแปลง  
 7 เป็นผูที้�มีความรับผดิชอบ มีระเบียบวนิยั  
 8. เป็นผูที้�ปฏิบติังานอยูบ่นหลกัการและเหตุผล ส่งผลใหง้านสาํเร็จอยา่งมีคุณภาพ  
 บรรจง อมรชีวิน (2555 : 30) กล่าวว่า ผูที้� คิดอย่างมีวิจารณญาณจะเป็นคนที�มีความ
สามารถที�จะรู้ว่าจะใช้ประโยชน์จากขอ้มูลและความรู้ในขอ้เท็จจริงไปสู่การแกปั้ญหาไดอ้ย่างไร 
รวมทั�งรู้ที�จะเสาะหาแหล่งขอ้มูลที�จะช่วยในการคิดของเขาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
ยงัช่วยในการเชื�อมโยงต่อการให้เหตุผลและสรรค์สร้างงาน ช่วยให้ไดม้าซึ� งความรู้ การปรับปรุง            
ในเชิงทฤษฎี และความหนกัแน่นกบัการให้เหตุผลยามมีประเด็นขอ้โตเ้ถียง และเรายงัสามารถใช้
การคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อการเสริมสร้างกระบวนการทาํงานและปรับปรุงสถาบนัเชิงสังคม  
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และยงัเป็นรากฐานไปสู่สังคมที�เป็นวิทยาศาสตร์และสังคมเสรีประชาธิปไตย เพราะวิทยาศาสตร์
ตอ้งการการใช้เหตุผลต่อการทดลองและยืนยนัทฤษฎี และสังคมประชาธิปไตยตอ้งการพลเมือง           
ที�คิดอย่างมีวิจารณญาณต่อประเด็นทางสังคมที�จะส่งผลให้ผ่านดุลยพินิจของเขาต่อฝ่ายปกครอง
อยา่งปราศจากความมีอคติและลาํเอียงในยามที�ตอ้งพินิจเรื�องต่าง ๆ ที�สาํคญั  
 จากประโยชน์ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณดังกล่าว สรุปได้ว่า ผูที้� มีการคิดอย่างมี 
วจิารณญาณจะเป็นผูที้�ดาํเนินชีวิตตามหลกัเหตุผล สามารถตั�งคาํถามหรือระบุประเด็นปัญหาต่าง ๆ 
ไดอ้ยา่งชดัเจน ให้ความสําคญักบัการแสวงหาความรู้และติดตามขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ สามารถรวบรวม 
ขอ้มูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความและตดัสินขอ้มูลไดอ้ยา่งรอบคอบและมีประสิทธิภาพ คิดริเริ�ม 
และสามารถแกปั้ญหาอย่างถูกตอ้งและสมเหตุสมผล รวมทั�งเป็นผูที้�ทกัษะในการสื�อสาร เปิดใจกวา้ง 
รับฟังผูอื้�นและสนใจผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน   
 
