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การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ (Student - Centered) เป็นการจัดการเรียนการ
สอนที่ยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้ง โดยคำานึงถึงความเหมาะสมกับผูเ้ รียนและประโยชน์สงู สุดทีผ่ เู้ รียนควรจะได้รบั และ
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี ปิดโอกาสให้ผเู้ รียนมีบทบาทสำาคัญในการเรียนรู้ ได้มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างตืน่ ตัว หรือการลงมือปฏิบตั จิ ริง (Active Learning) และได้ใช้กระบวนการเรียนรูต้ า่ งๆ อันจะนำาผูเ้ รียนไปสู่
การเกิดการเรียนรูท้ แ่ี ท้จริง วิธกี ารจัดการเรียนการสอนแบบนี้ เชือ่ ว่าจะสามารถพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนมีทกั ษะในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เป็นผูท้ ม่ี คี ณ
ุ ภาพ
เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
การเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำาคัญมิใช่การเรียนแบบใหม่ ถ้ามองย้อนกลับไปจะเห็นว่า เมือ่ มีการ
เปลีย่ นแปลงหลักสูตรระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2503 เป็นหลักสูตร พุทธศักราช 2521 แนวคิดเรือ่ งการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็นสำาคัญ นับเป็นแนวคิดหลักของการเปลีย่ นแปลงหลักสูตรฉบับดังกล่าว
ได้มกี ารส่งเสริมให้ครูผสู้ อนเปลีย่ นแนวการจัดการเรียนการสอน จากการสอนแบบบรรยายบอกเล่าเป็นการสอน
แบบจัดกิจกรรมต่างๆ โดยให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมและเรียนรูร้ ว่ มกันเป็นกลุม่ แม้วา่ ต่อมาจะมีการมีการปรับปรุง
หลักสูตรในปี พ.ศ.2533 แล้วก็ตาม แต่แนวคิดในเรือ่ งการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็นสำาคัญก็ยงั คง
อยูเ่ ช่นเดิม ในช่วงปี พ.ศ. 2538 ได้มกี ารปฏิรปู การเมืองเกิดขึน้ วงการศึกษามีการเคลือ่ นไหวให้มกี ารปฏิรปู
การศึกษาอีกครัง้ หนึง่ ซึง่ ส่งผลให้มพี ระราชบัญญัตกิ ารศึกษาเกิดขึน้ จากพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 ได้บญ
ั ญัตสิ าระแนวทางการปฏิรปู การศึกษาไทยไว้ในหมวดความมุง่ หมาย (หมวด 1) และแนวทาง
การจัดการศึกษา (หมวด 4) ว่า การศึกษาต้องเป็นไปเพือ่ พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์ ทัง้ ร่างกาย จิตใจ
สติปญ
ั ญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำารงชีวติ สามารถอยูร่ ว่ มกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความ
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ในการจัดการศึกษา จะต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้
เรียนมีความสำาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็ม
ตามศักยภาพ (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติแนวทางการจัดการศึกษาดังกล่าว
ข้างต้น ทำาให้ผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ต่างพยายามที่จะทำาออกมาให้เป็นรูปธรรมเพื่อนำา
ไปสู่การปฏิบัติ ทั้งการปรับปรุงหลักสูตรและการปรับปรุงวิธีการสอน ซึ่งจะเห็นว่าในปัจจุบันมีวิธีการสอน
หลากหลายวิธีที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ (ทิศนา แขมมณี , 2550) เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบเน้น
มโนทัศน์ ( Concept – Based Intruction) การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning )
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการ (Project Based Instruction) และ การจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นหลัก ( Problem- Based Learning ) เป็นต้น
การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก ( Problem- Based Learning : PBL )
ความหมาย การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL)
การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก ( Problem- Based Learning : PBL ) มีชื่อเรียกในภาษา
ไทยได้หลายคำา เช่น การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหา การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น นักการศึกษาและนักวิชาการ
หลายท่านได้ให้ความหมายของการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักไว้ ดังนี้
เบน ( Bene , 2000) ให้ความหมายของ PBL หมายถึง การเรียนรู้ที่เกิดจากผลของการประยุกต์
ใช้กระบวนการหาเหตุผลเชิงตรรกวิทยาในการสร้างความเข้าใจและหาทางออกของปัญหา
ดัช ( Duch ,1995) ให้ความหมาย ของ PBL หมายถึง วิธีการสอนที่ใช้ปัญหาจากชีวิตจริงเป็น
บริบทเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะในการแก้ปัญหาและแสวงหาความรู้ที่
จำาเป็นตามหลักสูตร
กล่าวโดยสรุป PBL เป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สามารถนำาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้
เกิดประสิทธิภาพ โดยมีหลักที่สำาคัญคือ ผู้สอนจะต้องเลือกใช้สถานการณ์ปัญหาที่เหมาะสมเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้
เรียนแสวงหาความรู้เพื่อนำามาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา โดยผู้เรียนเป็นผู้กำาหนดทิศทางในการเรียนรู้ของตนเอง
(Self-directed learning) ซึ่งปรับเปลี่ยนไปจากการสอนแบบเดิมๆที่ครูเป็นศูนย์กลาง เน้นการสอนแบบ
บรรยายอย่างเดียว ผู้สอนมักยึดติดกับการสอนเนื้อหา (Content) มากกว่าการฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา
ปัจจุบันได้มีการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน ได้นำาการสอนแบบ PBL มาใช้มากขึ้น ผู้สอนจะต้องนำาปัญหา
มาให้ผู้เรียนได้ศึกษาก่อน แล้วจึงมอบหมายให้ผู้เรียน ไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ทำาให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด และแก้ปัญหา ผู้เรียนก็จะได้ทั้งการฝึกการคิด การค้นคว้า และได้ความรู้
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ด้วยเหตุนี้ PBL จึงเป็นยุทธศาสตร์การสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ทำาให้ผู้
เรียนได้ความรู้ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง (Active learning) โดยครูเป็นผู้ให้การสนับสนุนและอำานวย
ความสะดวกในการเรียน (สุภาวดี ดอนเมือง , 2544)
ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก
แนวคิดเรื่องการเรียนรู้ที่นักการศึกษานำามาอภิปรายโต้แย้งกัน ส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่แนวคิดทฤษฎี
การเรียนรู้ของนักจิตวิทยา 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่
ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมนิยม (Behaviorist learning Theory) ซึ่งเชื่อว่า โลกของเรามี
ความรู้อยู่มากมาย แต่ความรู้ที่สามารถถ่ายโยงมายังผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมมีเพียงจำานวนเล็กน้อยเท่านั้น
การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง นักจิตวิทยาในกลุ่มที่ได้รับ
การยอมรับมากที่สุด ได้แก่ สกินเนอร์ (Skinner)
ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงพุทธินิยม (Cognitive learning Theory) ซึ่งเชื่อว่า ความรู้เกิดจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างที่มีลักษณะเฉพาะ (Particular structure) กับสิ่งแวดล้อมทางจิตวิทยา (psychological
