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ในฉบับที่แลวผูเขียนไดนําเสนอถึงการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning: PBL)
ซึ่งเปนแนวคิดในการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากการที่ไดสัมผัสและมีสวนรวมในการแกปญหา
รวมทั้งสงเสริมการทํางานเปนทีมและทักษะการสื่อสาร โดยที่ผูเรียนไดสรางความรูผานกระบวนการทํางานกลุม
เพื่อคนหาวิธีการแกปญหาหรือสถานการณที่สนใจเกี่ยวกับชีวิตประจําวันและมีความสัมพันธกับผูเรียน และ
ผูเรียนไดสรางความรูใหมจากการใชปญหาที่เกิดขึ้นในโลกแหงความเปนจริงเพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิด
วิเคราะหและคิดแกปญหา โดยในการสรางปญหาอาจจะสรางขึ้นจากครูเพียงคนเดียวหรือการรวมมือกันเปนทีม
ของครูหรืออาจใหผูเรียนเปนผูสรางก็ไดซึ่งสามารถสรุปบทบาทเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการสรางสถานการณ
การเรียนรูและการแกปญหาของผูเรียนและผูสอนไดดังนี้

1.
2.
3.
4.

บทบาทของผูเ รียน
ระบุปญหาที่พบหรือสรางสถานการณปญหา
นําเสนอแนวคิดหรือทางเลือกในการแก
สถานการณปญหา
รวมกันแกสถานการณปญหา แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และอภิปรายเหตุผลรวมกัน
ทบทวนและตรวจสอบผลการแกสถานการณ
ปญหา

1.

2.
3.

4.

บทบาทของผูส อน
กําหนดสถานการณปญหาใหแกผูเรียนหรือ
ใหผูเรียนเปนผูส รางสถานการณปญหาบน
พื้นฐานของขอมูลที่ผูสอนกําหนด
เปนผูแนะนําชวยขยายแนวคิด และเปน ผู
อํานวยความสะดวก
รวมแสดงความคิดเห็นหรือตกแตง
รายละเอียดของผลการแกสถานการณ ปญหา
ของผูเรียน
มีความยืดหยุนและพรอมรับแนวคิดในการ
แกปญหาที่หลากหลายของผูเรียน

นอกจากนี้ ผูเขียนยังไดกลาวถึงขั้นตอนกระบวนการของ PBL ที่ประกอบดวยขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ

___________________________________________________________
* บทความนี้ไดตีพิมพในนิตยสารคณิตศาสตร MY MATHS ปที่ 3 ฉบับที่ 1 เลมที่ 25 เดือนกุมภาพันธ 2550
** อาจารยประจําสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1: การพบปญหา
(meeting the problem)

•
•
•

ขั้นตอนที่ 2: การวิเคราะห
•
ปญหาและการเรียนรูประเด็น
•
ปญหา (problem analysis and
learning issues)
•
•
ขั้นตอนที่ 3: การแกปญหาและ •
การรายงานผล (problem
solving and reporting)
•
•
ขั้นตอนที่ 4: การนําเสนอ
คําตอบของปญหา
(solution presentation)
ขั้นตอนที่ 5: ขอคิดเห็น การบูร
ณาการ และการประเมินผล
(overview, integration and
evaluation)

•

ลักษณะกิจกรรม
การระบุถึงปญหาที่พบหรือการสรางปญหาซึ่งอาจเกิดจากการอาน
การสะทอนปญหาหรือการไตถามของผูเรียนแตละคน
การมอบหมายบทบาทและหนาที่ของสมาชิกในกลุม
การรวมกันระดมความคิดและตกแตงรายละเอียดของประเด็นปญหา
ที่นาจะเกิดขึ้น
การระดมความคิดและวิเคราะหปญหาที่พบ
การสํารวจและทบทวนความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่จะนํามาใช
ในการแกปญหา
การระบุประเด็นการเรียนรูและกําหนดวัตถุประสงคในการเรียนรู
การกําหนดบทบาทและหนาที่ของสมาชิกในกลุม
ผูเรียนแตละคนนําเสนอแนวคิด ขอความรู วิธีการหรือสิ่งที่คาดวาจะ
เปนคําตอบของปญหาใหกลุมทราบ
สมาชิกกลุมรวมกันอภิปรายและหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อนําไปสู
คําตอบของปญหา
การวิเคราะห สังเคราะห ทบทวนและประเมินคําตอบหรือขอคนพบ
ที่ไดเพื่อเตรียมนําเสนอตอไป
แตละกลุมนําเสนอขอคนพบหรือคําตอบของปญหา

