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บทคัดย่อ 

 บทควำมวิชำกำรนี้มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำเสนอกรอบแนวคิด หลักกำร และทฤษฎี เกี่ยวกับกำรเรียนรู้แบบเชิงรุก
โดยใช้ปัญหำเป็นฐำนที่เหมำะสมกับบริบทในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งได้จำกกำรศึกษำวิเครำะห์จำกหนังสือ ต ำรำ และบทควำมต่ำงๆ 
น ำมำวิเครำะห์ สังเครำะห์ ออกมำเป็นแนวคิดท่ีสำมำรถน ำไปใช้ในกำรประเมินผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน และยังสำมำรถ
น ำไปประยุกต์ใช้กับกำรเรียนรู้แบบเชิงรุกด้วยวิธีกำรสอนอื่น ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เนื่องจำกเป็นแนวคิดที่ออกแบบและ
ประเมินตำมคุณลักษณะของผู้เรียนตำม VARK Learning Styles ผลกำรศึกษำ พบว่ำ กำรเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active 
Learning: AL) และกำรจัดกำรเรียนโดยใช้ปัญหำเป็นฐำน (Problem Based Learning: PBL) สำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำร
ประเมินผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียนแบบกำรเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้กำรเรียนโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนซึ่งเป็นกำรส่งเสริมทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
ค าส าคัญ : กำรเรียนรู้แบบเชิงรุก  กำรเรียนโดยใช้ปัญหำเป็นฐำน  ศตวรรษที่ 21 

 
Abstract 

This article aims to present conceptual framework, principles and theories about active learning, 
problem-based learning that fits into the context of the 21st century. The analysis of books, texts and 
articles to analytical synthesis is a concept that can be used to evaluate the learning outcomes of 
learners and can also be applied to active learning with other teaching methods effectively. This is a 
concept designed and assessed according to the characteristics of the learn VARK Learning Styles. The 
study indicated that active learning and problem based learning can be used as a guideline for evaluating 
learners' learning outcomes.Using problem-based learning, the 21st century skill enhancements are 
provided to the learners effectively. 
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บทน า 
 ปัจจุบันโลกมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในทุกมิติ อำทิเช่น มิติทำงสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง กำรศึกษำ อันเป็น
ผลมำจำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว ระบบกำรศึกษำต้อง
ปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีควำมเหมำะกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ส่งเสริมกำร
ค้นคว้ำด้วยตนเองของผู้เรียน ปรับผู้สอนเป็นเพียงผู้ช่วยช้ีแนะ แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำ รวมทั้งออกแบบกิจกรรมกำรเรียนร่วมกับ
ผู้เรียน ซึ่งกำรออกแบบกำรเรียนนั้นต้องสำมำรถประเมินควำมก้ำวหน้ำของกำรเรียนรู้ ด้วยตนเองของผู้เรียนได้ตำม
วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 มำตรำ 6 กล่ำวว่ำกำรจัดกำรศึกษำต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข โดยกำรด ำเนินงำนตำมมำตรำ 22 ว่ำด้วย กำรจัดกำรศึกษำต้องยึด
ฐำนว่ำผู้เรียนทุกคนมีควำมสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้ และถือว่ำผู้เรียนมีควำมส ำคัญที่สุด กระบวนกำรจัดกำรศึกษำ
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตำมธรรมชำติและเต็มตำมศักยภำพ ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้รับกำรออกแบบ
กำรเรียนท่ีส่งเสริมทักษะกำรคิดวิเครำะห์ (Analytical thinking) กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ (Critical thinking) สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Rogers (1969) ที่กล่ำวว่ำ มนุษย์จะสำมำรถพัฒนำตนเองได้ดหีำกอยู่ในสภำพกำรณท์ี่ผ่อนคลำยและเป็นอิสระ 
และเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง โดยครูใช้วิธีกำรสอนแบบช้ีแนะ (Non directive) และท ำหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวกในกำร
เรียนรู้แก่ผู้เรียน (Facilitator) และกำรเรียนรู้จะเน้นกระบวนกำร (Process learning) เป็นส ำคัญ กำรจัดกำรศึกษำในปัจจุบัน
จึงจ ำเป็นต้องพัฒนำทักษะกำรคิดเชิงวิเครำะห์ให้กับผู้เรียนอย่ำงแท้จริง เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนควำมคิดบนพื้นฐำนกำรมี
เหตุผล ตลอดจนสำมำรถคิดค้นและพัฒนำนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้วยตนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 ดังนั้นเพื่อให้ระบบกำรศึกษำเท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 กระบวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนจึงเป็นส่วนส ำคัญส่วนหนึ่ง โดยมีจุดเน้นกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ผ่ำนกำรลงมือท ำ ที่เรียกว่ำ กำรเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning: AL) ซึ่งเช่ือว่ำเป็นกำรเรียนรู้ที่ก้ำวหน้ำกว่ำกำรเรียนรู้
แบบเชิงรับ (Passive learning: PL) ที่ผู้เรียนฟังบรรยำยจำกผู้สอนอย่ำงเดียว (One way communication) เป็นเรียนโดย
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนกำรเรยีนรู้ ผู้เรยีนต้องอ่ำน ท ำควำมเข้ำใจ สะท้อนคิด และสำมำรถโต้ตอบกับผู้สอนและเพื่อนร่วม
เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (Two way communication) โดยองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรกระบวนกำรเรียนรู้แบบ ALจะเป็น
องค์ควำมรู้ที่ยั่งยืน เนื่องจำกเกิดจำกกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ และประเมินค่ำ โดยกำรลงมือท ำ เกิดเป็นองค์ควำมรู้ที่ฝั่งลึกใน
ผู้เรียนมำกกว่ำองค์ควำมรู้ที่เกิดจำกกระบวนกำรเรียนรู้ PL สอดคล้องกับ Pruettikul (2012) ที่กล่ำวว่ำ AL เป็นกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ตำมแนวคิดกำรสร้ำงสรรค์ทำงปัญญำ (Constructivism) ที่เน้นกระบวนกำรเรียนรู้มำกกว่ำเนื้อหำวิชำ ด้วยกำรลงมือ
ปฏิบัติจริงผ่ำนสื่อหรือกิจกรรมกำรเรียนรู้ ที่มีผู้สอนเป็นผู้แนะน ำ กระตุ้น หรืออ ำนวยควำมสะดวก ให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ 
โดยกระบวนกำรคิดขั้นสูง กล่ำวคือ ผู้เรียนมีกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ และกำรประเมินค่ำ จำกกิจกรรมกำรเรียนรู้ ท ำให้กำร
เรียนรู้เป็นไปอย่ำงมีควำมหมำยและน ำไปใช้ในสถำนกำรณ์อื่น ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ซึ่งกำรออกแบบกำรเรียนเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้แบบเชิงรุกนั้น มีวิธีกำรที่หลำกหลำยขึ้นอยู่กับควำมพร้อมของผู้เรียน ผู้สอน และสถำนศึกษำ อำทิเช่น 
กำรเรียนโดยใช้ปัญหำเป็นฐำน (Problem Based Learning: PBL) เป็นกำรเรียนที่มีกระบวนกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ได้อย่ำงครอบคลุมทั้ง 3R7C ซึ่งประกอบด้วย Reading (อ่ำนออก) (W)Riting (เขียนได้) (A)Rithmetics 
(คิดเลขเป็น) Critical thinking and problem solving (ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและทักษะในกำรแก้ปัญหำ) 
Creativity and innovation (ทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม) Cross-cultural understanding (ทักษะด้ำนควำม
เข้ำใจต่ำงวัฒนธรรม ต่ำงกระบวนทัศน์) Collaboration, teamwork and leadership (ทักษะด้ำนควำมร่วมมือ กำรท ำงำน
เป็นทีม และภำวะผู้น ำ) Communication, information and media literacy (ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร สำรสนเทศ และ
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รู้เท่ำทันสื่อ) Computing and ICT literacy (ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร) Career 
and learning skills (ทักษะอำชีพ และทักษะกำรเรียนรู้) (Panich, 2012) 
 กำรจัดกำรเรียนโดยใช้ปัญหำเป็นฐำน (Problem Based Learning: PBL) เป็นวิธีกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ เพรำะเป็นกระบวนกำรเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้กระท ำ ผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist theory) ที่เช่ือว่ำกำรสร้ำงควำมรู้เกิดขึ้นภำยในตัวของผู้เรียนเองโดยเช่ือมโยงกับ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีมีอยู่เดิมมำสร้ำงเป็นควำมรู้ควำมเข้ำใจของตนเอง เรียกว่ำ โครงสร้ำงทำงปัญญำ (Cognitive structure) 
โดยมีฐำนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือกระท ำ หรือเรียกว่ำ Active construct (Chaiyaroen, 2008) จำกแนวคิดดังกล่ำวข้ำงต้น
เห็นได้ว่ำกำรเรียนโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเป็นกำรเรียนท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รยีนเกิดกำรเรียนรู้แบบ AL เพรำะกระบวนกำรเรียนรู้แบบ 
AL สอดคล้องกับกำรท ำงำนของสมองที่เกี่ยวข้องกับควำมจ ำ โดยสำมำรถเก็บและจ ำสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้อย่ำงมีส่วนร่วม มี
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ผู้สอน และสิ่งแวดล้อม เป็นกำรเรียนรู้ที่ผ่ำนกำรปฏบิัติจรงิ ท ำให้สำมำรถเก็บควำมจ ำในระบบควำมจ ำได้
ในระยะยำว (Long term memory) ท ำให้ผลกำรเรียนรู้ ยังคงอยู่ได้ในปริมำณที่มำกกว่ำและระยะยำวกว่ำ  