environment) ของผู้เรียนแต่ละคน การเรียนรู้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้ปรับเปลี่ยนโลกภายในของตน
โดยอาศัยกระบวนการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดจากการรับความรู้ใหม่เข้าไปในสมอง หรือจากการปรับเปลี่ยนความรู้
เก่าให้เข้ากับความรู้ใหม่ นักจิตวิทยาในกลุ่มนี้ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดได้แก่ เพียเจท์ (Piaget)
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Intellectual Development Theory) ของนักจิตวิทยา คือ
บรุนเนอร์ (Bruner) สอดคล้องกับการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก เพราะบรุนเนอร์มีความคิดว่า การเรียนรู้ที่
ดีควรมีทั้งการเรียนแบบให้สังเคราะห์ และเรียนรู้แบบหยั่งเห็น เช่น ในการแก้ปัญหาก็มีการตั้งสมมติฐาน หรือ
เดาคะเนสาเหตุของเหตุการณ์ และทดลองสาเหตุทั้งหมดที่อาจเป็นไปได้ โดยทำาอย่างมีระบบตามระเบียบวิธี
วิทยาศาสตร์ (เป็นแบบสังเคราะห์) (วงพักตร์ พู่พันธ์ศรี, 2532)
วิธีการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก
วิธกี ารสอนแบบใช้ปญ
ั หาเป็นหลัก เป็นเทคนิคการสอน เพือ่ ให้เกิดการเรียนรูใ้ นกระบวนการแก้ปญ
ั หา
กลไกพืน้ ฐานในการเรียนรู้ 3 ประการ (ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์, 2538) คือ
1. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ( Problem – based learning )
2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self – directed learning )
3. การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย(Small – group learning )
ขัน้ ตอนการดำาเนินการแก้ปญ
ั หาของ “ผูเ้ รียน” ในกระบวนการเรียนการสอนแบบ Problem – based
learning กระบวนการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นหลัก จะเริม่ ป้อน “ปัญหา” ซึง่ ผูเ้ รียนจะใช้เป็นหลักในการดำาเนินการแก้
ปัญหาจนกระทัง่ เกิดการเรียนรูอ้ ย่างสมบูรณ์ โดยมีขน้ั ตอนการดำาเนินการดังนี้ ( ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์, 2538 )
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1. Clarify terms and concepts ทำาความเข้าใจกับปัญหาและแนวคิด กลุม่ ผูเ้ รียนต้องพยายามทำาความ
เข้าใจกับปัญหาทีไ่ ด้รบั จากครู
2. Define the problem ระบุประเด็นปัญหา กลุม่ ผูเ้ รียนสามารถระบุประเด็นปัญหาได้
3. Analyze the problem วิเคราะห์ประเด็นปัญหา ซึง่ จะได้มาจากแนวคิดอย่างมีเหตุผลในกลุม่
4. Formulate hypotheses ตัง้ สมมติฐาน กลุม่ ผูเ้ รียนพยายามตัง้ สมมติฐานทีส่ มเหตุสมผล
5. Identify the priority of hypotheses จัดลำาดับความสำาคัญของสมมติฐาน กลุม่ ต้องจัดอีกครัง้ โดย
อาศัยข้อมูลสนับสนุนจากข้อมูลในโจทย์ปญ
ั หา และจากความรูส้ มาชิกในกลุม่ แล้วนำามาคัดเลือกสมมติฐานทีต่ อ้ ง
แสวงหาข้อมูลเพิม่ เติม
6. Formulate learning สร้างวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ผูเ้ รียนสร้างวัตถุประสงค์ของการเรียนรูเ้ อง ถ้า
ผูเ้ รียนสร้างได้จะเกิดแรงจูงใจให้อยากเรียนด้วยตนเอง
7. Collect additional outside the group แสวงหาความรู้ และข้อมูล สมาชิกในกลุ่มจะแบ่งกันไป
ค้นหาความรู้ จากแหล่งเรียนรูต้ า่ งๆ
8. Synthesize and test newly acquired information รวบรวมความรูท้ ไ่ี ด้มานำาเสนอต่อสมาชิกใน
กลุม่ เพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
9. Identify generalizations and principles derived from studying this problem สรุปผลเรียน
รูท้ ไ่ี ด้มาจากการศึกษาปัญหา
การสอนแบบใช้ PBL ต่างจากการสอนรูปแบบอืน่ อย่างไร?
