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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่1 

เร่ือง “หลกัการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน” 
 

 
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

การจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเร่ิมตน้จากปัญหาที jเกิดข้ึนโดย
สร้างความรู้จากกระบวนการท างานกลุ่ม เพื่อแกปั้ญหาหรือสถานการณ์เก่ียวกบัชีวติประจ าวนัและมี
ความส าคญัต่อผูเ้รียน ตัวปัญหาจะเป็นจุดตั้งตน้ของกระบวนการเรียนรู้  และเป็นตวักระตุน้การพฒันา
ทกัษะการแกปั้ญหาดว้ยเหตุผลและการสืบคน้หาขอ้มูลเพื่อเขา้ใจกลไกของตวัปัญหา รวมทั้งวธีิการ
แกปั้ญหา การเรียนรู้แบบน้ีมุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนในดา้นทกัษะและกระบวนการเรียนรู้ และพฒันาผูเ้รียน
ใหส้ามารถเรียนรู้โดยการช้ีน าตนเอง 
 
แนวคิดส าคัญ 
การจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานน้ีมีการพฒันาข้ึนเป็นคร้ังแรกในช่วงปลาย ค .ศ.๑๙๖๙โดยคณะ
วทิยาศาสตร์สุขภาพ (Faculty of Health Sciences) ของมหาวทิยาลยัแมคมาสเตอร์ (McMaster  
University) ท่ีประเทศแคนาดาโดยเร่ิมใชก้บันกัศึกษาแพทยฝึ์กหดั หลงัจากนั้นไดข้ยายไปสู่
มหาวทิยาลยัในสหรัฐอเมริกาหลายแห่ง ส่วนใหญ่น าไปใชก้บัหลกัสูตรของนกัศึกษาแพทย ์ เน่ืองจาก
ผูเ้รียนสาขาการแพทยน์ั้นตอ้งใชท้กัษะวเิคราะห์ปัญหาทางการรักษาสูง ต่อมาในปี ค.ศ.๑๙๘๐ การ
จดัการเรียนรู้แบบน้ีไดข้ยายไปสู่สาขาอ่ืน อาทิ สาขาวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และไดมี้การ
น าไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ในหลกัสูตรสาขาต่างๆ อีกดว้ย (ประพนัธ์ศิริ  สุเสารัจ,๒๕๔๘)  

๑. ลกัษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สรุปได้ดังนี้ 
 ๑.๑ ตอ้งมีสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาและเร่ิมตน้การจดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยการใชปั้ญหา
เป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ 
 ๑.๒ ปัญหาท่ีน ามาใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้ควรเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนพบเห็นไดใ้น
ชีวติจริงของผูเ้รียนหรือมีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนจริง 

 ๑ .๓ ผูเ้รียนเรียนรู้โดยการน าตนเอง  (Self - Directed Learning) คน้หาและแสวงหาความรู้
ค าตอบดว้ยตนเอง  ดงันั้น ผูเ้รียนจึงตอ้งวางแผนการเรียนดว้ยตนเอง  บริหารเวลาเอง คดัเลือกวธีิการ
เรียนรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ รวมทั้งประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 ๑ .๔ ผูเ้รียนเรียนรู้เป็นกลุ่มยอ่ยเพื่อประโยชน์ในการคน้หาความรู้ ขอ้มูลร่วมกนั เป็นการ
พฒันาทกัษะการแกปั้ญหาดว้ยเหตุและผล ฝึกใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการรับส่งขอ้มูล เรียนรู้เก่ียวกบัความ
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แตกต่างระหวา่งบุคคล และฝึกการจดัระบบตนเองเพื่อพฒันาความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็นทีม 
ความรู้ค าตอบท่ีไดมี้ความหลากหลายองคค์วามรู้จะผา่นการวเิคราะห์โดยผูเ้รียน  มีการสังเคราะห์และ
ตดัสินใจร่วมกนั  การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานน้ีนอกจากจดัการเรียนเป็นกลุ่มแลว้ยงัสามารถ
จดัใหผู้เ้รียนเรียนรู้เป็นรายบุคคลได ้ แต่อาจท าใหผู้เ้รียนขาดทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น               

 ๑ .๕ การเรียนรู้มีลกัษณะการบูรณาการความรู้ และบูรณาการทกัษะกระบวนการต่างๆ 
เพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้และค าตอบท่ีกระจ่างชดั 

 ๑ .๖ความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้จะไดม้าภายหลงัจากผา่นกระบวนการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐานแลว้เท่านั้น 

 ๑ .๗ การประเมินผลเป็นการประเมินผลจากสภาพจริง  โดยพิจารณาจากการปฏิบติังาน
ความกา้วหนา้ของผูเ้รียน 

๒. ลกัษณะของปัญหาทีใ่ช้ในการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 การจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน ส่ิงส าคญัท่ีสุดคือปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีจะเป็น
ตวักระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ ลกัษณะส าคญัของปัญหามีดงัน้ี 