บทควำมนีว้ิเครำะห์และสังเครำะห์งำนวิจัยจ ำนวน 3 เรื่อง บทควำมวิชำกำรจ ำนวน 6 เรื่อง และหนังสือจ ำนวน 11
เรื่อง เพื่อน ำเสนอแนวคิดกำรเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning: AL) และกำรจัดกำรเรียนโดยใช้ปัญหำเป็นฐำน (Problem 
Based Learning: PBL) รวมทั้งกำรสังเครำะห์แนวคิดที่สำมำรถน ำไปใช้ในกำรประเมินผลลัพธ์กำรเรียนรู้แบบเชิงรุกโดยใช้
ปัญหำเป็นฐำนซึ่งสำมำรถส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
 ความหมายและประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
   ศตวรรษที่ 21 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีจุดมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง ผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถเช่ือมโยงควำมรู้เดิมผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติ โดยเช่ือว่ำควำมรู้เดิมมีควำมส ำคัญต่อกำรสร้ำงควำมรู้ใหม่ สิ่ง
เหล่ำนี้ เรียกว่ำ Active learning : AL หรือ กำรเรียนรู้แบบเชิงรุก (Dahsah, 2009) เป็นกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำง
โอกำสในกำรพดู ฟัง เขียน อ่ำน และไตร่ตรองอย่ำงมีควำมหมำยเกี่ยวกับเนื้อหำ แนวคิด ประเด็น (Meyers & Jones, 1993) 
ซึ่งเป็นกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมพฤติกรรมโดยกำรเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้ร่วมแสดงควำมคิดเห็น โดยผู้เรียนได้ใช้ทักษะกำร
พูด ฟัง อ่ำน เขียน และไตร่ตรองควำมคิด รวมทั้งเป็นกิจกรรมใด ๆ ก็ตำมที่ผู้เรียนทุกคนได้ถูกเรียกให้ท ำสิ่งต่ำง ๆ นอกเหนือจำก
กำรนั่งดู ฟัง และจดบันทึกอย่ำงเดียว สอดคล้องกับแนวคิดของ Felder & Brent (2009) ที่เช่ือว่ำ ผู้เรียนจะถูกเปลี่ยน
บทบำทจำกผู้รับควำมรู้ (Receive) ไปสู่กำรมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงควำมรู้ (Co-creators) ซึ่งทฤษฏีกำรเรียนรู้ 
Constructivism เน้นกำรเรียนบนพื้นฐำนกำรเรียนรู้ของตนเองและสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ด้วยตนเอง โดยกำรเรียนเชิงรุกทั้ง
รำยบุคคลและรำยกลุ่มภำยใต้กิจกรรมที่มีประสิทธิภำพ เช่น กำรสังเกต กำรเขียน กำรทดลอง กำรอภิปรำย กำรแก้ปัญหำ 
และกำรพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อท่ีเรียนรู้ เป็นกำรเรียนรู้แบบเชิงรุกที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรเรียนหรือด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อ
เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมหมำย เป็นกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ในระดับลึก โดยผู้เรียนสร้ำงควำมเข้ำใจและค้นหำควำมหมำยของ
เนื้อหำสำระโดยเช่ือมโยงกับประสบกำรณ์เดิมที่มีอยู่ สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ใหม่กับควำมรู้เก่ำ สำมำรถประเมิน  ต่อเติม 
และสร้ำงเป็นแนวคิดของตนเอง ซึ่งแตกต่ำงจำกวิธีกำรเรียนรู้ในระดับผิวเผิน ที่เน้นกำรรับข้อมูลและจดจ ำข้อมูลเท่ำนั้น 
รวมทั้งผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีกำรเรียน (Learning how to learn)  

ลักษณะและขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
  กำรเรียนกำรสอนที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบ AL เป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเข้ำเป็น
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมนั้น ๆ (Active engage student) อำทิเช่น กำรอภิปรำย (Discussion method) กำรสอนแบบ
โครงงำน (Project-based Learning) บทบำทสมมติ (Role playing) กำรสอนแบบใช้ปัญหำเป็นฐำน (Problem-based 
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Learning) กรณีศึกษำ (Case study) กำรสอนจำกสภำพจริง (Authentic learning) กำรเรียนรู้จำกชุมชน (Community-
based learning: CMBL) เป็นต้น กำรเรียนดังกล่ำวล้วนเป็นกำรเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติมำกกว่ำกำรฟังบรรยำย 
(Learning by doing) เพื่อยกระดับทักษะกำรคิดขั้นสูง (Higher order learning level) อันประกอบด้วย กำรวิเครำะห์ กำร
สังเครำะห์ และกำรประเมินค่ำ ให้แก่ผู้เรียน จะเห็นได้ว่ำกำรจัดกำรเรียนเป็นหัวใจส ำคัญที่จะน ำผู้เรียนสู่กำรเรียนรู้แบบ AL 
และสำมำรถด ำเนินชีวิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในศตวรรษที่ 21 โดยขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนแบบ AL มีควำมหลำกหลำยตำม
ควำมเหมำะสมของบริบทสถำนศึกษำ ภำยใต้จุดเน้นและลักษณะที่ส ำคัญของกำรเรียนแบบ AL ประกอบด้วย 1) เป็นกำร
เรียนกำรสอนที่พัฒนำศักยภำพทำงสมอง ท้ังกำรคิด กำรแก้ปัญหำ และกำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ 2) เป็นกำรเรียนกำรสอน
ที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้สูงสุด 3) ผู้เรียนสร้ำงองค์ควำมรู้และจัดระบบกำรเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 4) ผู้เรียน
มีส่วนร่วมทั้งในด้ำนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ กำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์ และร่วมมือกันมำกกว่ำกำรแข่งขัน 5) ผู้เรียนมีควำมรับผิดชอบ
ร่วมกันในกำรท ำงำน 6) เป็นกระบวนกำรสร้ำงสถำนกำรณ์ให้ผูเ้รียนอ่ำน พูด ฟัง คิด อย่ำงลุ่มลึก 7) เป็นกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนทีเ่น้นทักษะกำรคิดขั้นสูง 8) เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนบูรณำกำรข้อมูล ข่ำวสำร สำรสนเทศ สู่กำรสร้ำงควำมคิด
รวบยอด 9) ผู้สอนจะเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง 10) ควำมรู้เกิดจำก
ประสบกำรณ์ กำรสร้ำงองค์ควำมรู้และกำรสรุปทบทวนของผู้เรียน (Rueangsuwan, 2010)  
   รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้แบบ AL มีควำมหลำกหลำย ในที่นี้ขอ
กล่ำวถึงรูปแบบตำมแนวคิดของ Pochanukul (2009) ประกอบด้วย 1) การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-pair-
share) คือ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนคิดเกี่ยวกับประเด็นท่ีก ำหนดคนละ 2-3 นำที (Think) จำกนั้นให้แลกเปลี่ยน
ควำมคิดกับเพื่อนอีกคน 3-5 นำที (pair) และน ำเสนอควำมคิดเห็นต่อผู้เรียนทั้งหมด (Share) 2) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Collaborative learning group) คือ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ท ำงำนร่วมกับผู้อื่น โดยจัดกลุ่ม ๆ ละ 3-6 คน 
3) การเรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรียน (Student-led review sessions) คือ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียน
ได้ทบทวนควำมรู้และพิจำรณำข้อสงสัยต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยผู้สอนจะคอยช่วยเหลือกรณีที่มีปัญหำ                
4).การเรียนรู้แบบใช้เกม (Games) คือ กำรจัดกิจกรรมที่ผู้สอนน ำเกมเข้ำมำบูรณำกำรในกำรเรียนกำรสอน 5). การเรียนรู้
แบบวิเคราะห์วีดีโอ (Analysis or reactions to videos) คือ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ดูวีดีโอ 5-20 นำที แล้ว
ให้ผู้เรียนแสดงควำมคิดเห็น หรือสะท้อนควำมคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้จำกวีดีโอ และ 6) การเรียนรู้แบบโต้วาที (Student 
debates) คือ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนได้น ำเสนอข้อมูลที่ได้จำกประสบกำรณ์ และกำรเรียนรู้เพื่อยืนยัน
แนวคิดของตนเองหรือกลุ่ม  

บทบาทของของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบหรือวิธีกำรใด ๆ ก็ตำม บทบำทของผู้สอนยังมีควำมส ำคัญยิ่ง  

โดยมีควำมแตกต่ำงตำมวัตถุประสงค์ และกระบวนกำรของรูปแบบหรือวิธีกำรสอนนั้น ๆ ซึ่งกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ  AL นั้นมี
แนวคิดที่ส ำคัญ คือ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง ดังนั้นบทบำทของผู้สอนในกำรออกแบบกิจกรรมต้องสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของผู้เรียน เพื่อพัฒนำผู้เรียนโดยเน้นกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินชีวิตตำมยุคสมัย อำทิเช่น กำรสร้ำงบรรยำกำศที่
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ กำรกระตุ้นกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียน กำรจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ กำรออกแบบกิจกรรมที่
หลำกหลำยและท้ำทำยควำมสำมำรถของผู้เรียน ภำยใต้แนวคิดคุณลักษณะของผู้เรียน (VARK Learning Styles) โดยผู้สอน
ต้องเปิดใจและยอมรับควำมคิดเห็น ควำมสำมำรถ และกำรแสดงออกของผู้เรียน โดยปรำศจำกอคติ 

บทบาทของของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
   กำรเรียนรู้แบบ AL บทบำทของผู้เรียนที่ส ำคัญและควรส่งเสริม คือ กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำร
เรียนรู้ตำมกระบวนกำรของรูปแบบและวิธีกำรสอน อำทิเช่น กำรมีปฏิสัมพันธ์กับสมำชิกในห้องหรือในกลุ่มเพื่อร่วมกันค้นหำ
ค ำตอบตำมวัตถุประสงค์ กำรร่วมแสดงควำมคิดเห็นตำมควำมรู้และควำมเข้ำใจของตนเองบนพื้นฐำนหลักฐำนเชิงประจักษ์ที่
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ได้จำกำรค้นคว้ำ กำรน ำเสนอองค์ควำมรู้ตำมวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ รวมทั้งกำรปรับ
ทัศนคติเกี่ยวกับบทบำทของตนเองจำกกำรเรียนแบบเดิม ๆ (passive learning) โดยผู้เรียนควรมีคุณลักษณะใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
มุ่งมั่น มีควำมรับผิดชอบสูง ท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ เพื่อค้นคว้ำค ำตอบของกำรเรียนรู้ 

เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
   กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ AL ประกอบด้วยเทคนิคและวิธีกำรจัดที่หลำกหลำย อำทิเช่น เทคนิคกำร
เรียนแบบเผชิญหน้ำ (Face to face learning) กำรเรียนแบบออนไลน์ (Online learning) หรือกำรเรียนรู้แบบผสมผสำน 
(Blended Learning) กำรจัดกำรเรียนรู้แบบกลุ่มเล็ก(Small group) กลุ่มใหญ่ (Big group) เพื่อตอบสนองคุณลักษณะ
ผู้เรียนตำม (VARK Learning Styles) อย่ำงครอบคลุม ภำยใต้กำรออกแบบวิธีกำรสอนที่หลำกหลำยภำยใต้ควำมครอบคุลม
เนื้อหำรำยวิชำ หรืออำจบูรณำกำรเนื้อหำแต่ละรำยวิชำเข้ำด้วยกันเพื่อส่งเสริมกระบวนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ (Critical 
thinking) หรือผ่ำนกระบวนกำรลงมือท ำ (Learning by doing) โดยผู้สอนควรมีเทคนิคและวิธีกำรเพื่อกระตุ้นกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เช่น เทคนิคกำรตั้งค ำถำม เทคนิคกำรสะท้อนคิด เทคนิคกำรเสริมพลัง เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียน กล้ำคิด กล้ำตัดสินใจ 
และสำมำรถแก้ปัญหำอย่ำงรอบคอบภำยใต้เหตุผล  

สรุปได้ว่ำ ALเป็นกำรเรียนรู้แบบเชิงรุกเป็นกำรเน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งกระตุ้นรอบ ๆ ตัว ผ่ำนกระบวนกำร
วิเครำะห์ สังเครำะห์ ประเมินค่ำ และลงมือท ำ บนพื้นฐำนควำมรู้หรือประสบกำรณ์เดิมของผู้เรียน ภำยใต้ควำมต้องกำรของ
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ ซึ่งผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบำทจำกผู้รับควำมรู้ (One way communication) เป็นผู้ร่วมเรียนรู้ (Two way 
communication) โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ AL ผู้สอนสำมำรถสร้ำงให้เกิดขึ้นได้ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมทั้งสำมำรถ
ใช้ได้กับผู้เรียนทุกระดับ ทั้งรำยบุคคลและรำยกลุ่ม ภำยใต้วิธีกำรเรียนที่หลำกหลำย ดังนั้นกำรเลือกใช้วิธีกำรเรียนแบบใด
ขึ้นอยู่กับลักษณะของเนื้อหำวิชำ ลักษณะของผู้เรียน แต่มีจุดมุ่งเน้นเพื่อยกระดับกำรเรียนรู้ในทักษะขั้นสูงแก่ผู้เรียน 
 
แนวคิดการจัดการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ความหมายและประโยชน์ของการจัดการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  Problem Based Learning: PBL สำมำรถแปลควำมหมำยตำมค ำดังนี้ “Problem” แปลว่ำ ปัญหำ 
“Based” แปลว่ำ ฐำนพื้นฐำน “Learning” แปลว่ำ กำรเรียนรู้ ดังนั้นค ำว่ำ problem based learning หรือ PBL ก็คือ 
วิธีกำรเรียนรู้วิธีหนึ่งที่มีรูปแบบกำรเรียนรู้โดยกำรน ำปัญหำมำเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ โดยจอห์น ดิวอี้ (John 
Dewey) นักกำรศึกษำชำวอเมริกันเป็นผู้ค้นคิดวิธีสอนแบบแก้ปัญหำ และเป็นผู้เสนอแนวคิดว่ำกำรเรียนรู้เกิดจำกกำรลงมือท ำ
ด้วยตัวเอง (learning by doing) น ำไปสู่แนวคิดในกำรเรียนโดย PBL ซึ่งมหำวิทยำลัย McMaster ได้พัฒนำหลักสูตรแพทย์ 
(medical curriculum) โดยกำรน ำกำรเรียนแบบ PBL มำใช้เป็นครั้งแรก ท ำให้มหำวิทยำลัยแห่งนี้เป็นที่ยอมรับและรู้จักกัน
ทั่วโลกว่ำเป็นผู้น ำ PBL (world class leader) ส่วนในประเทศไทยปี พ.ศ. 2531 ได้น ำกำรเรียนโดย PBL มำใช้ครั้งแรกใน
หลักสูตรแพทย์ศำสตร์ จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย และประยุกต์ใช้ในหลักสูตรสำธำรณสุขศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ Satayasai (2004) 
กล่ำวว่ำ PBL เป็นวิธีกำรเรียนท่ีเริ่มต้นด้วยกำรใช้ปัญหำเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนไปศึกษำค้นคว้ำศึกษำควำมรู้ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ 
จำกแหล่งวิทยำกำรที่หลำกหลำย เพื่อน ำมำใช้ในกำรแก้ปัญหำ โดยมีกำรศึกษำหรือเตรียมตัวล่วงหน้ำเกี่ยวกับปัญหำดังกล่ำว
มำก่อน สอดคล้องกับแนวคิดของ Suthirat (2012) ที่กล่ำวว่ำ PBL มีจุดมุ่งหมำยที่สอนผู้เรียนให้ฝึกกระบวนกำรคิดแก้ปัญหำ
และฝึกกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม โดยที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงของกำรเรียนรู้และใช้ปัญหำหรือสถำนกำรณ์ที่ก ำหนดในกำรเรียนรู้และ
ศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง เป็นลักษณะกลุ่มย่อย ผู้เรียนจะเป็นผู้กระท ำด้วยตนเองโดยมีครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะ และให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะที่จ ำเป็นให้กับผู้เรียน ได้แก่ กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรแก้ปัญหำ  กำรช้ีน ำตนเองในกำร
เรียนรู้และกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม  
 



154  
 

 Vol. 14 No.1 January-April 2019                   ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 1 มกราคม-เมษายน 2562

        

 

 

ลักษณะของการจัดการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  กำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำนมีลักษณะเฉพำะที่ใช้ตัวปัญหำเป็นฐำนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะกำร
แก้ปัญหำและสร้ำงเสริมควำมรู้เพิ่มเติม สอดคล้องกับ Lekhakula (2008) ที่กล่ำวว่ำ PBL เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เรียนใน
กลุ่ม เน้น active และ collaborative learning น ำไปสู่กำรค้นคว้ำหำค ำตอบหรือสร้ำงควำมรู้ใหม่บนฐำนควำมรู้เดิมที่ผู้เรียน
มีมำก่อนหน้ำ โดยกระบวนกำรเรียนรู้ของ PBL เป็นวิธีกำรเรียนที่ใช้ปัญหำ หรือสถำนกำรณ์ เป็นจุดเริ่มต้นของกำรแสวงหำ
ควำมรู้ เป็นกำรเรียนที่ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนทักษะกำรคิดแก้ปัญหำ กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และกำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีม และ
สอดคล้องกับ Khamanee (2013) ที่กล่ำวว่ำเป็นกำรจัดสภำพกำรณ์ของกำรเรียนกำรสอนที่ใช้ปัญหำเป็นเครื่องมือในกำรช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ตำมเป้ำหมำย โดยผู้สอนอำจน ำผู้เรียนไปเผชิญสถำนกำรณ์จริง หรือผู้สอนอำจจัดสถำนกำรณ์ให้
ผู้เรียนเผชิญปัญหำ และฝึกกระบวนกำรวิเครำะห์ปัญหำแล้วแก้ปัญหำร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้ำใจในปัญหำนั้น
อย่ำงแท้จริง เพื่อให้เห็นทำงเลือกและวิธีกำรที่หลำกหลำยในกำรแก้ปัญหำนั้น รวมทั้งช่วยให้ผู้เรียนเกิดกำรใฝ่รู้ เกิดทักษะ
กระบวนกำรคิด และกระบวนกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ  
  บทควำมนี้ผู้เขียนใช้กำรเรียนโดย PBL ด้วยค ำว่ำ “กำรเรียนโดยใช้ปัญหำเป็นฐำน” และใช้ค ำว่ำ 
“กำรเรียน” แทนค ำว่ำ “กำรสอน” เนื่องจำกผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเองไม่ได้เกิดจำกกำรสอนของผู้สอน เป็นกำรเรียนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด ด้วยโจทย์ปัญหำที่ผู้สอนสร้ำงขึ้นบนพ้ืนฐำนควำมจริง เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดค ำถำม และน ำไปสู่กำรค้นหำต ำตอบด้วยตนเอง โดยลักษณะเด่นของกำรเรียนโดย PBL เป็นกำรใช้ปัญหำแท้จริงเป็น
ตัวกระตุ้นกำรแก้ปัญหำ และเป็นจุดเริ่มต้นในกำรแสวงหำองค์ควำมรู้อื่น ๆ สิ่งส ำคัญที่ต้องค ำนึงถึง คือ กำรให้ผู้เรียนได้ผ่ำน
กำรเรียนรู้ต่ำง ๆ อย่ำงครบถ้วน 3 ประกำร ประกอบด้วย 1) problem-based learning เป็นกระบวนกำรเรียนที่ผู้สอนใช้ 
“ปัญหำ” เป็นฐำนในกำรกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหำองค์ควำมรู้ด้วยตนเองเพื่อแสวงหำองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ  2) self-directed 
learning เป็นกระบวนกำรเรียนรู้ที่ให้อิสระทำงควำมคิดแก่ผู้เรียนในกำรแสวงหำองค์ควำมรู้เพื่อตอบวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้
ตำมควำมสำมำรถของตนเอง 3) small-group learning เป็นกำรเรียนรู้กลุ่มเล็ก ประมำณ 8-10 คน ซึ่งเป็นวิธีกำรส่งเสริม
ผู้เรียนในกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งกำรท ำงำนเป็นทีม เพื่อกำรค้นคว้ำองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ  

รูปแบบของการจัดการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  รูปแบบหรือขั้นตอนกำรเรียนโดย PBL นักวิชำกำรหลำยท่ำนได้ระบุขั้นตอนไว้ อำทิเช่น Lekhakula 
(2008) กล่ำวว่ำ กำรเรียนโดยใช้ปัญหำเป็นฐำน เริ่มจำกกำรจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย ขนำดประมำณ 8-10 คน โดยมีครู หรือ
ผู้สอนประจ ำกลุ่ม 1 คน ท ำหน้ำที่เป็นผู้สนับสนุนกำรเรียนรู้ (facilitator) กระบวนกำรประกอบด้วยขั้นตอนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ผู้เรียนท ำควำมเข้ำใจหรือท ำควำมกระจ่ำงในค ำศัพท์ในโจทย์ปัญหำเพื่อให้เข้ำใจตรงกัน ขั้นตอนที่ 2 ผู้เรียน                      
จับประเด็นข้อมูลและระบุปัญหำในโจทย์ ขั้นตอนที่ 3 ระดมสมองเพื่อวิเครำะห์ปัญหำ หำค ำอธิบำยแต่ละประเด็นปัญหำ 
ขั้นตอนที่ 4 ตั้งสมมติฐำนเพื่อค้นหำค ำตอบตำมประเด็นต่ำง ๆ พร้อมจัดล ำดับควำมส ำคัญของสมมติฐำนที่เป็นไปได้อย่ำงมี
เหตุผล ขั้นตอนที่ 5 จำกสมมติฐำนที่ตั้งขึ้น ผู้เรียนจะประเมินว่ำตนเองมีควำมรู้เรื่องอะไรบ้ำง มีเรื่องอะไรที่ยังไม่รู้หรือขำด
ควำมรู้ และควำมรู้อะไรจ ำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อพิสูจน์สมมติฐำน ซึ่งเช่ือมโยงกับโจทย์ปัญหำที่ได้ ขั้นตอนนี้กลุ่มจะก ำหนด
ประเด็นกำรเรียนรู้ (learning issue) หรือวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ (learning objective) เพื่อค้นคว้ำหำข้อมูล ขั้นตอนที่ 6 
ค้นคว้ำหำข้อมูลและศึกษำเพิ่มเติมจำกทรัพยำกรกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ เช่น หนังสือต ำรำ เอกสำรกำรเรียนสอนต่ำง ๆ กำรศึกษำ
ในห้องปฏิบัติกำร คอมพิวเตอร์ช่วยสอน อินเทอร์เน็ต หรือปรึกษำอำจำรย์ผู้เช่ียวชำญในเนื้อหำสำขำเฉพำะ ขั้นตอนที่ 7 น ำ
ข้อมูลหรือควำมรู้ที่ได้มำสังเครำะห์ อธิบำย พิสูจน์สมมติฐำน และประยุกต์ให้เหมำะสมกับโจทย์ปัญหำ พร้อมสรุปเป็นแนวคิด 
โดย ขั้นตอนท่ี 1-5 เป็นขั้นตอนภำยในห้องเรียน ขั้นตอนท่ี 6 เป็นกิจกรรมของผู้เรียนรำยบุคคลนอกห้องเรียน และขั้นตอนที่ 7 
เป็นกิจกรรมที่กลับมำในกระบวนกลุ่มอีกครั้ง 
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 จะเห็นได้ว่ำขั้นตอนกำรเรียนแบบ PBL เป็นกระบวนกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้แบบ AL และสิ่งส ำคัญ
อีกอย่ำงที่ขำดไม่ได้ในกำรเรียนโดย PBL คือ บทบำทผู้สอน ซึ่งเปลี่ยนแปลงจำกผู้สอนมำเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกหรือผู้ให้
ค ำปรึกษำ (facilitator or tutor) สอดคล้องกับกำรศึกษำของ Plianbumroong & Utaipan (2016) ที่พบว่ำ กำรเรียนโดย 
PBL เป็นกำรเรียนท่ีแก้ไขจุดอ่อนของกำรเรยีนกำรสอนแบบเดิม ท ำให้นักศึกษำอยำกเรียนรู้ด้วยตนเองไปตลอดชีวิต (lifelong 
learning) เป็นกำรเรียนแบบผสมผสำนระหว่ำง ทฤษฎีกับกำรปฏิบัติเน้นกำรเรียนโดยใช้กระบวนกำรแก้ไขปัญหำด้วยตนเอง
ของผู้เรียน ผ่ำนกำรใฝ่รู้และศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง มีครูท ำหน้ำท่ีเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกมำกกว่ำผู้สอนบรรยำย  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  ประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดย PBL ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลำยๆ ด้ำน ในที่นี้น ำเสนอกำร
วิเครำะห์ปัจจัยโดยวิธีกำร SWOT analysis ซึ่งเป็นกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนโดย PBL               
ซึ่งท ำให้ทรำบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจำกสภำพแวดล้อมภำยใน และมองเห็นโอกำสและอุปสรรคจำกสภำพแวดล้อมภำยนอก 
ตลอดจนผลกระทบต่อกำรจัดกำรเรยีนโดย PBL อำทิเช่น สถำนศึกษำมีควำมพร้อมของผู้สอน ผู้เรียน คือ จุดแข็ง แต่ยังขำดสิ่ง
สนับสนุนที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ เช่น ระบบสำรสนเทศต่ำง ๆ คือ จุดอ่อน กำรได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอกเพื่อ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ คือ โอกำส ผู้เรียนยึดติดกำรเรียนแบบเดิมๆ คือ อุปสรรค ซึ่งปัจจัยที่ได้จำกกำรวิเครำะห์นี้สำมำรถน ำมำ
วำงแผนกลยุทธ์เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนโดย PBL อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 