ผลสัมฤทธิ8ทางการเรียน 
 ความหมายของผลสัมฤทธิ8ทางการเรียน 
 ไพศาล หวงัพานิช (2526 : 89) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ= ทางการเรียน หมายถึง คุณลกัษณะ
และประสบการณ์การเรียนรู้ที� เกิดขึ� นจากการฝึกอบรมหรือจากการสอนจึงเป็นการตรวจสอบ  
ความสามารถหรือความสัมฤทธิ= ผลของบุคคลวา่ เรียนรู้แลว้เท่าไร มีความสามารถชนิดใด วดัดา้น
เนื�อหา เป็นการตรวจสอบความสามารถเกี�ยวกบัเนื�อหาวิชา รวมถึงพฤติกรรมความสามารถดา้นต่าง ๆ 
เรียกการสอบแบบนี�วา่ “ขอ้สอบวดัผลสัมฤทธิ= ” 
 พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2530 : 29) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ= ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะ           
รวมถึงความรู้ความสามารถของบุคคลอนัเป็นผลมาจากการเรียนการสอนทาํให้บุคคล เกิดการ
เปลี�ยนแปลงพฤติกรรมในดา้นต่าง ๆ  ของสมรรถภาพสมอง  
 บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 53) กล่าวว่า แบบทดสอบผลสัมฤทธิ=  (Achievement Test)  
หมายถึง  แบบทดสอบที�ใช้วดัความรู้ความสามารถของบุคคลในดา้นวิชาการซึ� งเป็นผลในการเรียนรู้
สาระ และตามจุดประสงคข์องวิชา หรือเนื�อหาที�สอนนั�น โดยทั�วไปจะวดัผลสัมฤทธิ= ในวิชาต่าง ๆ  
ที�เรียนในโรงเรียน วทิยาลยั มหาวทิยาลยั หรือสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ    
 สมนึก ภัททิยธนี (2546 : 73 - 97) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ=              
ทางการเรียนไวว้า่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ= ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที�วดัสมรรถภาพ 
สมองดา้นต่าง ๆ ที�นกัเรียนไดรั้บการเรียนรู้ที�ผา่นมาแลว้  
 สรุปไดว้า่ ผลสัมฤทธิ= ทางการเรียน หมายถึง คุณลกัษณะความสามารถ และประสบการณ์
ของบุคคลอนัเกิดจากการเรียนการสอนและเป็นผลให้บุคคลเกิดการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมในดา้น
ต่าง ๆ ซึ� งสามารถตรวจสอบไดจ้ากการวดัผลสัมฤทธิ= ทางการเรียน 
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 ลกัษณะของผลสัมฤทธิ8ทางการเรียน 
 จากการศึกษาเอกสารเกี�ยวกบัลกัษณะของผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนไดมี้นกัการศึกษาเสนอ
ทฤษฎี หรือแนวคิดไวด้งันี�  (อุทุมพร จามรมาน. 2549 : 55 - 60) 
 1. ผลสัมฤทธิ= ดา้นความจาํ 
  ความจาํ เป็นลักษณะที�สําคัญของการเรียน ความสามารถในการจาํสิ� งต่าง ๆ ได ้                
เป็นตวัเสริมให้เกิดความรู้ความสามารถในการเรียน ความจาํจึงเป็นผลสัมฤทธิ= พื�นฐานก่อนการแสดง
ความสามารถในระดบัที�สูงขึ�น ซึ� งไดแ้ก่ ความเขา้ใจและการนาํความรู้ไปใช้ ความสามารถในการจาํ
ในที�นี�  ไดแ้ก่ 
  1.1 ความสามารถในการจาํคาํศพัทเ์ฉพาะ 
  1.2 ความสามารถในการจาํขอ้เทจ็จริง 
  1.3 ความสามารถในการจาํวธีิการ 
  1.4 ความสามารถในการจาํเหตุการณ์ แนวโนม้ ทิศทาง ความเคลื�อนไหวต่าง ๆ 
  1.5 ความสามารถในการจาํการจดัประเภท 
  1.6 ความสามารถในการจาํเกณฑ ์หลกัการ ความคิดเห็น 
  1.7 ความสามารถในการจาํระเบียบวธีิ เทคนิควธีิ 
  1.8 ความสามารถในการจาํขอ้สรุปทั�ว ๆ ไป 
  1.9 ความสามารถในการจาํทฤษฎี 
 2. ผลสัมฤทธิ= ดา้นความเขา้ใจ 
  ความเขา้ใจเป็นความสามารถในระดบัที�สูงกว่าความจาํ นั�นคือ นักเรียนมีความสามารถ   
ในการเข้าใจสาระต่าง ๆ ที�ตนจาํ ความเข้าใจในที�นี� คือ ความสามารถในการแปลความหมาย                  
ความสามารถในการตีความ และความสามารถในการสรุปความและอา้งอิงต่อไปได ้
  2.1 การแปลความหมาย เป็นการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาไทย หรือภาษาจีน                
เป็นภาษาไทย หรือภาษาไทยเป็นภาษาจีน ความสามารถในระดบันี� เป็นการแปลความจากนามธรรม
ระดบัหนึ�งไปสู่อีกระดบัหนึ�ง 
  2.2 การตีความ เป็นการสื� อใหม่โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ที� เคยมี เข้ามาให ้             
ขอ้ความหรือสัญลกัษณ์กระจ่างขึ�น เช่น ความสามารถในการตีความหมายขอ้ความทางกฎหมาย
ออกเป็นภาษาชาวบ้าน ความสามารถในการจาํความคิดที�เกี�ยวกับนโยบายการบริหารโรงเรียน 
ความสามารถในการแยกขอ้สรุปที�เชื�อถือไดอ้อกจากที�เชื�อถือไม่ได ้
  2.3 การสรุปและอา้งอิงต่อ เป็นความสามารถในการอ่านขอ้ความแลว้นาํมาใชใ้นงาน
ของตนอยา่งถูกตอ้ง ความสามารถในการดึงสาระสาํคญัออกมาเขียนใหม่ ความสามารถในการสอน
แทรกขอ้ความตามช่องวา่งที�เวน้ 
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 3. ผลสัมฤทธิ= ดา้นการนาํไปใช ้
  ความสามารถในการนาํความรู้ที�ไดเ้รียนไปแลว้ ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได ้ถือว่า
เป็นการบรรลุยงัจุดมุ่งหมายของการนําไปใช้ การนําไปใช้ในสภาพที�ตนเคยจาํได้ ถือว่าเป็น               
ความสามารถในการจาํ การนาํไปใชใ้นที�นี� จึงเนน้ที�สถานการณ์ใหม่ที�ตนยงัไม่ไดพ้บ แต่สามารถนาํ
ความรู้ของตนไปแกปั้ญหาหรือไปปรับวธีิการเก่าใหดี้กวา่เดิม 
 4. ผลสัมฤทธิ= ดา้นการวเิคราะห์ 
  การวิเคราะห์เป็นการแยกแยะเนื�อหาให้เป็นส่วนยอ่ย แลว้ระบุความสัมพนัธ์ของส่วนยอ่ย 