๒.๑ เกิดข้ึนในชีวติจริงและเกิดจากประสบการณ์ของผูเ้รียนหรือผูเ้รียนอาจมีโอกาส
เผชิญกบัปัญหานั้น 

๒.๒ เป็นปัญหาท่ีพบบ่อย มีความส าคญั  มีขอ้มูลประกอบเพียงพอส าหรับการคน้ควา้ 
๒.๓ เป็นปัญหาท่ียงัไม่มีค  าตอบชดัเจนตายตวั เป็นปัญหาท่ีมีความซบัซอ้น คลุมเครือ  

หรือผูเ้รียนเกิดความสงสัย 
๒.๔ ปัญหาท่ีเป็นประเด็นขดัแยง้  ขอ้ถกเถียงในสังคม ยงัไม่มีขอ้ยติุ 
๒.๕ เป็นปัญหาอยูใ่นความสนใจ  เป็นส่ิงท่ีอยากรู้  แต่ไม่รู้ 
๒.๖ ปัญหาท่ีสร้างความเดือดร้อน เสียหาย เกิดโทษภยัและเป็นส่ิงไม่ดีหากใชข้อ้มูล

โดยล าพงัคนเดียวอาจท าใหต้อบปัญหาผดิพลาด           
๒.๗เป็นปัญหาท่ีมีการยอมรับวา่จริง ถูกตอ้ง แต่ผูเ้รียนไม่เช่ือวา่จริง ไม่สอดคลอ้งกบั

ความคิดของผูเ้รียน 
๒.๘ ปัญหาท่ีอาจมีค าตอบหรือมีแนวทางในการแสวงหาค าตอบไดห้ลายทาง  

ครอบคลุมการเรียนรู้ท่ีกวา้งขวางหลากหลายเน้ือหา 
๒.๙เป็นปัญหาท่ีมีความยากความง่าย เหมาะสมกบัพื้นฐานของผูเ้รียน 
๒.๑๐ เป็นปัญหาท่ีไม่สามารถหาค าตอบไดท้นัที ตอ้งการการส ารวจคน้ควา้และการ

รวบรวมขอ้มูลหรือทดลองดูก่อน จึงจะไดค้  าตอบ ไม่สามารถท่ีจะคาดเดาหรือท านายไดง่้ายๆ วา่ตอ้งใช้
ความรู้อะไร ยทุธวธีิในการสืบเสาะหาความรู้จะเป็นอยา่งไรหรือค าตอบ หรือผลของความรู้เป็นอยา่งไร 

๒.๑๑ เป็นปัญหาส่งเสริมความรู้ดา้นเน้ือหาทกัษะ  สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษา 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่2.1 

เร่ือง “ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน” 
 

 

แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน          
ส่ิงส าคญัในการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานคือ ปัญหา  เพราะปัญหาท่ีดีจะเป็นส่ิง

กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดแรงจูงใจใฝ่แสวงหาความรู้ ในการเลือกศึกษาปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ ผูส้อน
จะตอ้งค านึงถึงพื้นฐานความรู้ ความสามารถของผูเ้รียน ประสบการณ์ความสนใจและภูมิหลงัของ
ผูเ้รียน  เพราะคนเรามีแนวโนม้ท่ีจะสนใจเร่ืองใกลต้วัมากกวา่เร่ืองไกลตวั สนใจส่ิงท่ีมีความหมาย
และมีความส าคญัต่อตนเองและเป็นเร่ืองท่ีตนเองสนใจใคร่รู้  ดงันั้น การก าหนดปัญหาจึงตอ้ง
ค านึงถึงตวัผูเ้รียนเป็นหลกั นอกจากนั้นปัญหาท่ีดียงัตอ้งค านึงถึงสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนท่ีเอ้ืออ านวยต่อการแสวงหาความรู้ของผูเ้รียนอีกดว้ย  
 การน าแนวทางการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนนั้น 
ผูส้อนควรมีขั้นตอนพิจารณาประเด็นต่างๆ เพื่อประกอบการเลือกใชแ้นวทางการจดัการเรียนรู้ใน
แนวทางน้ี ซ่ึงมีประเด็นส าคญัท่ีควรด าเนินการ ดงัน้ี 

๑. พิจารณาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยดูจากมาตรฐานและตวัช้ีวดัใหเ้หมาะสมกบั
วธีิการการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  ทั้งทางดา้นทกัษะและกระบวนการเรียนรู้ จากนั้น
จึงเลือกเน้ือหาสาระมาก าหนดการสอน  เช่น พิจารณาวา่ มาตรฐานและตวัช้ีวดัตอ้งการให้
ผูเ้รียนเกิดทกัษะกระบวนการคน้หาและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  เป็นตน้ 

