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การจดัเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั (Problem-Based-Learning)หรือ PBL เป็นกระบวนการ

จดัการเรียนรู้แบบ Active Learning มีเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะต่างๆ ท่ีจ  าเป็น
ในการด ารงชีวติ เนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัจริงและเรียนรู้จากสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงใน
ชีวติประจ าวนั เพื่อใหไ้ดฝึ้กทกัษะการคิด โดยมีการวางเง่ือนไขและกติกาในการร่วมกิจกรรม ซ่ึงกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีจดัข้ึนเนน้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กกระบวนการท างานกลุ่ม การรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ตลอดจน
ทกัษะการส่ือสาร ท่ีถือวา่มีความจ าเป็นและส าคญัต่อการด ารงชีวิตอยา่งมาก โดยผูเ้รียนจะเสนอส่ิงท่ีตนเอง
อยากเรียนรู้ข้ึนมาและครูมีบทบาทเป็นผูช้ี้แนะ 
 
ความหมาย 
  อีเดนส์ (Edens.2000) ใหค้วามหมายของการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นหลกัไวว้า่เป็นรูปแบบการ
สอน การสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองซ่ึงช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ท่ีจะคิดและแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชีวติประจ าวนัวนั และมีความซบัซอ้นเป็นแรงกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ในเน้ือหาและเกิดทกัษะการ
แกปั้ญหา 

วลัลี สัตยาศยั (2557) ใหค้วามหมายวา่เป็นวธีิการเรียนรู้ท่ีใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิด
ความตอ้งการท่ีจะแสวงหาความรู้ ความเขา้ใจ เพื่อน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาโดยท่ีมิไดมี้การศึกษาหรือเตรียม
ตวัล่วงหนา้มาก่อน เนน้ใหผู้เ้รียนเป็นผูต้ดัสินใจในส่ิงท่ีตอ้งแสวงหา และรู้จกัการท างานร่วมกนัเป็นทีม
ภายในกลุ่มผูเ้รียน 

สรุปProblem-based Learning Method หมายถึงวธีิการเรียนการสอนท่ีใช ้“ปัญหา” (Problem) เป็น
เคร่ืองกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความตอ้งการท่ีจะใฝ่หาความรู้เพื่อแกปั้ญหาทั้งน้ีโดยเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นผู ้
ตดัสินใจในส่ิงท่ีตอ้งการแสวงหาและรู้จกัการท างานร่วมกนัเป็นทีมภายในกลุ่มผูเ้รียนโดยผูส้อนมีส่วนร่วม
เป็นผูช่้วยเอ้ืออ านวยใหก้ารเรียนรู้เป็นไปอยา่งลึกซ้ึงวธีิการเรียนการสอนท่ีสถาบนัต่างๆใชก้นัมาแต่ดั้งเดิม
มกัจะเนน้ท่ีเน้ือหาท่ีครูผูส้อนศึกษาคน้ควา้เป็นหลกั (Teacher-centered Learning) 

ดงันั้นวธีิการถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนส่วนใหญ่จึงมกัจะใชว้ธีิการบรรยาย (Lecture-based 
Approach) ท าใหผู้เ้รียนไดรั้บทราบความรู้ทางดา้นทฤษฎีเป็นส่วนใหญ่หรือหากผูส้อนน าวธีิการปฏิบติัอ่ืนๆ
มาใชบ้า้งก็อาจไดท้กัษะบางส่วนแต่ผูเ้รียนจะไม่ไดรั้บการพฒันาในดา้นทกัษะท่ีจะน าความรู้ทางทฤษฎีไป
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานไดดี้เท่าท่ีควรยิง่หากถา้บุคคลนั้นตอ้งไปปฏิบติังานในชุมชนดว้ยก็อาจจะขาด
ทกัษะในการท างานเป็นทีมและการรู้จกัใฝ่หาความรู้เพื่อแกปั้ญหาท่ีพบจึงมีการน าวธีิการท่ีเนน้การพฒันา



ตวัผูเ้รียนใหส้ามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง (Student-centered Learning) มาใชซ่ึ้งวธีิการท่ีก าลงัเป็นท่ีสนใจ
มากท่ีสุดคือวธีิการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั (P.B.L.) 
 