ส่วนยอ่ยกบัส่วนใหญ่ การวิเคราะห์ที�จดัอยูใ่นความสามารถระดบัตํ�า ไดแ้ก่ การวเิคราะห์นามธรรม
ที�ไม่ยุง่ยาก ตรงไปตรงมา ส่วนการวิเคราะห์ที�จดัอยูใ่นความสามารถที�จดัอยูใ่นความสามารถระดบัตํ�า 
ไดแ้ก่ 
  4.1 การวิเคราะห์ส่วนย่อย ๆ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์คาํและประเภทของคาํในบทเรียน 
เช่น นบัจาํนวนคาํนามในบทความ 
  4.2 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ เช่น การระบุวา่ ก กบั ข สัมพนัธ์กนัอยา่งไร ดว้ยเหตุผล
หรือหลกัฐานอะไรบา้ง 
  4.3 การวเิคราะห์หลกัการจดัระเบียบ เช่น การวเิคราะห์ขอ้บงัคบัในหอ้งเรียน 
 5. ผลสัมฤทธิ= ดา้นการสังเคราะห์ 
  การสังเคราะห์เป็นการนําสิ� งที�วิเคราะห์มาผสมผสานใหม่ เป็นเรื� องใหญ่ รูปใหม่                 
สิ�งใหม่ ตวัอยา่งเช่น งานเขียนของนกัเรียนซึ� งใช้ความรู้ความเขา้ใจในเนื�อหา สาระ ผสมผสานกบั
การวิเคราะห์ และการประยุกตใ์ชม้าจดัทาํเป็นผลงานใหม่ของนกัเรียน ซึ� งมีความคิดของตน และมี
ขอ้ความที�สมบูรณ์ การสังเคราะห์ในที�นี� จะเห็นวา่จะหมายถึง ผลงานใหม่ เช่น 
  5.1 การสังเคราะห์ที�ใชผ้ลงานเพื�อสื�อความหมายเฉพาะอยา่ง เช่น งานเขียนของนกัเรียน 
  5.2 การสังเคราะห์ที�ใหผ้ลงานเพื�อการนาํไปปฏิบติั เช่น แผนงาน โครงการ วธีิการ 
  5.3 การสังเคราะห์ที�ใหข้อ้สรุป แนวคิด ทฤษฎีที�ระบุความสัมพนัธ์ของนามธรรมใหม่ 
เช่น การพฒันาแนวคิด ปรัชญา ทฤษฎีใหม่ เกี�ยวกบัการเรียนรู้ของเด็กไทย 
 6. ผลสัมฤทธิ= ดา้นการประเมิน 
  ความสามารถในการประเมินเพื�อให้ไดคุ้ณค่าบางอยา่ง ถือว่าเป็นขั�นสุดทา้ยของการ
พฒันาดา้นสมองของนกัเรียน ความสามารถในการประเมินเป็นผลจากความสามารถในการจาํ เขา้ใจ 
ประยุกตว์ิธี วิเคราะห์ และสังเคราะห์ โดยที�ผูป้ระเมินนาํความรู้ดงักล่าวที�ไดส้ะสมไวม้าประมวล
เขา้ด้วยกนั แสวงหาเกณฑ์มาประกอบเพื�อให้เกิดผลประเมิน การประเมินเป็นการตดัสินคุณค่า               
ของงาน คาํตอบ วิธีการ เนื�อหาสาระ ลกัษณะคน สัตว ์สิ�งของ โดยใช้เกณฑ์และมาตรฐานเพื�อวดั
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ความถูกตอ้ง ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิพล คุณภาพ ความสอดคลอ้ง ความประหยดั ความพึงพอใจ 
ความคุม้ค่า การประเมินเป็นการนาํความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์มาใช ้
โดยเพิ�มเกณฑป์ระเมินเขา้ไปดว้ย เกณฑใ์นการประเมินมี 2 ประเภท คือ 
  6.1 การประเมินโดยใชเ้กณฑภ์ายใน 
   เกณฑภ์ายใน คือ ความคิดเห็น ประสบการณ์ ความรู้ของตวัเอง เป็นเหตุผลในการ
ตดัสิน เช่น การพิจารณาผลงานของนกัเรียนโดยอาศยัความคิดเห็นของครูเป็นหลกั 
  6.2 การประเมินโดยใชห้ลกัเกณฑภ์ายนอก 
   เกณฑภ์ายนอก คือ หลกัฐาน เอกสาร ขอ้พิสูจน์ ขอ้เทจ็จริง วธีิการปฏิบติัในสังคม 
วธีิการในสาขาวชิา เช่น การพิจารณาผลงานของนกัเรียน โดยใชเ้กณฑข์องครูคนอื�นผนวกกบัเกณฑ์
ของโรงเรียนอื�น 
 การวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง 
 การวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง เป็นการวดัผลที�คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งผูเ้รียน
และพฤติกรรมที�เกิดขึ�นในการจดัการเรียนรู้ ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนมีหลากหลาย 
เช่น กิจกรรมภาคสนาม กิจกรรมสํารวจ กิจกรรมทดลอง และกิจกรรมการคน้ควา้ ซึ� งในการจดั             
กิจกรรมเหล่านั�น ควรคาํนึงถึงว่าผูเ้รียนแต่ละคนมีศกัยภาพแตกต่างกนัดว้ย ในการวดัผลประเมินผล
ตามสภาพจริงจะมีประสิทธิภาพ ควรมีการประเมินหลาย ๆ ดา้น และหลากหลายวธีิ 
 กรมวชิาการ (2545 ข : 159) กล่าววา่ การวดัและประเมินผลตามสภาพจริง มีลกัษณะดงันี�  
 1. การวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง มีลักษณะที�สําคัญ คือ ใช้วิธีประเมินการคิด                  
ที�ซบัซ้อน ความสามารถในการปฏิบติังานและศกัยภาพของผูเ้รียนมากกวา่ที�จะประเมินดา้นความรู้ 
ความจาํ 
 2. เป็นการประเมินความสามารถของผูเ้รียน เพื�อที�จะวนิิจฉยัผูเ้รียนในส่วนที�ควรส่งเสริม
และในส่วนที�ควรแกไ้ข 
 3. เป็นการประเมินที�ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมินงานของตนเองและของเพื�อน
ร่วมหอ้ง เพื�อใหรู้้จกัตนเองและเกิดการยอมรับในผลงานของผูอื้�น 
 4. ข้อมูลที�ได้จากการประเมินจะสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการเรียนการสอนและ       
การวางแผนของผูส้อนวา่ สามารถสนองต่อความสามารถ ความสนใจ และความตอ้งการของผูเ้รียน
หรือไม่ 
 5. ประเมินความสามารถของผูเ้รียนในการถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่ชีวติจริง 
 6. ประเมินดา้นต่าง ๆ ดว้ยวธีิที�หลากหลายในสถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งต่อเนื�อง 
 จากการศึกษาดงักล่าว สรุปไดว้า่ ผลสัมฤทธิ= ทางการเรียน หมายถึง การมีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ที�เกิดจากการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยพิจารณาจากคะแนนสอบที�กาํหนดให ้