๒. ก าหนดแหล่งขอ้มูล  เม่ือผูส้อนพิจารณาจากมาตรฐานและตวัช้ีวดัและก าหนดเน้ือหาสาระ
แลว้ ผูส้อนตอ้งก าหนดแหล่งขอ้มูลต่างๆ ใหเ้พียงพอเพื่อใหผู้เ้รียนน ามาแกปั้ญหาหรือ
คน้หาค าตอบได ้ ซ่ึงแหล่งขอ้มูลเหล่าน้ี ไดแ้ก่  ตวัผูส้อน  หอ้งสมุด  อินเตอร์เน็ต  วดิีทศัน์  
บุคลากรต่างๆ  และแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

๓. ก าหนดและเขียนขอบข่ายปัญหาท่ีเป็นตวักระตุน้ใหผู้เ้รียนตอ้งการศึกษา คน้หาค าตอบ 
๔. ก าหนดกิจกรรมการจดักระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมการสอนท่ีผูส้อนเลือกหรือสร้างข้ึนมา

จะตอ้งท าใหผู้เ้รียนสามารถเห็นแนวทางในการคน้พบความรู้หรือค าตอบไดด้ว้ยตนเอง 
๕. สร้างค าถาม  เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนสามารถด าเนินกิจกรรมได ้ ควรสร้างค าถามท่ีมีลกัษณะกระตุน้ให้

ผูเ้รียนสนใจงานท่ีก าลงัท าอยูแ่ละมองเห็นทิศทางในการท างานต่อไป 
๖. ก าหนดวธีิการประเมินผล  ควรเป็นการประเมินผลตามสภาพจริงโดยประเมินทั้งทางดา้น

เน้ือหา  ทกัษะกระบวนการและการท างานกลุ่ม 



รหัส UTQ-2129:การจัดการเรยีนรูท้ ีน่น้ผูเ้รยีนเป็นส าคัญ: การจัดการเรยีนรูแ้บบใชปั้ญหาเป็นฐาน                           19 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

 ผูส้อนช่วยตรวจสอบการประมวลการสรา้ง
องคค์วามรูใ้หม ่

 ใหผู้เ้รยีนสรุปองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้าก
การศกึษาคน้ควา้ 

 พจิารณาความเหมาะสม เพยีงพอ 

 กลุ่มน าขอ้มลูทีไ่ดท้ัง้หมดมาประมวลสรา้งเป็น
องคค์วามรูใ้หม ่

 ประเมนิประสทิธภิาพ คุณภาพการปฏบิตังิานกลุ่ม 
 ประเมนิตนเองทัง้ดา้นความรู ้กระบวนการ

กลุ่ม ความพงึพอใจ 
 เลอืกวธิกีาร/รปูแบบการน าเสนอผลงานที่

น่าสนใจ 

 เสนอผลงานการปฏบิตังิานต่อเพื่อนผูเ้รยีน/
ผูส้อนวทิยากรทอ้งถิน่,ผูส้นใจ 

 ประเมนิผลรว่มกบักลุ่มเพื่อน/ผูส้อน/วทิยากร
ทอ้งถิน่ 

๕.สรปุและ
ประเมินค่าของ

ค าตอบ 

 ผูส้อนประเมนิผลการเรยีนรู ้
- ความรูค้วามจ า 
- ความเขา้ใจ 
- การน าไปใช ้การคดิวเิคราะห์

เผยแพรผ่ลงานของผูเ้รยีน 

๖.น าเสนอและ
ประเมินผลงาน 

๓.ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานแสดงดงัแผนผงัได ้ดงัน้ี  

แผนภาพ  แสดงข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
    การเตรียมการของผู้สอน 
 
 
 

 
     
 

 
            
            
            
            
            
             
 
 
            
            
             
 
 

๒.ท าความเข้าใจปัญหา 
 ถามค าถามใหผู้เ้รยีนคดิละเอยีด 
 กระตุน้ยัว่ยุใหผู้เ้รยีนคดิต่อ 
 ช่วยดแูลตรวจสอบ แนะน าความถูกตอ้ง 
ครอบคลุม 

๓.ด าเนินการศึกษา
ค้นคว้า 

 พจิารณาเลอืกมาตรฐานสาระ/เนื้อหาที่
เหมาะสมกบัแนวทางการจดัการเรยีนรู ้

 จดัท าผงัมโนทศัน์/แผนการจดัการเรยีนรู ้
 จดัท าเครือ่งมอืวดัและประเมนิผล 

บทบาทผูส้อน 
ในการจดัการเรียนรู้ 

บทบาทผูเ้รียน 

 เสนอปญัหาหลากหลาย 
 เลอืกปญัหาทีส่นใจ 
 แบ่งกลุ่มตามความสนใจ 

 แนะน าแนวทางฯ/วธิกีารเรยีนรู ้
 ยกตวัอย่างปญัหา/สถานการณ์ 
 ตัง้ค าถามใหค้ดิต่อ 

๑.ก าหนดปัญหา 

 ตัง้ค าถามในประเดน็ทีอ่ยากรู ้
 ระดมสมองหาความหมาย /ค านิยาม 
 อธบิายสถานการณ์ของปญัหา 
 บอกแนวทางและอธบิายวธิคีน้หาค าตอบ 
 จดัท าแผนผงัความคดิ/จดัท าบนัทกึการท างาน 