วูดส (Woods ,1985) ได้แบ่งการสอนออกเป็น 3 กลุม่ ใหญ่ ๆ คือ การสอนโดยใช้ครูเป็นฐาน (Teacher
- based) ใช้ตาำ ราหรือสือ่ การสอนเป็นฐาน (Text or media based) และ ใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน (Problem- based)
หากนำา PBL ไปเปรียบเทียบกับวิธสี อนกลุม่ อืน่ ทีใ่ ช้ฐานในการสอนต่างกัน จะเห็นถึงความรับผิดชอบในการเรียนรู้
(Learning responsibility) ของครูและผูเ้ รียนทีแ่ ตกต่างกัน ดังเปรียบเทียบในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบวิธีสอนที่ใช้ครูเป็นฐาน (Teacher - based) ใช้ตำาราหรือสื่อการสอนเป็นฐาน (Text or
media based) และใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem- based)
ปัจจัยการเรียนรู้

การสอนโดย
การสอนโดย
การสอนโดย
ใช้ครูเป็นฐาน
ใช้ตำาราเป็นฐาน
ใช้ปัญหาเป็นฐาน
การจัดเตรียมสภาพ ครูเป็นผู้เตรียมการและเป็น ครูเป็นผู้เตรียมการและเป็น - ครูเป็นผู้นำาเสนอ
แวดล้อมในการเรียนรู้และ
ผู้นำาเสนอ
ผู้นำาเสนอ
สถานการณ์การเรียนรู้
สื่อการสอน
- นักเรียนเป็นผู้เลือกสื่อ
การเรียนรู้
การจัดลำาดับการเรียนรู้
ครูเป็นผู้กำาหนด
นักเรียนเป็นผู้กำาหนด
นักเรียนเป็นผู้กำาหนด
การจัดเวลาในการทำาแบบ ครูให้แบบฝึกหัดหลังจาก ครูนำาเสนอสื่อการสอน ครูนำาเสนอปัญหาก่อนเสนอ
สื่อการสอนอื่น ๆ
ฝึก/ปัญหา
เสร็จสิ้นการสอน
ตั้งแต่ต้น แต่จะใช้สื่อตาม
ลำาดับของเนื้อหา
ความรับผิดชอบต่อการ
ครูเป็นผู้รับผิดชอบ
นักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ นักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ
เรียนรู้
(เรียนรู้ด้วยตนเอง)
ความเป็นมืออาชีพ
ครูแสดงภาพลักษณ์ความ ครูแสดงภาพลักษณ์ความ ครูไม่แสดงภาพลักษณ์
เป็นมืออาชีพ
เป็นมืออาชีพได้ไม่เต็มที่
ความเป็นมืออาชีพ
การประเมินผล
ครูจัดทำาแบบประเมิน และ ครูอาจให้นักเรียนประเมิน นักเรียนเป็นผู้ประเมิน
เป็นผู้ประเมิน
ตนเองส่วนหนึ่ง
ตนเอง
การควบคุม
ครูควบคุมนักเรียน
นักเรียนควบคุมตนเอง
นักเรียนควบคุมตนเอง
การประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก
การประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก ต้องประเมิน
หลายๆ ด้าน สรุปได้ดังนี้
1) การประเมินความก้าวหน้า เป็นการประเมินผลผู้เรียนขณะเรียนโดยดูข้อมูลที่นักศึกษาหามาว่า
สอดคล้องกับปัญหาเพียงไร และการประยุกต์ความรู้ที่หามาได้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
2) การประเมินผลสรุป จะประเมินผู้เรียนเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนรู้ในชุดการเรียนนั้น โดยประเมิน
ความรู้ในด้านเนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ เจตคติ และทักษะ
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ข้อดี ข้อเสีย ของการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก
การนำาการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนพบว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียดัง
ต่อไปนี้
ข้อดี
1. การเรียนแบบศึกษาด้วยตนเอง เป็นการส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีความตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ
ต่อแผนการเรียนของตน ผูเ้ รียนจะนำาการวางแผนและกำาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เลือกแหล่งข้อมูล เลือกวิธกี าร
เรียนรูแ้ ละประเมินผลด้วยตนเอง (ศิรพิ นั ธุ์ ศิรพิ นั ธุ์ และวินกี าญจน์ คงสุวรรณ, 2546 ; วิภาภรณ์ บุญทา, 2541)
2. การเรียนจะใช้กระบวนการกลุ่ม ทำาให้เกิดข้อดีมากมาย เช่น
2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข็งแกร่งทางอารมณ์ โดยผู้เรียนจะมีโอกาสเผชิญกับความรู้สึก
ที่รุนแรง ความขัดแย้ง และทัศนคติที่แตกต่างกันในกลุ่ม
2.2 กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ประสบการณ์ของตนเองและของกลุ่มมาแก้ปัญหา
2.3 เกิดการช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนในกลุ่ม ในการแสดงความรู้สึกประสบการณ์ และสิ่ง
แวดล้อม การปฏิบัติต่าง ๆ มาใช้ตั้งคำาถามและนำามาเป็นประเด็นปัญหา
2.4 เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายเพื่อให้เกิดคุณค่าและเป้าหมายในทางบวก
2.5 ทำาให้เกิดความร่วมมือในการทำางาน มีโอกาสเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ยอมรับกติกากลุ่ม
3. การเรียนจะใช้ปัญหาเป็นหลัก ทำาให้เกิดข้อดี เช่น
3.1 ทำาให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยในการค้นคว้าหาความรู้อย่างต่อเนื่องและแสวงหาความรู้
จากแหล่งความรู้ต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยความสามารถในการแยกแยะและวิเคราะห์ข้อมูล การเชื่อมโยงความ
สัมพันธ์ การให้เหตุผล การศึกษาที่ละเอียดรอบคอบ รวมกับการสรุปที่ได้ประเด็นและสาระที่สำาคัญ
3.2 ได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาเพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติและการให้เหตุผล ต้องผ่านกระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณแบบบูรณาการ
ข้อเสีย/ ปัญหาอุปสรรค
จากการศึกษาวิจัย สอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักของนักศึกษา
พยาบาลและอาจารย์พยาบาลพบว่า ผลการวิจยั สามารถแยกประเด็นของปัญหาได้ 3 ด้าน ดังนี้ (จิราจันทร์ คณฑา
และระพีพรรณ วิบลู ย์วฒ
ั นกิจ, 2550; เสริมศรี เวชชะ และทัศนีย์ เกริกกุลธร, 2544)
ด้านผูส้ อน
1. การสอนวิธนี ้ี ต้องใช้อาจารย์ประจำากลุม่ จำานวนมาก 1:8 – 1:10 ทำาให้พบปัญหาคือ จำานวน
อาจารย์มนี อ้ ย ไม่เพียงพอต่อการทำากลุม่
2. อาจารย์ยงั ไม่เข้าใจวิธกี ารเรียนการสอนแบบใช้ปญ
ั หาเป็นหลัก บทบาทอาจารย์ประจำากลุม่
การประเมินผล และการแก้ปญ
ั หา บางรายไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ น่ื อาจารย์แต่ละกลุม่ คิดไม่เหมือนกัน
ทำาให้นกั ศึกษาสับสน
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3. อาจารย์ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงบทเรียนใหม่ มีเจตคติไม่ดีต่อวิธีสอนแบบนี้และขาด
ความสามารถในการกระตุ้นให้นักศึกษาคิด
ด้านผู้เรียน
1. ต้องใช้เวลาในการเรียนมาก หากเรียนไม่เสร็จในเวลาต้องเรียนนอกเวลา ซึ่งบางครั้งไม่มี