สรุปได้ว่ำ วิธีกำรเรียนโดย PBL เป็นวิธีกำรเรียนที่ดีวิธีหนึ่งที่พัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อส่งเสริมกำร
เรียนรู้แบบ AL เนื่องจำกเป็นวิธีที่ส่งเสริมกระบวนกำรคิดอย่ำงมีเหตุและผล ท ำให้ผู้เรียนเกิดทักษะในกำรคิดวิเครำะห์                
คิดแก้ปัญหำ และคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ควบคู่กับกำรลงมือปฏิบัติ นอกจำกนี้
ผู้เรียนสำมำรถแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกแหล่งทรัพยำกรเรียนรู้ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ส่วนของผู้สอนก็จะ
ลดบทบำทของกำรเป็นผู้ควบคุมในช้ันเรียนโดยเน้นบทบำท Expert Process มำกกว่ำ Expert content ซึ่งสวนทำงกับ
ผู้เรียนที่จะมีอ ำนำจในกำรจัดกำรควบคุมตนเองเพิ่มขึ้น ส่วนจะหำองค์ควำมรู้ใหม่ๆ ได้มำกหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับทักษะ
ผู้เรียนในกำรค้นคว้ำ เนื่องจำกผู้เรียนเป็นฝ่ำยรับผิดชอบกำรเรียนรู้ของตนเอง เพื่อก้ำวสู่กำรเรี ยนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
learning) ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสำมำรถปรับตัวเข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
การประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกโดยใช้เทคนิค ABCA 

กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบเชิงรุกในศตวรรษที่ 21 หำกยังน ำกำรเรียนแบบเดิม ๆ มำใช้กับผู้เรียนในศตวรรษนี้ ซึ่ง
เป็นผู้เรียน Generation Z อำจไม่เหมำะสมตำมคุณลักษณะของผู้เรียน และอำจส่งผลต่อผลลัพธ์หรือมำตรฐำนกำรเรียนรู้
ไม่ได้ตำมวัตถุประสงค์ของสถำนศึกษำ สอดคล้องกับ Panich (2012) ที่ได้ระบุลักษณะ 8 ประกำรของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ดังนี้ 1) มีอิสระที่จะเลือกสิ่งที่ตนพอใจ แสดงควำมเห็นและลักษณะเฉพำะของตน 2) ต้องกำรดัดแปลงสิ่งต่ำง ๆ ให้ตรงตำม
ควำมพอใจและควำมต้องกำรของตน 3) ตรวจสอบหำควำมจริงเบื้องหลัง 4) เป็นตัวของตัวเองและสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
เพื่อรวมตัวกันเป็นองค์กร เช่น ธุรกิจ รัฐบำลและสถำบันกำรศึกษำ 5) มีควำมสนุกสนำน และกำรเล่นเป็นส่วนหนึ่งของงำน 
กำรเรียนรู้และชีวิตทำงสังคม 6) กำรร่วมมือและควำมสัมพันธ์เป็นส่วนหน่ึงของทุกกิจกรรม 7) ต้องกำรควำมเร็วในกำรสื่อสำร 
กำรหำข้อมูลและตอบค ำถำม และ8) สร้ำงนวัตกรรมต่อทุกสิ่งทุกอย่ำงในชีวิต  

ดังนั้นกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้แบบ ALโดยใช้กระบวนกำรเรียนโดย PBL เป็นกำรส่งเสริมผู้เรียนสู่กำร
เป็นนักคิดวิเครำะห์ (Analyzing) สังเครำะห์ (Synthesis) และประเมินค่ำ (Evaluation) ซึ่งเป็นล ำดับขั้นกำรเรียนรู้ใน
ระดับสูง (High-order thinking skills) เป็นกำรจัดกำรเรียนที่มีควำมเหมำะสมกับคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จำก
กำรค้นคว้ำองค์ควำมรู้จำกแนวคิดกำรเรียนรู้แบบ AL และแนวคิดกำรเรียนโดย ผู้เขียนได้สังเครำะห์แนวคิด ABCD ซึ่งเป็น
สัญญำลักษณ์ที่จดจ ำได้ง่ำยในกำรน ำมำใช้ โดยอักษรย่อแต่ละตัวมีควำมหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนแบบเชิงรุก สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Fleming (2007) ที่แบ่งสไตล์กำรเรียนรู้ตำมควำมควำมชอบหรือควำมถนัดในกำรรับข้อมูลไว้ 4 กลุ่ม โดย 
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เรียกช่ือกำรแบ่งกลุ่มนี้ว่ำ VARK Model หรือ VARK Learning Styles ประกอบด้วย V: Visual รูปแบบกำรเรียนรู้ที่สื่อด้วย
ภำพและสัญลักษณ์ A : Aural / Auditory รูปแบบกำรเรียนรู้ที่สื่อด้วยเสียง R : Read / write รูปแบบกำรเรียนรู้ที่สื่อด้วย
อักษร K : Kinesthetic รูปแบบกำรเรียนรู้ที่สื่อด้วยสัมผัสและกำรกระท ำ ดังนั้นแนวคิด ABCD จึงตั้งอยู่บนพื้นฐำนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงจึงเป็นกำรตอบโจทย์กำรเรียนแบบ AL โดยวิธีกำรสอนแบบ PBL จะเห็นได้จำกผล
กำรศึกษำของ Srimala & Wangruangsatid (2015) พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ VARK 
learning style มีค่ำคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกำรพยำบำลทำรกแรกเกิดสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่
ระดับ 0.05 และมีควำมพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมำก (mean= 4.40, SD=0.56) สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ 
Nilmanee et al. (2016) พบว่ำ ผู้เรียนที่มีควำมถนัดอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง (Unimodal learner) ร้อยละ 54 และผู้เรียนที่มี
ควำมถนัดหลำยอย่ำง (Multimodal learner) ร้อยละ 46 และผู้เรียนที่มีควำมถนัด 2 ด้ำน (Bi-modal) ร้อยละ 62 ผู้เรียนที่
มีควำมถนัด 3 ด้ำน (Tri-modal) มีร้อยละ 26 ผู้เรียนที่มีควำมถนัดทั้ง 4 ด้ำน (Quad-modal) ร้อยละ 12 ดังนั้นกำรน ำแนวคิด 
ABCD มำใช้ในประเมินกำรเรียนแบบเชิงรุก ด้วยวิธีกำรเรียนแบบ PBL เกิดจำกคุณลักษณะผู้เรียนทั้ง 4 ลักษณะของ VARK 
learning style 