 ศกึษาคน้ควา้หาขอ้มลูเพิม่เตมิ 
 อ านวยความสะดวก จดัหา ประสานงาน
วสัดุ เอกสาร สือ่เทคโนโลย ี

 แนะน า ใหก้ าลงัใจ 

 แบ่งงาน แบ่งหน้าที่ 
 จดัเรยีงล าดบัการท างาน 
 ก าหนดเป้าหมายงาน/ระยะเวลา 
 คน้ควา้ศกึษาและบนัทกึ 

 แลกเปลีย่นขอ้มลูความคดิเหน็ 
 ตัง้ค าถามเพือ่สรา้งความคดิรวบยอด 

 ผูเ้รยีนแต่ละคนน าความรูม้าน าเสนอภายใน
กลุ่ม 

 ตรวจสอบขอ้มลูว่าสามารถตอบค าถามที่
อยากรูไ้ดท้ัง้หมดหรอืไม ่

 ตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสม พอเพยีง 
 ทบทวนและหาความรูเ้พิม่เตมิ 

๔.สงัเคราะหค์วามรู้ 
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ส าหรับรายละเอยีดของแต่ละขั้นตอนมีดังนี้ 
ขั้นที ่๑ก าหนดปัญหาเป็นขั้นท่ีผูส้อนจดัสถานการณ์ต่างๆ กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ และ

มองเห็นปัญหา สามารถก าหนดส่ิงท่ีเป็นปัญหาท่ีผูเ้รียนอยากรู้อยากเรียนไดแ้ละเกิดความสนใจท่ีจะ
คน้หาค าตอบ 

ขั้นที ่๒ ท  าความเขา้ใจกบัปัญหา ผูเ้รียนจะตอ้งท าความเขา้ใจปัญหาท่ีตอ้งการเรียนรู้ ซ่ึงผูเ้รียน
จะตอ้งสามารถอธิบายส่ิงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาได ้ 

ขั้นที ่ ๓ ด าเนินการศึกษาค้นคว้า  ผูเ้รียนก าหนดส่ิงท่ีตอ้งเรียน ด าเนินการศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเองดว้ยวธีิการหลากหลาย 
 ขั้นที ่ ๔สังเคราะห์ความรู้    เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนน าความรู้ท่ีไดค้น้ควา้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
อภิปรายผลและสังเคราะห์ความรู้ท่ีไดม้าวา่มีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด 

ขั้นที ่๕สรุปและประเมินค่าของค าตอบ  ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง และ
ประเมินผลงานวา่ขอ้มูลท่ีศึกษาคน้ควา้มีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิด
ภายในกลุ่มของตนเองอยา่งอิสระ ทุกกลุ่มช่วยกนัสรุปองคค์วามรู้ในภาพรวมของปัญหาอีกคร้ัง 

ขั้นที ่๖น าเสนอและประเมินผลงาน ผูเ้รียนน าขอ้มูลท่ีไดม้าจดัระบบองคค์วามรู้และน าเสนอเป็น
ผลงานในรูปแบบท่ีหลากหลาย   ผูเ้รียนทุกกลุ่มรวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งร่วมกนัประเมินผลงาน 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่2.2 

เร่ือง “ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน” 
 

 

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้  :  แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษา 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี    ๗                                                  เร่ือง การวดัความยาว            
ชั้น  ประถมศึกษาปีท่ี ๔                                                 เวลา ๒ ชัว่โมง 
 
๑.สาระส าคัญ 
 การวดัความยาว ความสูงและระยะทาง ตอ้งวดัใหถู้กวธีิ ควรเลือกใชเ้คร่ืองมือวดัและหน่วยการ
วดัท่ีเป็นมาตรฐานและเหมาะสมกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดั 
๒.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. เม่ือก าหนดสถานการณ์การวดัความยาวให ้ผูเ้รียนสามารถวดัความยาว ความสูง หรือ
ระยะทาง และบอกความยาว ความสูง หรือระยะทางเป็น กิโลเมตร  เมตร  เซนติเมตร  มิลลิเมตร  วา ได้ 

๒. ผูเ้รียนปฏิบติัการวดัความยาวจากสถานการณ์ต่างๆได้ 
๓. ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบในการท างาน 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๑. เคร่ืองมือวดัและหน่วยการวดัความยาว 
๒. วธีิการวดัความยาว ความสูง หรือระยะทาง 

๔. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นที ่๑ ก าหนดปัญหา 
- ผูส้อนน าภาพการเปรียบเทียบความยาวใหผู้เ้รียนดู แลว้ตอบค าถาม  
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ส่วนของเส้นตรงใด       รูปใดมีความยาว      รูปใดมีส่วนของเส้นตรง 
     ยาวกวา่กนั                               มากกวา่กนั                               ท่ีขนานกนั 
 