 

 

41

งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 งานวจัิยต่างประเทศ 

  แมนไซ (Mansi. 2004 : 1111) ได้ศึกษาการให้เหตุผลและข้อพิสูจน์เกี�ยวกบัเรขาคณิต            

ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พบวา่เมื�อเปรียบเทียบทฤษฎีของ Piaget และ Van Hiele การมีเหตุผล

เกี�ยวกบัความพร้อมในการพิสูจน์อย่างเป็นทางการ นักเรียนไม่ได้เป็นเครื�องหมายที�เพียงพอกบั

ระดบัทฤษฎีของ Van Hiele เพื�อที�จะสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์การคน้ควา้เพิ�มเติมแสดงให้เห็นว่า 

การทดสอบเรขาคณิตทั�ว ๆ ไปและความเขา้ใจของนักเรียนเกี�ยวขอ้งกบัการพิสูจน์ทางเรขาคณิต

เพื�อให้สัมฤทธิ= ผลได ้การสอนของครูมีผลต่อการเรียนเรขาคณิตของนกัเรียน ครูผูส้อนจะสามารถ

ช่วยเหลือนกัเรียนในการปรับปรุงทกัษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และเรขาคณิตของนกัเรียน 

เพื�อผลสาํเร็จและความเขา้ใจในการเรียนการสอนใหม้ากขึ�น 

 ชิโทคาส (Chikotas. 2005 : 131 - 137) ไดศึ้กษาเรื�อง การเรียนรู้จากปัญหาเป็นฐานในการ

ศึกษาของพยาบาลฝึกหดั รวมถึงการฝึกหดัในคลินิกจากมุมมองของผูฝึ้กหดัของนกัศึกษาพยาบาล 

จาํนวน 13 คน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั�งหมดมีความพึงพอใจการฝึกหัดวิชาชีพของพวกเขาในคลินิก