กลไกพืน้ฐานในการเรียนรู้แบบ Problem-based 
  ในการเรียนการสอนแบบ Problem-based นั้นส่ิงท่ีส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึงก็คือการใหผู้เ้รียนไดผ้า่น
กลไกต่างๆอยา่งครบถว้น 3 ประการนัน่คือ 
1. Problem-based learning 
 คือกระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนใช ้“ปัญหา” เป็นหลกัในการแสวงหาความรู้ดว้ยกลวธีิหาขอ้มูลเพื่อ
พิสูจน์สมมุติฐานอนัเป็นการแกปั้ญหานั้นๆโดยผูเ้รียนจะตอ้งน าปัญหามาเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมความคิดท่ี
มีเหตุผลและการแสวงหาความรู้ใหม่กระบวนการเรียนรู้แบบ Problem-based สามารถเกิดข้ึนไดก้บัการเรียน
รายบุคคลหรือการเรียนกลุ่มยอ่ยไดแ้ต่การเรียนแบบกลุ่มยอ่ยจะช่วยใหร้วบรวมแนวความคิดในการ
แกปั้ญหาไดก้วา้งขวางมากกวา่ 
2. Self-directed Learning 

คือกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนมีเสรีภาพในการใชค้วามรู้ความสามารถในการแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเองโดยผูเ้รียนจะตอ้งรับผดิชอบทั้งในดา้นการก าหนดการด าเนินงานของตนเองยอมรับความ
รับผดิชอบของตนเองท่ีมีต่อกลุ่มคดัเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยตนเองและการประเมินผลตนเอง
ตลอดจนการวพิากษว์จิารณ์งานของตนเองดว้ย 
 3. Small-group Learning 
 การเรียนเป็นกลุ่มยอ่ยเป็นวธีิการท่ีท าใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
เป็นทีมและยอมรับประโยชน์ของการท างานร่วมกนัใหค้น้ควา้หาแนวความคิดใหม่ๆ 
 
ขั้นตอนการด าเนินการแก้ปัญหาของ “ผู้เรียน” ในขบวนการเรียนการสอนแบบ Problem-based 
  กระบวนการของการเรียนรู้แบบ Problem-based จะเร่ิมตน้จาก “ปัญหา” (Problem) ซ่ึงผูเ้รียนจะใช้
เป็นหลกัในการด าเนินการแกปั้ญหาจนกระทัง่เกิดการเรียนรู้อยา่งสมบูรณ์โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน  9 
ขั้นตอนดงัน้ี 
  
ขั้นตอนที ่1Clearify terms and concepts 
  ในขั้นตอนแรกกลุ่มผูเ้รียนจะตอ้งพยายามท าความเขา้ใจกบัปัญหาท่ีไดรั้บเสียก่อนหากมีค าขอ้ความ
หรือแนวความคิดตอนใดท่ียงัไม่เขา้ใจจะตอ้งพยายามหาค าอธิบายใหช้ดัเจนโดยอาจจะอาศยัความรู้พื้นฐาน
ของสมาชิกภายในกลุ่มหรือจากเอกสารต าราอ่ืนๆท่ีมีค าอธิบายอยู ่
 
 



ขั้นตอนที ่2 Define the problem 
  ขั้นตอนน้ีเป็นการใหค้  าอธิบายของปัญหาทั้งหมดโดยกลุ่มจะตอ้งมีความเขา้ใจต่อปัญหาท่ีถูกตอ้ง
สอดคลอ้งกนัโดยอยา่งนอ้ยท่ีสุดจะตอ้งเขา้ใจวา่มีเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ใดถูกกล่าวถึงหรืออธิบายอยู่
ในปัญหานั้นบา้ง 
 