เวลาเข้าประชุมกลุ่มได้ เพราะมีงานวิชาอื่นที่ต้องทำาอีกมาก
2. กว่าจะไปถึงประเด็นเนื้อหาทำาให้ผู้เรียนคิดมากเกินไปจนทำาให้หลงทางและระหว่างการ
เข้ากลุ่ม เมื่อเกิดความขัดแย้งทำาให้กิจกรรมกลุ่มชะงัก
3. ต้องศึกษาหาข้อมูลเองบางครั้งไม่รู้ว่าความคิดนั้นถูกหรือไม่ และรู้สึกว่าจะได้รับเนื้อหา
ทฤษฎีน้อย เพราะศึกษาไม่ละเอียดจำาไม่ได้ จะรู้เฉพาะส่วนที่ได้รับมอบหมายให้ไปค้นคว้าเท่านั้น
4. บางครั้งทำาให้เกิดภาวะเครียด น่าเบื่อ เพราะหาข้อสรุปของกลุ่มไม่ได้
5. การประเมินผลไม่เที่ยงตรง บางครั้งมีการให้คะแนนเฉพาะคนที่แสดงความคิดเห็น
ส่วนคนที่ไม่แสดงความคิดเห็นเพราะพูดไม่ทันเพื่อน คิดอะไรช้ากว่าคนอื่น สื่อสารให้คนอื่นไม่เข้าใจ จะไม่ได้
คะแนน
ด้านสื่อ อุปกรณ์ สิ่งอำานวยความสะดวก
1. ห้องเรียนไม่เพียงพอ ไม่เหมาะกับการเรียนแบบกลุ่มย่อย
2. จำานวนหนังสือในห้องสมุด มีไม่เพียงพอกับจำานวนนักศึกษา
3. มีจำานวนฐานข้อมูลที่ใช้ในการค้นคว้าไม่เพียงพอ เช่น คอมพิวเตอร์
4. โสตทัศนูปกรณ์ สือ่ มีจาำ กัด ไม่เพียงพอ เช่น projector, overhead, visual, presentation,
CAI มีนอ้ ย VDO บางเรือ่ งอาจจะไม่ทนั สมัย เป็นต้น
สำาหรับในประเทศไทยการสอนโดยใช้รปู แบบ PBL ยังไม่แพร่หลาย มีมหาวิทยาลัยบางแห่งทีส่ ง่ เสริมและ
ได้ทดลองนำาไปใช้บา้ งแล้วเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มกี ารพัฒนารูปแบบ PBL ในการ
สอนร่วมกับผูส้ อนจากมหาวิทยาลัย Stanford และ Vanderbuilt มีผลงานวิจยั และบทความจากประสบการณ์
ในการสอนแบบ PBL ของผูส้ อนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทัง้ ในและต่างประเทศมีให้ผสู้ นใจการสอนแบบ PBL
ได้ศกึ ษาข้อมูลเพิม่ เติม ประกอบกับข้อดี ข้อเสีย ของการสอนแบบใช้ปญ
ั หาเป็นหลัก ดังทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้น ผูส้ อน
ทีม่ คี วามเชือ่ และต้องการนำาการสอนแบบPBL ไปใช้กส็ ามารถทำาได้หากเกิดข้อสงสัย ไม่มน่ั ใจ และมีคาำ ถามหลาย
ประการเกีย่ วกับผลการเรียนรูโ้ ดยวิธนี ว้ี า่ เป็นไปตามทฤษฎีทางการศึกษาหรือไม่ การนำาการเรียนการสอนแบบ PBL
มาใช้เพือ่ เน้นผูเ้ รียนเป็นสำาคัญได้จริงหรือไม่ อาจหาคำาตอบได้จากการสืบค้นข้อมูลเพิม่ เติม และจากประสบการณ์
ผูเ้ ขียนทีไ่ ด้นาำ การสอนแบบPBL มาใช้เป็นเวลาประมาณ 10 ปี วิธกี ารสอนดังกล่าวนี้ ยังสามารถใช้กระตุน้ การคิด
ของผูเ้ รียนได้เป็นอย่างดี เพียงแต่ต้องมีนโยบายที่ต้องผลักดันให้มีการสอนแบบPBL เกิดขึ้นได้จริง มีระบบ
สนับสนุนที่ดีได้แก่อาจารย์ผู้สอนประจำา มีอาจารย์ประจำากลุ่มที่เพียงพอ มีผเู้ ชียวชาญทีค่ อยเป็นทีป่ รึกษา
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เมือ่ มีปญ
ั หา มีการจัดสรรทรัพยากรทีเ่ กีย่ วข้องให้เพียงพอได้แก่ ห้องเรียนกลุม่ ย่อย แหล่งการเรียนรูท้ เ่ี ป็นบุคลากร
แหล่งการเรียนรูท้ เ่ี ป็นสือ่ งบประมาณตามความเหมาะสมและความจำาเป็น และหัวใจสำาคัญของความสำาเร็จจะเกิด
ขึน้ ได้นน้ั ครูผสู้ อนต้องเอาชนะอุปสรรคทุกๆอย่างทีเ่ กิดขึน้ ให้ได้ ไม่เกิดความท้อถอย พร้อมทีจ่ ะแก้ไขปัญหาที่
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