เม่ือทุกคนตอบแลว้ ใหต้วัแทนผูเ้รียนออกมาวดัความยาว  
จะพบวา่ รูปท่ี ๑  ความยาวของ A และ B เท่ากนั 
  รูปท่ี ๒  ความยาวของ C และ D เท่ากนั 
  รูปท่ี ๓  ทั้งรูป E, F และ G มีส่วนของเส้นตรงท่ีขนานกนั 
 ผูเ้รียนหลายคนอาจตอบผดิ ซ่ึงส่ิงท่ีมองเห็นอาจไม่จริง เพราะเป็นภาพลวงตา จะใหถู้กตอ้ง
แน่นอน ตอ้งท าการวดัดว้ยเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม  และมีมาตรฐาน 

- ผูส้อนสนทนากบัผูเ้รียนเก่ียวกบัการวดัความยาววา่ ถา้พดูถึงการวดัความยาว ผูเ้รียนนึกถึง
ส่ิงใดบา้ง และผูเ้รียนมีความรู้ในเร่ืองนั้นอยา่งไร 

- แบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๔-๕ คนโดยคละเพศ และระดบัความสามารถ 
ใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัก าหนดปัญหาท่ีจะศึกษาคน้ควา้ เช่น 
- เคร่ืองมือวดัความยาวมีอะไรบา้ง มีลกัษณะอยา่งไร ใชว้ดัส่ิงใด 
- มีวธีิการใชเ้คร่ืองมืออยา่งไร 
- หน่วยการวดัความยาวมีอะไรบา้ง 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 A 
 
              B 
 
 
               B 
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ขั้นที ่๒ ท าความเข้าใจปัญหา 
แต่ละกลุ่มท าความเขา้ใจกบัปัญหาในประเด็นต่อไปน้ี 

- ปัญหาคือ อะไร , อะไรคือส่ิงท่ีไม่รู้ และหากตอ้งการรู้จะหาค าตอบไดจ้ากท่ีใด เช่น  
 

ปัญหา ส่ิงทีต้่องการรู้ แหล่งข้อมูล 

เคร่ืองมือการวดัความยาวท่ีมี
ใชใ้นปัจจุบนั มีอะไรบา้ง 
มีวธีิใชอ้ยา่งไร 

- ชนิดของเคร่ืองมือวดัความยาว 

- ลกัษณะหรือส่วน ประกอบของ 
เคร่ืองมือ 

- การใชเ้คร่ืองมือวดัความยาว 

- ใบความรู้ 
-หนงัสือคน้ควา้ 
- หอ้งสมุด 
- ถามผูส้อน 
ฯลฯ 

หน่วยการวดัความยาวมี
อะไรบา้ง 

- หน่วยการวดัความยาวท่ีเป็น 
  มาตรฐานสากล 
- หน่วยการวดัความยาวของไทย 

- ใบความรู้ 
-หนงัสือคน้ควา้ 
- หอ้งสมุด 
- ถามผูส้อน 
ฯลฯ 

 

ขั้นที ่๓ ด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
แต่ละกลุ่มวางแผนการศึกษาคน้ควา้ โดย 

-  ก าหนดวธีิการและแหล่งขอ้มูล 
- แบ่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน 
- ลงมือด าเนินการศึกษาคน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
    และบนัทึกผลการศึกษา ในแบบบนัทึกการศึกษาคน้ควา้และแกปั้ญหา(ตอนท่ี๑) 

ขั้นที ่๔ สังเคราะห์ความรู้ 
- สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มน าขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้มาร่วมกนัอภิปรายวา่ ความรู้ท่ีไดม้านั้น

มีความถูกตอ้งเหมาะสมเพียงพอและตอบค าถามหรือปัญหาท่ีก าหนดไวห้รือไม่  
- ผูส้อนใหค้  าแนะน าเพิ่มเติมในแต่ละกลุ่ม 
 
ขั้นที ่๕ สรุปและประเมินค่าของค าตอบ 
- สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกนัสรุปผลการศึกษาคน้ควา้ในแบบบนัทึกการศึกษาคน้ควา้และการ

แกปั้ญหา( ตอนท่ี ๒ )พร้อมทั้งเขียนเป็นแผนท่ีความคิดตามใบงานท่ี ๑  
- สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัประเมินผลงานของกลุ่ม 
- ท าใบงานท่ี ๒-๕ เพื่อฝึกทกัษะการวดัความยาว 
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ขั้นที ่๖ น าเสนอและประเมินผลงาน 
- แต่ละกลุ่ม น าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียนในเร่ืองเคร่ืองมือการวดัความยาว ,หน่วยการวดั

ความยาว ,วธีิการวดัความยาว ,การท างานของกลุ่ม        
- เพื่อนๆ และผูส้อน ร่วมกนัประเมินผลงาน 
- ผูส้อนเสนอแนะความรู้เพิ่มเติม 

๕. ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 ส่ือ  
      -    ภาพการเปรียบเทียบความยาว 