ผู้เขียนมีควำมประสงค์ในกำรน ำเสนอแนวคิด ABCD เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรประเมินผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน
เพื่อตอบโจทย์ว่ำกำรเรียนโดย PBL ช่วยส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบ AL และส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับ Makmee (2008) ที่กล่ำวว่ำ กำรประเมินผลลัพธ์กำรเรียนรู้ (Learning outcome) ในกำร
เรียนกำรสอนโดยใช้ปัญหำเป็นฐำน ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ ควำมรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และเจตคติ (Attitude) 
สอดคล้องกับ Woods (1994) กำรเรียนกำรสอนโดยใช้ปัญหำเป็นฐำน ผู้สอนควรให้ผลย้อนกลับ (Feedback) กับผู้เรียน
ตลอดเวลำ โดยใช้กำรประเมินขณะเข้ำกลุ่มและหลังสิ้นสดุกำรเรยีนกำรสอน ควำมรู้ และเจตคติที่ควรประเมินในกำรเรียนกำร
สอนโดยใช้ปัญหำเป็นฐำน ประกอบด้วย 1) ควำมรู้ 2) กำรท ำงำนเป็นทีม 3) กำรท ำหน้ำที่ประธำน 4) กำรฟัง 5) กำรจด
บันทึก 6) ทักษะกำรแก้ปัญหำ 7) ควำมร่วมมือ 8) เคำรพควำมเห็นของผู้อื่น 9) กำรประเมินวรรณกรรมเชิงวิจำรณ์ 10) กำร
เรียนโดยกำรก ำกับตนเอง และ 11) ทักษะกำรน ำเสนอ ตำมรำยละเอียดได้ดังนี้  

A: Active หมำยถึง ผู้เรียนมีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนรู้ สำมำรถประเมินได้จำกพฤติกรรมของผู้เรียนว่ำมี
ควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนรู้หรือไม่ ตัวอย่ำงเช่น กำรสืบค้นโดยวิธีที่ทันสมัย รวดเร็ว และเชื่อถือได้ กำรบริหำรเวลำในกำร
ค้นคว้ำ กำรบริหำรทีม เป็นต้น ซึ่งกำรเรียนรู้แบบ AL ด้วยวิธีกำรเรียนแบบ PBL ประเมินโดย A: Active สำมำรถกระตุ้น
ผู้เรียนตำมแนวคิด VARK Learning Styles ได้ทั้ง 4 ลักษณะของผู้เรียน เนื่องจำก A: Active เกิดจำกกำรกระตือรือร้นของ
ผู้เรียน ผ่ำนโจทย์ปัญหำซึ่งมำในรูปแบบกระดำษหรือวิดีโอ เพื่อให้ได้มำซึ่งองค์ควำมรู้ใหม่ของผู้เรียนนั้น ผู้เรียนจะได้รับกำร
กระตุ้น V: Visual ผ่ำนภำพนิ่งหรือวิดีโอของโจทย์ปัญหำ A: Aural/Auditory จำกกำรฟังสมำชิกในกลุ่มพูดคุย วิเครำะห์ 
วิพำกษ์โจทย์ปัญหำหรือจำกเสียงกระตุ้นประเด็นค ำถำมจำกผู้สอน R: Read/write จำกกำรเขียนเพื่อย้อนองค์ควำมรู้ที่เคยมี
มำก่อนหรือสรุปองค์ควำมรู้ใหม่ๆ K : Kinesthetic จำกกำรลงมือค้นหำผ่ำนอินเตอร์ หรือฐำนข้อมูลต่ำงๆ ซึ่ง A: Active 
ผู้สอนสำมำรถประเมินได้ระหว่ำงกำรเรียนรู้ (Formative evaluation) จำกพฤติกรรมของผู้เรียน และสำมำรถประเมินเมื่อ
สิ้นสุดกำรเรียนรู้ (Summative evaluation) จำกผลกำรเรียนรู้ว่ำสำมำรถตอบวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้หรือไม่ ข้อมูลมีควำม
ถูกต้องและทันสมัยหรือไม่ 

B: Brain หมำยถึง ผู้เรียนบรรลุกำรเรียนรู้ด้ำนพุทธพิสัยระดับสูง สำมำรถประเมินได้จำกผลลัพธ์กำรเรียนของ
ผู้เรียนว่ำสำมำรถบรรลุกำรเรียนรู้ด้ำนพุทธพิสัย (Cognitive domain) ระดับสูง ได้แก่ กำรคิดวิเครำะห์ กำรสังเครำะห์ และ
ประเมินค่ำ หรือไม่ ตัวอย่ำงเช่น ผู้เรียนสำมำรถระดมสมองเพื่อวิเครำะห์ปัญหำจำกโจทย์ กำรตั้งสมมติฐำน กำรก ำหนด
วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ เป็นต้น ซึ่งกำรเรียนรู้แบบ AL ด้วยวิธีกำรเรียนแบบ PBL ประเมินโดย B: Brain สำมำรถกระตุ้น
ผู้เรียนตำมแนวคิด VARK Learning Styles ได้ทั้ง 4 ลักษณะของผู้เรียน เนื่องจำก B: Brain เป็นกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ 
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และประเมินค่ำ ผ่ำนโจทย์ปัญหำซึ่งมำในรูปแบบกระดำษหรือวิดีโอ ผู้เรียนจะได้รับกำรกระตุ้น V: Visual จำกกำรดูภำพนิ่ง
หรือวิดีโอของโจทย์ปัญหำ แล้วคิดวิเครำะห์เหตุและผลของปัญหำนั้นๆ A: Aural/Auditory จำกกำรฟังเสียงของวิดีโอแล้ว
วิเครำะห์จำกน้ ำเสียงของบุคคลในวิดีโอโจทย์ปัญหำว่ำมีควำมรู้สึกอย่ำงไร R: Read/write จำกกำรเขียนเพื่อสรุปสภำพปัญหำ
ของวิดีโอโจทย์ปัญหำ K: Kinesthetic จำกกำรลงมือค้นหำผ่ำนอินเตอร์ หรือฐำนข้อมูลต่ำงๆ ซึ่ง B: Brain ผู้สอนสำมำรถ
ประเมินได้ระหว่ำงกำรเรียนรู้ (Formative evaluation) ว่ำผู้เรียนมีกำรระดมสมองในกำรคิดวิเครำะห์เพื่อตอบโจทย์ปัญหำ
หรือไม่ และสำมำรถประเมินเมื่อสิ้นสุดกำรเรียนรู้ (Summative evaluation) จำกผลกำรค้นคว้ำและองค์ควำมรู้ใหม่ๆ ที่เกิด
จำกกำรเรียนแบบ PBL 