โดยพวกเขายอมรับว่า ความชาํนาญของการทาํงานในคลินิกนั�นมาจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา            

เป็นฐาน (PBL) ซึ� งมีประโยชน์มาก (PBL เป็นหลกัที�ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรง) และพบวา่ 

ขอ้มูลของ บทเรียนต่าง ๆ ที�ไดจ้ากห้องเรียนที�มีการใช ้หลกัสูตร PBL เขา้ไปสอนสามารถนาํขอ้มูลนั�น

ไปประยุกตใ์นวิชาชีพพยาบาลไดจ้ริง รวมไปถึงการพฒันาความสามารถในการวินิจฉยัโรคของคนไข้

ในคลินิก ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลยงัสนบัสนุนวา่ หลกัสูตร PBL นี� คือการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

ของผูเ้รียน และเป็นการเรียนรู้ที�ต้องใช้เวลานานตลอดชีวิต จากมุมมองของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์   

พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นและเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที�ดี ระหว่างการใช ้     

หลกัสูตร PBL กบัการฝึกหดัวชิาชีพในคลินิกของพยาบาลฝึกหดั 

  เฮสเตอร์เบิร์ท (Hesterberg. 2005 : 347) ไดศึ้กษาการประเมินผลการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐานในหลักสูตรฝึกหัดประสิทธิภาพของการกระทาํด้วยตนเองการคิดอย่างมีวิจารณญาณ              
และการประเมินพฒันาการทางด้านความชาํราญของนักเรียนที�ใช้หลกัสูตร PBL จาํนวน 39 คน  
และนกัเรียนที�ไม่ใชห้ลกัสูตร PBL จาํนวน 53 คน ผลการศึกษาพบวา่ PBL ให้ประโยชน์อยา่งมาก
ในการศึกษานักเรียนที�เรียนในหลักสูตร PBL กว่า 75 % มีความต้องการได้เกรด A ในทุกวิชา            
ที�เรียนและตอ้งการใช้เวลาในการศึกษาบทเรียนในแต่ละสัปดาห์เพื�อเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
มากกว่า ส่วนนักเรียนที�ไม่ใช้หลกัสูตร PBL จะมีความตอ้งการเพียง 60 % เท่านั�น แต่ผลคะแนน
การทาํแบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารญาณของกลุ่มนักเรียนที�ใช้หลกัสูตร PBL ไม่มากไปกว่า        
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นกัเรียนที�ไม่ใชห้ลกัสูตร PBL อยา่งไรก็ตามการเก็บรวบรวมขอ้มูลนี� น้อยเกินไปที�จะนาํไปพิสูจน์
อะไรไดดี้อยา่งแม่นยาํ 
 งานวจัิยในประเทศ 
 พรทิพย ์ฤกษส์มโภชน์ (2550 : 87) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์และการมีปฏิสัมพนัธ์ของนกัเรียนโดยใช้การจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค กลุ่มเกมแข่งขนั (TGT) กับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ สําหรับนักเรียนชั�น
มธัยมศึกษาปีที� 1 พบวา่ ผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนที�เรียนที�ไดรั้บการจดั
การเรียนรู้โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค กลุ่มเกมแข่งขนั (TGT) มีความแตกต่างกบั
นกัเรียนที�ไดที้�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบปกติ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 
.01 โดยเมื�อได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค กลุ่มเกมแข่งขนั 
(TGT) แลว้ทาํให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนสูงกวา่ที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารเรียน
แบบปกติ เมื�อได้รับการจดัการเรียนรู้ทั� ง 2 แบบทาํให้มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์แตกต่างกัน         
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 โดยนกัเรียนที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค กลุ่มเกมแข่งขนั (TGT) มีค่าเฉลี�ยของเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์สูงกวา่ค่าเฉลี�ย
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที�ได้รับจดัการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบปกติ การจัด       
การเรียนรู้ทั�ง 2 แบบ ทาํให้นกัเรียนมีปฎิสัมพนัธ์แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
ซึ� งนกัเรียนที�ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค กลุ่มเกมแข่งขนั 
(TGT) มีค่าเฉลี�ยการมีปฏิสัมพนัธ์ของนกัเรียนสูงกวา่ค่าเฉลี�ยการมีปฎิสัมพนัธ์ของนกัเรียนที�ไดรั้บ
จดัการเรียนรู้โดยใชก้ารเรียนแบบปกติ 
 รัชนีวรรณ  สุ ข เส นา (2550 : 127) ได้เป รียบ เที ยบ ผลสั มฤท ธิ= ท างการเรียน  เรื� อง                      
บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 ระหว่างการจดั 
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) กบัการเรียนรู้ตามคู่มือครูจากผลการเปรียบเทียบ 
พบวา่ นกัเรียนที�เรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) มีผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนที�เรียน
ตามคู่มือครู อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .05 มีความพึงพอใจมากเมื�อเรียนโดยใช้ปัญหา             
เป็นฐาน (PBL) มีค่าเฉลี�ย 4.35 และมีความพึงพอใจมากเมื�อเรียนเรียนรู้ตามคู่มือครูมีค่าเฉลี�ย 4.28 
ซึ� งนักเรียนที�เรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
สามารถคงทนความรู้หลงัเรียนไดท้ั�งหมด ส่วนนกัเรียนที�เรียนรู้ตามคู่มือครู สามารถคงทนความรู้
ไดน้อ้ยกวา่คะแนนเฉลี�ยหลงัเรียน 