• ครูผูสอนและผูเ รียนรวมกันแสดงความคิดเห็น สรุปผลหรือตกแตง
รายละเอียดของการแกปญหาที่แตละกลุมไดนําเสนอ
• สมาชิกในแตละกลุมชวยกันประเมินผลสิ่งที่สมาชิกแตละคนใน
กลุมไดรวมกันทําหลังจากไดนําเสนอปญหาและผลการแกปญหาที่
ผานการสะทอนผลหรือผานการพิจารณาแลว

สําหรับในฉบับนี้เพื่อใหผูอานหรือผูที่สนใจโดยเฉพาะครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรไดเขาใจและเห็นภาพที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น ผูเขียนจึงขอยกตัวอยางกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับแนวคิดและขั้นตอนกระบวนการที่ไดกลาว
มาขางตน ซึ่งตัวอยางที่ผูเขียนลองเขียนขึ้นนี้เปนตัวอยางกิจกรรมที่สามารถนําไปประยุกตใชไดกับผูเรียนที่อยู
ในชวงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) โดยผูเขียนขอตั้งชื่อหนวยการเรียนหรือกิจกรรมการเรียนรูนี้วา “กระดานหกแสนสนุก”
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สื่อ/อุปกรณการเรียนรู

กระดานหก
แสนสนุก

…สาระการเรียนรูที่ใชบูรณาการ…
• จํานวนและการดําเนินการ
• จํานวน การบวก-การลบจํานวน
• การเปรียบเทียบจํานวน
• การประมาณคา
• ความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได
• การวัด
• การวัดน้ําหนัก
• การคาดคะเนน้ําหนัก
• การวิเคราะหขอ มูล
• การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกต
และการทดลอง
• การนําเสนอขอมูลในรูปตาราง

• กระดานหกหรือไมกระดก (เครื่องเลน
สําหรับเด็กซึ่งสวนใหญจะอยูในสนามเด็ก
เลนของโรงเรียนอยูแลว)
• เครื่องชั่งน้ําหนัก

…จุดประสงคการเรียนรู…
1. นักเรียนสามารถวัดน้ําหนัก เปรียบเทียบ
น้ําหนัก และใชเครื่องมือวัดไดอยางถูกตอง
2. นักเรียนสามารถคาดคะเนน้ําหนักเพื่อ
นําไปใชแกปญหาในสถานการณที่กําหนด
ไดอยางเหมาะสม
3. นักเรียนสามารถอธิบายผลที่ไดจากการ
บวก การลบจํานวน พรอมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได
4. นักเรียนสามารถเก็บรวบรวมขอมูลจากการ
สังเกตและการทดลอง และนําเสนอ ขอมูล
โดยใชตารางไดอยางเหมาะสม
5. นักเรียนรูจักคิด วิเคราะหผานการแก
สถานการณหรือปญหาที่สัมพันธกับ
ชีวิตประจําวันของนักเรียนได
6. นักเรียนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ
รวมกัน
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ในสวนของกิจกรรมการเรียนรูนั้น ผูเขียนไดดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการ ดังนี้

แบงกลุม

ครูกําหนด
ปญหา

นักเรียนรวมกัน
วิเคราะหปญหา
ประเมินผล
วางแผน
คนหาคําตอบ
เก็บรวบรวมขอมูล
สะทอนผล
นําเสนอผลงาน
…กิจกรรมการเรียนรู…

1. ผูสอนแบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ กลุมละ 5-6 คน (อาจปรับเปลี่ยนจํานวนไดขึ้นอยูกับจํานวนของ
นักเรียน) โดยนักเรียนในแตละกลุมมีความสามารถแตกตางกัน (คละความสามารถ) จากนั้นผูสอนไดทํา
การตกลงกับนักเรียนเกี่ยวกับการทํางานกลุมวา
1.1) ใหนักเรียนในแตละกลุมทําการเลือกประธาน และเลขานุการกลุมเพื่อทําหนาที่ควบคุมและ
ประสานงานในระหวางการทํางานกลุม
1.2) ใหสมาชิกทุกคนในกลุมรวมกันแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
1.3) หากมีปญหาใดๆ ใหขอความชวยเหลือจากเพื่อนหรือสมาชิกในกลุมกอนถามผูสอน
1.4) พูดจากันเบาๆ อยางสุภาพ ไมรบกวนการทํางานของกลุมอื่น
1.5) ผูสอนจะกําหนดปญหาขึ้นมา จากนั้นใหแตละกลุมรวมมือกันแกปญหา พรอมทั้งนําเสนอผล
การแกปญหา
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…กิจกรรมการเรียนรู (ตอ)…
2. ผูสอนกําหนดปญหาใหแตละกลุม ดังนี้
“1. จะเกิดอะไรขึ้น หากนักเรียนนั่งที่ปลายกระดานหกขางหนึ่งและครูนั่งอีกขางหนึ่ง”
“2. ในแตละกลุมจะตองใชสมาชิกกลุม จํานวนกี่คนและมีวิธีการอยางไร ถึงจะสามารถทําให
ครูถูกยกขึ้นเมือ่ เลนกระดานหก”
3. นักเรียนแตละกลุมเลือกประธาน และเลขานุการกลุมเพื่อทําหนาที่ควบคุมและประสานงานในระหวางการ
ทํางานกลุม จากนั้นประธานกลุมนําเสนอประเด็นปญหาที่ครูกําหนดซึ่งกลุม จะตองรวมกันแกปญหา ใหแก
สมาชิกในกลุมรับทราบรวมกันอีกครั้ง โดยมีเลขานุการกลุมเปนผูจดบันทึก
4. นักเรียนแตละกลุมรวมกันระดมความคิด และวิเคราะหปญหาที่ครูกําหนดให
(ขั้นตอนนี้สมาชิกในแตละกลุมจะตองรวมกันคิด และวิเคราะหปญหาที่ครูกําหนด โดยตัวอยางประเด็น
คําถามที่สมาชิกควรคํานึงถึง (ซึ่งครูอาจชวยแนะนําประเด็นคําถามตางๆ ใหแกนักเรียน สําหรับกลุมที่ไม
สามารถคิดได) เชน
- ความรูอะไรที่เราจะตองนํามาใชแกปญหานี้
- มีวิธีการใดบางที่จะนํามาใชในการแกปญหานี้
- มีวัสดุ/อุปกรณอะไรบางที่ตองนํามาใชชว ยในการแกปญ
 หา ฯลฯ)
5. สมาชิกในแตละกลุมรวมกันเสนอแนวคิด วิธีการแกปญหา การเก็บรวบรวมขอมูล และมอบหมายหนาที่
ใหแกสมาชิกกลุมเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลตามที่กลุมรวมกันวางแผน
(สมาชิกแตละคนรวมกันเสนอแนวคิดและวิธกี ารแกปญหาตามตัวอยางประเด็นคําถาม
ขางตน ซึ่งอาจจะไดวา
- สําหรับปญหาขอแรกนั้นคําตอบที่ทุกกลุมนาจะสรุปออกมาตรงกันก็คือ "เนื่องจากคุณครูมี น้ําหนัก
มากกวาพวกผม (นักเรียนแตละคน) ดังนั้น ผมก็จะถูกยกขึน้ สวนคุณครูก็จะอยูด านลางในขณะทีเ่ ลนกระดาน
หก"
- สวนปญหาขอที่สองนั้นจะไดวา
- ความรูหรือประเด็นที่ตองศึกษาเพื่อนําไปสูคําตอบหรือการแกปญหา คือ เรื่องน้ําหนัก
การเปรียบเทียบจํานวน การบวก-ลบจํานวน การประมาณคา เปนตน
- สวนวิธีการที่จะนํามาใชเพื่อแกปญหานั้น แตละกลุมอาจมีรูปแบบหรือวิธีการที่แตกตางกัน ซึ่งในที่นี้ขอ
นําเสนอเปนตัวอยางเพียง 2 แนวทาง ดังนี้
วิธีที่ 1 : ใหครูลองนั่งกระดานหกดานหนึ่ง แลวนําสมาชิกแตละคนในกลุมนั่งกระดานหกอีกดานหนึ่ง
โดยคอยๆ เพิ่มจํานวนทีละคนจนสามารถยกครูขึ้นได
วิธีที่ 2 : ถามน้ําหนักตัวของคร แลวใหสมาชิกแตละคนในกลมชั่งน้ําหนักของตัวเองทีละคนบนเครื่องชั่ง
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…กิจกรรมการเรียนรู (ตอ)…
ลําดับที่
1
2
3
4