- ภาพ เคร่ืองมือวดัความยาว 
- เคร่ืองมือวดัความยาว ชนิดต่างๆเช่น ตลบัเมตร ,สายวดั ,ไมบ้รรทดั ,ไมเ้มตร ฯลฯ  
- ส่ิงของท่ีน ามาวดัความยาว / ความสูง 
- ใบความรู้เร่ืองการวดัความยาว 
- ใบงานท่ี ๑ - ๕เร่ืองการวดัความยาว 
- หนงัสือคน้ควา้เช่น แบบเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔  ฯลฯ 

           -   แบบบนัทึกการศึกษาคน้ควา้ / แกปั้ญหา 
  แหล่งเรียนรู้    หอ้งสมุดโรงเรียนหอ้งคอมพิวเตอร์บุคคล / ผูรู้้ฯลฯ  
๖. กระบวนการประเมินผล 

ส่ิงทีต้่องการประเมิน วธีิการ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์การผ่านการ

ประเมิน 

ความรู้ 
- ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
เคร่ืองมือการวดัความยาวและ 
หน่วยการวดัความยาว 

ตรวจผลงาน แบบบนัทึกการตรวจ
ผลงาน 

(แบบบนัทึกการศึกษา
คน้ควา้และแกปั้ญหา, 

ใบงานท่ี๑,๕) 

ไดค้ะแนนเฉล่ีย 
๖๐% ข้ึนไป 

ทกัษะ 
- ทกัษะในการวดัความยาว 

ตรวจผลงาน แบบบนัทึกการตรวจ
ผลงาน 

( ใบงานท่ี๒ – ๔) 

ไดค้ะแนนเฉล่ีย 
๖๐%  ข้ึนไป 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
- ความรับผดิชอบในการท างาน 

สังเกตพฤติกรรม แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม 

ไดค้ะแนนเฉล่ีย ๒ 
( ดี)ข้ึนไป 
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แบบบันทกึการศึกษาค้นคว้าและการแก้ปัญหา  
สาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ เร่ือง.............................................................. 
กลุ่มท่ี................  
สมาชิก  
 
๑................................................................. ประธาน  
๒.................................................................   เลขานุการ 
๓................................................................. 
๔………………………………………………  

๕……………………………………………… 

 
ตอนที ่๑ 
หัวข้อปัญหา ............................................................................................................................... 
ท าความเข้าใจปัญหา 
   ส่ิงท่ีตอ้งการรู้..................................................................................... 
   วธีิการหาค าตอบ...................................................................................... 
   แหล่งขอ้มูล...................................................................................  
การศึกษาคน้ควา้ / แกปั้ญหา 

ช่ือสมาชิก การแบ่งหนา้ท่ี แหล่งขอ้มูล ผลการศึกษา 

    

    

    

    

    

ตอนที ่๒ 
สรุปผลการศึกษาคน้ควา้/แกปั้ญหา 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์      ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี ๔    เร่ือง การวดัความยาว 
กลุ่มท่ี.........สมาชิก      
 
๑..................................๒...........................................๓..................................... 
๔..................................๕...........................................๖..................................... 
 
 
 
ใหแ้ต่ละกลุ่ม น าผลศึกษาคน้ควา้ เร่ืองต่อไปน้ี 
- เคร่ืองมือวดัความยาว   
- หน่วยการวดัความยาว   
- วธีิใชเ้คร่ืองมือวดัความยาว  
 มาเขียนสรุปเป็นแผนท่ีความคิด 
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สาระการเรียนรู้คณติศาสตร์      ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔    เร่ือง  การวดัความยาว 
กลุ่มที.่........สมาชิก    ๑..................................๒...........................................๓..................................... 
 ๔..................................๕...........................................๖..................................... . 
 
ให้บอกระยะของความยาวจากรูปทีก่ าหนดให้ 
 
      

                                    
 

     
                                                              
 

  ๐   ๑   ๒   ๓  ๔   ๕   ๖   ๗   ๘   ๙   ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ 

 

๑)  ระยะจาก  A ถึง    E ยาว.............................................ซม. 
๒)  ระยะจาก  A ถึง    D ยาว.............................................ซม. 
๓)  ระยะจาก  A ถึง    C ยาว.............................................ซม. 
๔)  ระยะจาก  B ถึง    E ยาว.............................................ซม. 
๕)  ระยะจาก  C ถึง    D ยาว.............................................ซม. 
๖) ระยะจาก  C ถึง    E ยาว.............................................ซม. 
๗)  ระยะจาก  F ถึง    I ยาว.............................................ซม. 
๘) ระยะจาก  G ถึง    H ยาว.............................................ซม. 
๙)  ระยะจาก  F ถึง    G ยาว.............................................ซม. 
๑๐) ระยะจาก  H ถึง    I ยาว.............................................ซม. 
 
หมายเหตุ   ผูส้อนอาจเปล่ียนช่ือจุดจากภาษาองักฤษ A  B  C … เป็น ภาษาไทย ก  ข ค....ได ้
 
 

 
 
 
 

I F G H 

E D C B A 
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สาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์      ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี ๔       เร่ือง  การวดัความยาว 
กลุ่มท่ี.........สมาชิก     ๑..................................๒...........................................๓..................................... 
  ๔..................................๕...........................................๖.....................................  
 