 วีระชัย เจริญวฒันะตระกูล (2550 : 66 - 67) ได้ศึกษาผลการใช้การเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค TGT เน้นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั� นมัธยมศึกษาปีที�  5           
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ผลการศึกษาพบว่า เมื�อใชก้ารเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ทาํให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ= ทางการเรียน          
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ .01 นักเรียนมีทักษะกระบวนการ            
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ที�เน้นกรบวนการแก้ปัญหา          
ทางคณิตศาสตร์ดีมาก โดยมีค่าเฉลี�ย 31.46 คิดเป็นร้อยละ 78.72 เมื�อนํามาจาํแนกตามขั�นตอน
กระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 4 ขั�นตอนตามแนวของโพลยา นกัเรียนมีขั�นตอนของการทาํ
ความเข้าใจอยู่ในระดับดีเยี�ยม คิดเป็นร้อยละ 90.64 มีขั�นตอนวางแผนและขั�นตอนดาํเนินการ             
อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 77.13 และ 75.85 และมีขั� นตอนตรวจสอบอยู่ในระดับดี               
คิดเป็นร้อยละ 71.28 
 กาญจนา กาบทอง (2552 : 102) ได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื� อง  
โจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนโดยใชชุ้ดกิจกรรมประกอบการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา 
ชั�นประถมศึกษาปีที� 6 สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ผลการพฒันาพบว่า นักเรียน               
ที�ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา                    
มีผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 นกัเรียน 
มีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ดี คิดเป็นร้อยละ 82.99 นักเรียนมีพฒันาการเรียนรู้ทุกคน        
ค่อนขา้งมาก คิดเป็นร้อยละ 68.47 มีความพอใจมากที�สุดที�ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ชุดกิจกรรม ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา 
 อารีรัตน์ ศิริ (2552 : 77) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนและความคงทนของการเรียนรู้
ทางคณิตศาสตร์โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบ TGT เรื�องเศษส่วน ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 
โรงเรียนชุมชนวดัศรีดงเย็น สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 พบว่า นักเรียนที�เรียน  
โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบ TGT มีผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่า
เกณฑ์ที�กาํหนดไวร้้อยละ70 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 นกัเรียนมีเจตคติเห็นดว้ยมากที�สุด
ต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ TGT ในรูปแบบ              
การเรียนที�มีความทนัสมยัเหมาะสมกบัผูเ้รียนและสภาพการณ์ปัจจุบนั และในภาพรวมนักเรียน      
มีเจตคติเห็นด้วยมากต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ TGT เรื�องเศษส่วน และนักเรียน           
มีความคงทนของการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยดูจากเมื�อนาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ= ทางการ
เรียนชุดเดิมมาทดสอบวดัความคงทนของการเรียนรู้หลงัจากทดสอบหลงัเรียนผ่านไป 2 สัปดาห์        
มีคะแนนเฉลี�ยทั�ง 2 ครั� ง ไม่แตกต่างกนั 
 อภิญญา ซอระสี (2552 : 70) ชุดกิจกรรมเพื�อพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
สําหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 ผลการพฒันา พบวา่ผลการสร้างชุดกิจกรรมเพื�อพฒันาทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทั� ง 4 ชุดประกอบด้วยชุดการแก้ปัญหาน่ารู้ ชุดตรวจดูความคุม้ค่า             
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ชุดคน้หากลา้คิด ชุดสะกิดความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์มีจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของชุดกิจกรรม เนื�อหา
ของชุดกิจกรรมสื�อและแหล่งการเรียนรู้ การวดัผลและประเมินผล ในภาพรวมมีความเหมาะสมมาก 
ซึ� งมีค่าเฉลี�ย 4.00 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 0.29 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื�อพฒันา
ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพ 79.87 / 77.08 ซึ� งเป็นไปตามเกณฑ์ที�กาํหนด   
75 / 75 และเมื�อเปรียบเทียบความสามารถด้านทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน       
หลงัใชชุ้ดกิจกรรมสูงกวา่ก่อนใชชุ้ดกิจกรรม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 อุษา จนัทร (2552 : 103 - 105) ได้พฒันากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื� อง การหาร 
สําหรับนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 โดยใช้รูปแบบแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที�เน้น
ทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ พบวา่ การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การหาร