ขั้นตอนที ่3 และ 4 Analyze the problem and formulate hypotheses 
  การวเิคราะห์ปัญหาจะไดม้าซ่ึงความคิดและขอ้สนบัสนุนเก่ียวกบัโครงสร้างของปัญหาทั้งน้ีโดย
อาศยัพื้นฐานความรู้เดิมของผูเ้รียนรวมทั้งความคิดอยา่งมีเหตุผลในการสรุปรวบรวมความคิดเห็นความรู้
และแนวความคิดของสมาชิกภายในกลุ่มเก่ียวกบัขบวนการและกลไกท่ีเป็นไปไดใ้นการแกปั้ญหานัน่คือ
พยายามสร้างสมมุติฐาน (Hypotheses) อนัสมเหตุสมผลส าหรับปัญหานั้นๆ 
  ในขั้นตอนน้ีการแสดงความคิดเห็นแบบ “Brain-storming” นบัเป็นวธีิท่ีส าคญัท่ีจะท าใหส้มาชิก
ของกลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งเสรีเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสมมุติฐานมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้
 
ขั้นตอนที ่5 Identify the priority of hypotheses 

จากสมมุติฐานต่างๆท่ีไดม้านั้นกลุ่มจะตอ้งน ามาพิจารณาจดัล าดบัความส าคญัอีกคร้ังโดยอาศยั
ขอ้สนบัสนุนจากขอ้มูลและความรู้จากสมาชิกภายในกลุ่มเพื่อพิจารณาหาขอ้ยุติส าหรับสมมุติฐานท่ีปฏิเสธ
ไดใ้นขั้นตน้และคดัเลือกสมมุติฐานท่ีตอ้งแสวงหาขอ้มูลเพิ่มเติมต่อไป 
 
ขั้นตอนที ่6 Formulate learning objectives 
ผูเ้รียนก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ในการแสวงหาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์สมมุติฐานท่ีคดัเลือกไว ้
 
ขั้นตอนที ่7 Collect additional information outside the group 
  จากวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้สมาชิกแต่ละคนของกลุ่มจะถูกแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการ
แสวงหาขอ้มูลเพิ่มเติมจากภายนอกกลุ่ม โดยสามารถหาไดจ้ากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ทั้งจากต าราเอกสารทาง
วชิาการและผูเ้ช่ียวชาญต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงการท างานจะท าเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได ้หากมีเวลานอ้ย
จ าเป็นตอ้งแยกเป็นรายบุคคลไปช่วยกนัหาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ แลว้กลบัมาพบกนัในกลุ่มอีกคร้ังหน่ึง 
 
ขั้นตอนที ่8 Synthesize and test the newly acquired information 
  กระบวนการของการเรียนรู้แบบ Problem-based สมบูรณ์ไดโ้ดยการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีแสวงหามาได ้
เพื่อพิสูจน์สมมุติฐานท่ีวางไวโ้ดยสมาชิกของกลุ่มแต่ละคนจะน าความรู้ท่ีตนแสวงหามาไดเ้สนอต่อสมาชิก
อ่ืน ๆ ในกลุ่ม เพื่อพิจารณาวา่ขอ้มูลท่ีไดม้าเพียงพอต่อการพิสูจน์สมมุติฐานหรือไม่ ดงันั้น กลุ่มอาจจะพบวา่
มีขอ้มูลบางส่วนไม่สมบูรณ์ จ าเป็นจะตอ้งหาขอ้มูลเพิ่มเติมอีกก็ได ้



 
ขั้นตอนที ่9 Identify generalizations and principles derived from studying this problem 
  กระบวนการจะส้ินสุดเม่ือกลุ่มสามารถหาขอ้มูลครบถว้นต่อการพิสูจน์ขอ้สมมุติฐานทั้งหมดได ้
และสามารถสรุปไดถึ้งหลกัการต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการศึกษาปัญหาน้ี รวมทั้งเห็นแนวทางในการน าความรู้และ
หลกัการนั้นไปใชใ้นการแกปั้ญหาในสถานการณ์ทัว่ไปได ้
 