ใหว้ดัความยาวของส่วนของเส้นตรงท่ีก าหนดใหเ้ป็นเซนติเมตร 
 
 
 
๑)         …………………ซม. 
 
 
๒)         …………………ซม. 
 
 
๓)         …………………ซม. 
 
 
๔)        ....………………ซม. 
 
 
๕)                   ......………………ซม. 
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สาระการเรียนรู้   คณิตศาสตร์      ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔    เร่ือง   การวดัความยาว 
กลุ่มท่ี.........สมาชิก   ๑..................................๒...........................................๓..................................... 
 ๔..................................๕...........................................๖..................................... 
 

ให้วดัความยาวของส่วนของเส้นตรงในรูปแล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) AB  ยาว...................................... เซนติเมตร 
๒) AD  ยาว...................................... เซนติเมตร 
๓) AE  ยาว...................................... เซนติเมตร 
๔) AF  ยาว...................................... เซนติเมตร 
๕) BC  ยาว...................................... เซนติเมตร 
๖) ED  ยาว...................................... เซนติเมตร 
๗) BE  ยาว...................................... เซนติเมตร 
๘) DC  ยาว...................................... เซนติเมตร 
๙) DE  ยาว...................................... เซนติเมตร 
๑๐) FE  ยาว...................................... เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 

B A 

E D 

F 

C 
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สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์      ช้ัน  ประถมศึกษาปีท่ี ๔    เร่ือง การวดัความยาว 
กลุ่มท่ี.........สมาชิก      ๑..................................๒...........................................๓..................................... 

๔..................................๕...........................................๖..................................... 
 

 
ให้ผู้เรียนวดัความยาวหรือความสูงของส่ิงของต่อไปนี้ 

 

ที่      ส่ิงทีว่ดั     เคร่ืองมือวดั 
ความยาว/ ความสูง 

 (หน่วยวดั) 

๑ ความยาวรอบเอวของตน   

๒ ความสูงของโตะ๊เรียน   

   ๓ ความกวา้งของประตูหอ้งเรียน   

   ๔ ความหนาของหนงัสือเรียน   

   ๕ ความยาวรอบขอ้มือของเพื่อน   

   ๖ ความยาวของกระดานด า   
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่3 

เร่ือง “คุณค่าของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน” 
 

 

การจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีท าใหผู้เ้รียนมีทกัษะใน
การสืบคน้ขอ้มูล โดยสร้างความรู้จากกระบวนการท างาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนในดา้นทกัษะและ
กระบวนการเรียนรู้ และพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถเรียนรู้โดยการช้ีน าตนเองนัน่คือการรู้จกัการวาง
แผนการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนอยา่งยิง่ต่อการน าวธีิการเรียนรู้ไปใประยกุต์
ใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวติ 

 
 ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ 
๑. ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการค านวณผูส้อนยงัจ าเป็นตอ้ง
อธิบายใหผู้เ้รียนเขา้ใจในเร่ืองหลกัการทฤษฎี การสืบคน้ของผูเ้รียนจะเจาะลึกลงไปเพื่อน าหลกัการทฤษฎี
เหล่านั้นไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ในชีวติจริง  
๒. การจดัการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอาจตอ้งใชเ้วลาเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจาก
สถานการณ์ปัญหาท่ีจดัข้ึนเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ ผูเ้รียนตอ้งคิดทั้งสองภาษานอกจากเกิด
กระบวนการคิดแลว้ยงัตอ้งเนน้กระบวนการทางภาษาอีกดว้ย บางเน้ือหาไม่สามารถสืบคน้ไดจ้ากแหล่ง
ความรู้ท่ีจดัเตรียมไว ้ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งใชแ้หล่งเรียนรู้ต่างๆท่ีกวา้งขวางข้ึน เช่นหนงัสือพิมพ์
ภาษาองักฤษฉบบัท่ีเป็นปัจจุบนั ส่ืออินเตอร์เน็ต ผูรู้้หรือภูมิปัญญาเป็นตน้ 
๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีบางเน้ือหาเท่านั้นท่ีเหมาะสมกบัการใชก้ารเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็น
ฐาน  เน่ืองจากมีเน้ือหาท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะมาก มีเพียงบางเน้ือหาเท่านั้นท่ีผูเ้รียนสามารถเลือก
ปัญหามาศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัการน ารูปแบบการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานไปใช ้
ไดแ้ก่กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นตน้เน่ืองจากกลุ่มสาระการเรียนรู้
ดงักล่าวมีธรรมชาติของวชิาท่ีตอ้งการฝึกใหผู้เ้รียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองไดส้ามารถน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัและสามารถคิดสร้างสรรคใ์นส่ิงใหม่ๆได้ 
กล่าวไดว้า่การจดัการเรียนรู้ตามแนวทางแบบใชปั้ญหาเป็นฐานน้ี  จ  าเป็นตอ้งอาศยักลไกหลายๆ ดา้น 
ทั้งบทบาทผูเ้รียนดา้นความรู้การท างานและทกัษะพื้นฐาน บทบาทผูส้อนตอ้งเป็น ผูอ้  านวยความสะดวก
เตรียมสถานการณ์เอกสารส่ือทศันูปกรณ์แหล่งเรียนรู้ต่างๆโดยผูส้อนอาจมีการเรียนรู้ไปพร้อมๆกบั
ผูเ้รียน 
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การจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานสามารถพฒันาความคิดของผูเ้รียนสามารถใชส้อนไดก้บัทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ผูส้อนจ าเป็นตอ้งพิจารณาเลือกเน้ือหาท่ีเหมาะสมในการใชแ้นวทางน้ีไปพร้อมกบัการจดั
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใหเ้หมาะสม การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานน้ีไม่สามารถใช้ได้ตลอดทุก
เน้ือหาและทุกกจิกรรมการเรียนรู้ผูส้อนควรใชเ้ทคนิคอ่ืนๆมาสอดแทรกในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อใหมี้
ความหลากหลายตามความเหมาะสมกบัเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอนเช่น  การเรียนรู้โดยการปฏิบติั
จริงเพื่อคน้พบขอ้สรุปการเรียนรู้จากการฟังผูส้อนอธิบายและแสดงเหตุผลประกอบกบัการซกัถามเพื่อให้
ผูเ้รียนไดข้อ้สรุปการเรียนรู้จากสถานการณ์การใชค้  าถามแลว้ผูเ้รียนด าเนินการสืบเสาะหาความรู้การเรียนรู้
จากการศึกษาคน้ควา้  เป็นตน้ 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่4 