โดยใชรู้ปแบบแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที์�เนน้ทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทาํให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนร้อยละ 83.46 ร้อยละ 80 ของนักเรียนทั� งหมด มีผลสัมฤทธิ=         
ทางการเรียนตั�งแต่ร้อยละ 70 ขึ�นไป เป็นไปตามเกณฑ์ที�กาํหนด อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 
.01 จะเห็นไดว้่านกัเรียนยงัเกิดทกัษะการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื�อสาร การสื�อความหมาย
และนาํเสนอ และเชื�อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ โดยสังเกตจากนักเรียนสามารถแสดง           
วธีิคิดแกปั้ญหาของตนเองได ้กลา้เสนอวิธีการแกปั้ญหาของตนเองต่อกลุ่ม สื�อความหมายดว้ยการ
วาดภาพ เขียนแผนภูมิกิ�งไม ้เขียนประโยคสัญลกัษณ์ไดแ้สดงว่ารู้จกัการเชื�อมโยงและสื�อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ ดา้นกระบวนการคิดริเริ�มสร้างสรรคย์งัเกิดกบันกัเรียนนอ้ย 
 ชนกนาถ อาจยะศรี (2553 : 102) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ= ทางการเรียน            
และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เรื� อง การแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2 
ระหว่าง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม The Geometer’sSketchpad (GSP) และโปรแกรม             
เครื�องคิดคาํนวณเชิงกราฟ พบว่า นักเรียนที�ไดรั้บการสอนโดยใช้โปรแกรม (GSP) กบัโปรแกรม
เครื� องคิดคาํนวณเชิงกราฟ มีคะแนนค่าเฉลี�ยของผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนคณิตศาสตร์ทั� ง 2 วิธี                
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ .01 โดยนักเรียนที�เรียนด้วยการการจดัการเรียนรู้           
โดยใช้โปรแกรม (GSP) มีผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนสูงกว่านกัเรียนที�เรียนดว้ยจดัการเรียนรู้โดยใช้
โปรแกรมเครื�องคิดคาํนวณเชิงกราฟ มีคะแนนค่าเฉลี�ยของเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลงัเรียน
ทั�ง 2 วิธีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ .01 นักเรียนที�เรียนเรื� องการแปลงทาง
เรขาคณิตดว้ยโปรแกรม (GSP) มีผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์สูงกวา่
การเรียนรู้โดยใชโ้ปรแกรมเครื�องคิดคาํนวณเชิงกราฟ 
 ประทีป สุภพิมล (2554 : 76) ไดศึ้กษาผลการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ CIPPA และรูปแบบ
วฏัจกัรการเรียนรู้ 4 MAT ที�มีต่อผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
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เรื�อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 พบวา่ นกัเรียนที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้
ตามรูปแบบ CIPPA และรูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 4 MAT แล้วมีผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
และมีทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 
ที�ระดบั .01 นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกนั และมีทกัษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกนั 
 วารี ธนะคาดี (2553 : 121) ได้พฒันากิจกรรมการเรียนการสอนแบบสอนแนะให้รู้คิด    
ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผล ผลสัมฤทธิ= ทางการเรียน
และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 พบว่า นักเรียนที�เรียนด้วยกิจกรรม             
การเรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิดร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีความสามารถในการให้เหตุผล            
ทางคณิตศาสตร์และมีผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติที�ระดบั .05 มีคะแนนเฉลี�ยร้อยละ 71.3 และ 79.83 นกัเรียนมีเจตคติที�ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 โสภาพรรณ เวชากุล (2553 : 46) ไดศึ้กษาศึกษาผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื�อง การแปรผนั ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื� อง                 
การแปรผนั ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2 โดยการใชปั้ญหาเป็นฐาน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน
และสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 60 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 สุพัชยา ปาทา (2554 : 82) ได้ศึกษาการศึกษาผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนวิทยาศาสตร์            
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 ที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT และการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ พบวา่ นกัเรียนที�ไดรั้บ
การจดัการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT และการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้             
มีผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ มีผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนทั�ง 2 แบบ 