ลกัษณะของผู้เรียน 
  ผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยการใชว้ธีิการแกปั้ญหา (Problem-solving) ใหป้ระสบความส าเร็จอยา่งมี
ประสิทธิภาพไดน้ั้น จะตอ้งมีลกัษณะส าคญั 5 ประการ คือ 

1.ความรู้ความสามารถ (Competence) 
2.ความสามารถในการติดต่อกบัผูอ่ื้น (Communicativeness) 
3.ความตระหนกัในความส าคญั (Concern) 
4.ความกลา้ในการตดัสินใจ (Courage) 
5.ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(Creativity) 
ในลกัษณะ 5 ประการดงักล่าวน้ี ลกัษณะท่ีจะพฒันาใหเ้กิดข้ึนในตวัผูเ้รียนไดย้าก คือ ลกัษณะความ

กลา้ตดัสินใจ และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ลกัษณะของความคิดริเร่ิมสร้างสรรคมี์
ความส าคญัต่อขบวนการแกปั้ญหาเป็นอยา่งมาก เป็นท่ีเช่ือกนัวา่เป็นลกัษณะท่ีมีอยูใ่นตวัผูเ้รียนอยูแ่ลว้ แต่
จะสามารถแสดงออกมาไดม้ากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคล 
 
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

ลกัษณะส าคญัของผูเ้รียนท่ีจ าเป็นต่อการเรียนการสอนแบบ Problem-based ก็คือ ความสามารถใน
การแสวงหาความรู้ใหม่ ซ่ึงสภาวะการณ์ส าคญัท่ีจะสนบัสนุนใหเ้กิดข้ึนไดมี้ 3 ขั้นตอนคือ 
 1. การกระตุน้ความรู้เดิม (Activation of prior knowledge)ความรู้เดิมของผูเ้รียนเป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้มาก จึงควรกระตุน้ความรู้เดิมออกมาจากความทรงจ าของผูเ้รียนใหน้ าออกมาใชใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

2. เสริมความรู้ใหม่ (Encoding specificity)ส่งเสริมใหผู้เ้รียนน าความรู้เดิมมาสร้างความรู้ใหม่จะ
ช่วยใหเ้ขา้ใจขอ้มูลท่ีเป็นความรู้ใหม่มากข้ึน ยิง่มีความคลา้ยคลึงระหวา่งส่ิงท่ีเรียนรู้แลว้และส่ิงท่ีจะน าไป
ประยกุตใ์ชม้ากเท่าไร ก็จะยิง่น าไปใชไ้ดดี้ยิง่ข้ึนเท่านั้น 

3. ต่อเติมความเขา้ใจใหส้มบูรณ์ (Elaboration of knowledge)ความเขา้ใจในขอ้มูลต่าง ๆ จะสมบูรณ์
ได ้หากผูเ้รียนมีโอกาสเสริมต่อความเขา้ใจนั้น โดยการกระท าหลายอยา่ง เช่น การตอบค าถาม การจดบนัทึก 
การอภิปรายกบัผูอ่ื้น การสรุป การตั้งและพิสูจน์สมมุติฐาน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยใหเ้กิดการจดจ าไดแ้ม่นย  า
และสามารถน าออกมาใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 



สรุป 
การจดัเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั (Problem-Based-Learning)นั้น นอกจากจะช่วยเพิ่ม

แรงจูงใจในการเรียน เน่ืองจากผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มากกวา่การรับฟังเน้ือหาจากครูผูส้อนเพียง
ฝ่ายเดียวแลว้ ส่ิงส าคญัก็คือสถานการณ์ปัญหาหลกัหรือกรณีศึกษาท่ีน ามาตอ้งมีลกัษณะของปัญหาตอ้งมี
ความน่าสนใจ ทา้ทายและน่าคน้หาค าตอบ รวมทั้งควรเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนเพื่อผูเ้รียนจะไดแ้สดง
ความสามารถในการแกปั้ญหาและสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดัการปัญหาได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ช่วยพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหา การใชเ้หตุผลในการคิดวเิคราะห์ และ
ตดัสินใจดว้ยตนเอง 
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