เร่ือง “บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้แบบใช้   
ปัญหาเป็นฐาน” 

 
 

๑. บทบาทของผู้สอน 
          ผูส้อนมีบทบาทโดยตรงต่อการจดัการเรียนรู้ ดงันั้นลกัษณะของผูส้อนท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้
แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน ควรมีลกัษณะดงัน้ี 
          ๑.๑ ผูส้อนตอ้งมุ่งมัน่ ตั้งใจสูง รู้จกัแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยูเ่สมอ  
         ๑.๒ ผูส้อนตอ้งรู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคลเขา้ใจศกัยภาพของผูเ้รียนเพื่อสามารถใหค้ าแนะน า 
ช่วยเหลือผูเ้รียนไดทุ้กเม่ือทุกเวลา 
          ๑.๓ ผูส้อนตอ้งเขา้ใจขั้นตอนของแนวทางการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานอยา่งถ่องแท้
ชดัเจนทุกขั้นตอน เพื่อจะไดแ้นะน าใหค้  าปรึกษาแก่ผูเ้รียนไดถู้กตอ้ง 
          ๑.๔ ผูส้อนตอ้งมีทกัษะและศกัยภาพสูงในการจดัการเรียนรู้ และการติดตามประเมินผลการ
พฒันาของผูเ้รียน 
          ๑.๕ ผูส้อนตอ้งเป็นผูอ้  านวยความสะดวกดว้ยการจดัหาสนบัสนุนส่ืออุปกรณ์เรียนรู้ใหเ้หมาะสม
เพียงพอ จดัเตรียมแหล่งเรียนรู้  จดัเตรียมหอ้งสมุด อินเตอร์เน็ตฯลฯ 
          ๑.๖ ผูส้อนตอ้งมีจิตวทิยาสร้างแรงจูงใจแก่ผูเ้รียน เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการต่ืนตวัในการ
เรียนรู้ตลอดเวลา 
 ๑.๗ ผูส้อนตอ้งช้ีแจงและปรับทศันคติของผูเ้รียนใหเ้ขา้ใจและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้แบบน้ี  
          ๑.๘ ผูส้อนตอ้งมีความรู้ ความสามารถ ดา้นการวดัและประเมินผลผูเ้รียนตามสภาพจริง ให้
ครอบคลุมทั้งดา้นความรู้  ทกัษะกระบวนการและเจตคติใหค้รบทุกขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้ 

๒.บทบาทของผู้เรียน 
          ๒.๑  ผูเ้รียนตอ้งปรับทศันคติในบทบาทหนา้ท่ีและการเรียนรู้ของตนเอง  
          ๒.๒ ผูเ้รียนตอ้งมีคุณลกัษณะดา้นการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความรับผดิชอบสูง รู้จกัการท างานร่วมกนั
อยา่งเป็นระบบ 
         ๒.๓ ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการวางพื้นฐาน และฝึกทกัษะท่ีจ าเป็นในการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เช่น กระบวนการคิด การสืบคน้ขอ้มูล การท างานกลุ่ม การอภิปราย การสรุป การ
น าเสนอผลงาน และการประเมินผล 
          ๒.๔ ผูเ้รียนตอ้งมีทกัษะการส่ือสารท่ีดีพอ 