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 นกัเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์จากการจดัการเรียนรู้ทั� ง 2 แบบ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ               
ที�ระดบั .01 
 สุพันธ์  วิเศษวุฒิ  (2554 : 113 - 114) ได้พัฒนาสื� อประสม โครงการRMU-eDL เรื� อง 
Microsoft PowerPoint 2007 ประกอบรูปแบบการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ผลการพฒันา พบวา่ 
รูปแบบการเรียนรู้ของสื�อประสมที�พฒันาขึ�นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากบั 80.00/82.56 
เป็นไปตามเกณฑ์ที�ตั�งไว ้มีคะแนนเฉลี�ยหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 
.05 รูปแบบการเรียนรู้ที�พฒันาขึ� นหลังเรียนด้วยสื� อประสมประกอบรูปแบบการเรียนรู้แบบใช้
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ปัญหาเป็นฐาน มีความกา้วหน้าทางการเรียนร้อยละ 75.46 นกัเรียนมีความพึงพอใจหลงัจากไดรั้บ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สื� อประสม โครงการ RMU-eDL เรื� อง Microsoft PowerPoint 2007 
ประกอบรูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมากที� สุด โดยมีค่าเฉลี�ยเท่ากับ 4.41 และ            
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.62 
 สาคร สียางนอก (2556 : 154 - 157) ไดพ้ฒันาแบบวดัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
สําหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 พบวา่ แบบวดัทกัษะกระบวนการทาคณิตศาสตร์ทั�ง 5 ฉบบัที�
พฒันาขึ�นมา มีค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบวดัตั�งแต่ 0.80 - 1.00 แบบวดัความสามารถในการ
แก้ปัญหา มีค่าความยากง่ายตั�งแต่ 0.39 - 0.67 มีค่าอาํนาจจาํแนกตั�งแต่ 0.53 - 0.76 มีความเชื�อมั�น 
0.86 แบบวดัความสามารถในการให้เหตุผล มีค่าความยากง่ายตั�งแต่ 0.45 - 0.59 มีค่าอาํนาจจาํแนก
ตั�งแต่ 0.40 - 0.87 มีความเชื�อมั�น 0.89 แบบวดัความสามารถในการสื�อสาร สื�อความหมายและการ
นําเสนอ มีค่าความยากง่ายตั�งแต่ 0.32 - 0.53 มีค่าอาํนาจจาํแนกตั�งแต่ 0.44 - 0.81 มีความเชื�อมั�น 
0.91แบบวดัความสามารถในการเชื�อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์และเชื�อมโยงคณิตศาสตร์
กบัศาสตร์อื�น ๆ มีค่าความยากง่ายตั�งแต่ 0.30 - 0.81 มีค่าอาํนาจจาํแนกตั�งแต่ 0.40 - 0.73 มีความเชื�อมั�น 
0.93 แบบวดัความสามารถดา้นความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ มีค่าความยากง่ายตั�งแต่ 0.46 - 0.59 มีค่า
อาํนาจจาํแนกตั�งแต่ 0.57 - 0.71 มีความเชื�อมั�น 0.95 นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาสูง 
ร้อยละ 29.94 มีความสามารถในการให้เหตุผลสูง ร้อยละ 35.49 มีความสามารถในการสื� อสาร       
สื�อความหมายและการนาํเสนอปานกลาง ร้อยละ 34.57 มีความสามารถในการเชื�อมโยงความรู้ต่าง ๆ 
ทางคณิตศาสตร์และเชื�อมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื�นๆ ปานกลาง ร้อยละ50 มีความสามารถดา้น
ความคิดริเริ�มสร้างสรรคป์านกลาง ร้อยละ 44.75 
 ยุทธชัย ไชยคาภา (2557 : 86 - 87) ไดพ้ฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
เรื�อง วงกลมเพื�อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนและความสามารถการให้เหตุผลของนกัเรียนชั�น
มธัยมศึกษาปีที� 3 โดยผสานทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตก์บัแนวคิดการใชปั้ญหาเป็นฐาน ผลการพฒันา 
พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที�พฒันาขึ�นมา มีประสิทธิภาพเท่ากบั 75.61/77.63 มีค่า
ดชันีประสิทธิผลจากการจดักิจกรรมเรียนรู้โดยผสานทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์กบัแนวคิดการใช้
ปัญหาเป็นฐานเท่ากับ 0.6028 มีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 60.28 และนักเรียนที�ได้รับ         
การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยผสานทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์กับแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน               
มีผลสัมฤทธิ= ทางการเรียน และความสามารถการให้เหตุผลหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพิ�มขึ�น 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01           
 จากผลการวิจัยข้างต้นจะเห็นว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เกิดผลดีต่อ              
นักเรียนหลายอย่าง เช่น สามารถคน้ควา้หาความรู้ได้ด้วยตนเองและ สามารถนําไปประยุกต์ใช ้           
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ในชีวิตประจาํวนัและสามารถนําไปใช้ได้ทุกระดบัชั�น ผูว้ิจยัเห็นว่าการนําวิธีการจดัการเรียนรู้              
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) มาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชางานปรับอากาศยานยนต์ของนกัศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั�นสูงจะทาํให้นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริงและเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาต่อไป 
 