ชื่อ - นามสกุล
(ครู)
(สมาชิกกลุมคนที่ 1)
(สมาชิกกลุมคนที่ 2)
…

น้ําหนัก (กิโลกรัม)
…
…
…
…

และเมื่อไดขอมูลเปนทีเ่ รียบรอยแลวอาจใชการหาผลรวมของน้ําหนักของสมาชิกในกลุม จนได ผลรวมของ
น้ําหนักที่มีคามากกวาหรือเทากับน้ําหนักของครู เปนตน
- อุปกรณสําคัญที่ตองนํามาใชในการแกปญ
 หา คือ กระดานหก (ซึ่งนักเรียนบางกลุมอาจไม จําเปนตอง
ใชก็ได ถาคิดจากน้ําหนักตัว) เครื่องชั่งน้ําหนัก
หลังจากที่ไดตกลงรวมกันถึงแนวทางและวิธีการในการแกปญหาแลว แตละกลุมควรจะกําหนด บทบาท
และหนาที่ของสมาชิกแตละคนในกลุมเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลหรือใหไดมาซึ่งคําตอบที่ตองการตอไปตามที่
กลุมตกลงรวมกัน)
6. เมื่อสมาชิกแตละคนในกลุมเก็บรวบรวมขอมูลภายในระยะเวลาที่กําหนด ตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
เสร็จเรียบรอยแลว ใหสมาชิกแตละคนกลับมาประชุมรวมกันอีกครั้ง เพื่อนําขอมูลที่แตละคนเก็บรวบรวม
ไดมาพิจารณารวมกัน เพื่อสรุปคําตอบของปญหาที่ตองการและเตรียมนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนตอไป
7. ผูสอนใหผูแทนแตละกลุมออกมานําเสนอขอคนพบหรือคําตอบของปญหาที่กําหนดหนาชั้นเรียน
โดยมีครูผูสอนและนักเรียนกลุม อื่น ๆ รวมกันซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือตกแตงรายละเอียดเพื่อความ
สมบูรณของคําตอบที่ไดรับในขณะที่ผูแทนจากแตละกลุมนําเสนอผลการแกปญหา
8. หลังจากที่แตละกลุมนําเสนอผลการแกปญ
 หาเสร็จเรียบรอยแลว ผูสอนควรใหนักเรียนรวมกันสรุป
คําตอบของปญหาอีกครั้งหนึ่งเพื่อเปนการตอกย้ําและตรวจสอบความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน กอนที่จะจบ
้
ผูเขียนหวังวาตัวอยางที่ไดนําเสนอนี้ซึ่งเปนเพียงแนวคิดหรือวิธีการหนึ่งที่อยากจะใหผูอานไดมองเห็น
ภาพของการนํา PBL ไปใชในชั้นเรียนคณิตศาสตรซึ่งในความเปนจริงผูอานหรือผูที่สนใจโดยเฉพาะครู
คณิตศาสตรสามารถนํากิจกรรมนี้ไปปรับใชในบริบทที่เหมาะสมกับตัวเองได
เอกสารอางอิง
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