C: Creative หมำยถึง ผู้เรียนสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง สำมำรถประเมินได้จำกผลลัพธ์กำรเรียนรู้ 
ตัวอย่ำงเช่น เกิดแนวคิด ได้องค์ควำมรู้ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ที่ตั้งขึ้นผ่ำนกระบวนกำรค้นคว้ำ
อย่ำงมีระบบ มีเหตุและผลของที่มำของค ำตอบ เป็นต้น ซึ่งกำรเรียนรู้แบบ AL ด้วยวิธีกำรเรียนแบบ PBL ประเมินโดย                
C: Creative สำมำรถกระตุ้นผู้เรียนตำมแนวคิด VARK Learning Styles ได้ทั้ง 4 ลักษณะของผู้เรียน เนื่องจำก                            
C: Creative เป็นกำรได้มำซึ่งองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ผ่ำนโจทย์ปัญหำซึ่งมำในรูปแบบกระดำษหรือวิดีโอ ผู้เรียนจะได้รับกำร
กระตุ้น V: Visual จำกกำรดูภำพนิ่งหรือวิดีโอของโจทย์ปัญหำ โดยผู้เรียนเช่ือมโยงควำมคิด ควำมรู้ที่เคยมีมำก่อนกับควำมรู้
ใหม่ท่ีค้นพบ A: Aural/Auditory จำกกำรฟังสมำชิกในกลุ่มวิพำกษ์ ซึ่งท ำให้จุดประกำยควำมรู้ใหม่ๆ ขึ้นมำ  R: Read/write 
จำกกำรเขียนสรุปประเด็นปัญหำเป็นกลุ่มๆ เพื่อค้นหำค ำตอบ K: Kinesthetic จำกกำรลงมือค้นหำผ่ำนอินเตอร์ หรือ
ฐำนข้อมูลต่ำงๆ เกี่ยวกับองค์ควำมรู้ใหม่ๆ เพื่อต่อยออด ซึ่ง C: Creative ผู้สอนสำมำรถประเมินได้ระหว่ำงกำรเรียนรู้ 
(Formative evaluation) ว่ำผู้เรียนมีวิพำกษ์ กำรแสดงควำมคิดเห็นหรือไม่ และสำมำรถประเมินเมื่อสิ้นสุดกำรเรียนรู้  
(Summative evaluation) จำกกำรสรุปผลกำรค้นคว้ำว่ำมีข้อแตกต่ำงหรือข้อเหมือนจำกควำมรู้ที่เคยมีมำก่อนหรือไม่ 

D: Developed หมำยถึง ผู้เรียนมีกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ สำมำรถประเมินได้จำกผลลัพธ์เรียนรู้ตัวอย่ำงเช่น กำร
ค้นคว้ำด้วยตนเอง กำรน ำเสนอผลกำรเรียนรู้ คะแนนกำรสอบ เป็นต้น ซึ่งกำรเรียนรู้แบบ AL ด้วยวิธีกำรเรียนแบบ PBL 
ประเมินโดย D: Developed สำมำรถกระตุ้นผู้เรียนตำมแนวคิด VARK Learning Styles ได้ทั้ง 4 ลักษณะของผู้เรียน 
เนื่องจำก D: Developed เป็นกำรประเมินภำพรวมควำมก้ำวหน้ำของกำรเรียนแบบ AL ด้วยวิธีกำรสอนแบบ PBL                 
ผู้เรียนจะได้รับกำรกระตุ้น V: Visual จำกกำรดูภำพนิ่งหรือวิดีโอของโจทย์ปัญหำ ซึ่งท ำให้ผู้เรียนเกิดองค์ควำมรู้ใหม่                              
A: Aural/Auditory จำกกำรฟังค ำช้ีแนะ ค ำปรึกษำ ของผู้สอนเมื่อผู้เรียนหลงประเด็น R: Read/write จำกกำรเขียนข้อ
ค้นพบ ข้อมูลสนับสนุนข้อค้นพบ K: Kinesthetic จำกกำรลงมือค้นหำผ่ำนอินเตอร์ หรือฐำนข้อมูลต่ำงๆ เพื่อพัฒนำควำมรู้
และคงไว้ให้ยั่งยืน ซึ่ง D: Developed ผู้สอนสำมำรถประเมินได้ระหว่ำงกำรเรียนรู้ (Formative evaluation) ว่ำผู้เรียนมี
พัฒนำกำรขององค์ควำมรู้เพิ่มจำกเดิมหรือไม่ อำจเป็นกำรทดสอบย่อย และสำมำรถประเมินเมื่อสิ้นสุดกำรเรียนรู้ 
(Summative evaluation) จำกผลกำรทดสอบควำมรู้ 

กำรออกแบบกำรเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีกำรเรียนแบบ PBL เป็นกำรกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้เชิงรุก ซึ่งเป็นกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่ยั่งยืน ผ่ำนกระบวนกำรลงมือปฏิบัติจริง สอดคล้องกับ  Khamanee 
(2013) กระบวนกำรเรียนรู้ จำกกำรลงมือท ำ ลงมือปฏิบัติจริง ท ำให้นักศึกษำได้พัฒนำกำรใช้ควำมคิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ 
ได้ดีกว่ำกำรเรียนแบบบรรยำย (Lecture) รวมทั้งสำมำรถตอบสนองควำมชอบ ควำมถนัด VARK Learning Styles ของ
ผู้เรียนในครบทั้ง 4 ลักษณะ  

 
สรุป 

ABCD เป็นแนวคิดที่จดจ ำง่ำยมีควำมสอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียนทั้ง 4 ด้ำน สำมำรถประยุกต์ ใช้เป็นแนว
ทำงกำรประเมินผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบเชิงรุกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่ำงเหมำะสม เป็นกำร
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เปลี่ยนจำกผู้สอนเป็นจุดศูนยก์ลำง (Teacher Center) เป็นผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลำง (Student center) รวมทั้งประยุกต์ใช้กับ
กำรเรียนรู้แบบเชิงรุกด้วยวิธีกำรสอนอื่นๆ เช่น กำรสอนแบบโครงงำน (Project-based Learning) กรณีศึกษำ (Case study) 
กำรเรียนรู้จำกชุมชน (Community-based learning: CMBL) เป็นต้น โดยผู้สอนต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจคุณลักษณะทั้ง 4 
ลักษณะของผู้เรียน (VARK learning style) เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ได้ตรงกับคุณลักษณะผู้เรียนซึ่งจะส่งผลต่อควำมท้ำทำย
และควำมมุ่งมั่นเมื่อได้เรียนตำมคุณลักษณะของตนเอง สำมำรถสรุปกรอบแนวคิดบทควำมวิชำกำรครั้งนี้ ดังภำพท่ี 1 
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