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การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning: PBL) 
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อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน์2,   
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บทน า 
 ในยุคสมัยที่โลกเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีได้
เข้ามามีบทบาทส าคัญในการด าเนินชีวิต สังคมอุตสาหกรรม 
เกิดการตื่นตัว เพื่อเพิ่มก าลังผลิตรองรับความต้องการของ
มนุษย์ในยุคปัจจุบัน เศรษฐกิจโลกและความส าคัญกับ
ภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าเปลี่ยนแปลงนี้จากการท าให้ ประชากรในโลกยุค
ปัจจุบัน ต้องปรับตัวสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงอย่างเท่า
ทัน การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษ
ที่ 21 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจ าเป็น ซึ่งเป็นผล
จากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆทักษะเพื่อการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่21 สาระวิชาก็มีความส าคัญ ปัจจุบัน
การเรียนรู้สาระวิชา (content หรือ subject matter) ควร
เป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครูช่วย
แนะน าและช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคน
สามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ 
ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่นั้น ต้องมีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้อง
จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและ
เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (วิจารณ์ พานิช, 2555) 
 
ความเป็นมาของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานได้พัฒนามา 
จากความคิดของ John Dewey นักการศึกษาของอเมริกัน 
John Dewey ให้ค าแนะน าว่า นักศึกษาควรจะน าเสนอ
ปัญหาในชีวิตจริงและช่วยในการหาค าตอบโดยการค้นพบ

ข้อมูลในการแก้ปัญหาของนักศึกษาเอง และเริ่มมีการใช้ใหม่
อีกครั้ง ในปี ค.ศ.1960 ในรูปแบบของการสอนแบบใฝ่รู้ใน
วิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากผลงานของBruner 
และ Piaget (1960) วิธีการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเป็น
การเรียนที่ให้ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนใช้ เทคนิค
กระบวนการแก้ปัญหาแบบกลุ่มและการเรียนเป็นรายบุคคล 
และในปี ค.ศ.1971 และ Haward Barrow (1971) เป็นผู้น า
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้กับนักศึกษาแพทย์เป็น
ครั้งแรกที่มหาวิทยาลัย  
 Mc Master ประเทศแคนาดา เพื่อให้นักศึกษา
แพทย์ได้รับความรู้แบบบูรณาการสามารถพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ทักษะการแก้ปัญหาเกี่ยวกับผู้ป่วย  ส าหรับ
ประเทศไทยได้มีการน าแนวคิดของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็ นฐานมา ใ ช้ครั้ งแ รก ในหลั กสู ตรแพทยศาสตร์ ที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531และมีการน ามาประยุกต์ใช้
ใน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ของ
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอื่นๆ (อาภรณ์ แสงรัศมี, 
2543) ทั้งนี้กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานยัง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 24 ที่กล่าวถึง
กระบวนการเรียนรู้  โดยให้มีการจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมที่การฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการและ
การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้เรียน 
จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ผสมผสานสาระความรู้
ต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 
 
ความหมายการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 Howard Barrows HS, Tamblyn, R. (1980 ) 
ได้กล่าวถึงการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานว่าการเรียนรู้โดย
ปัญหาเป็นฐาน (Problem- Based Learning) หมายถึง 

____________________________________________________________________________________________ 
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วิธีการเรียนรู้บนหลักการของการใช้ปัญหาเป็นจุดเริ่มต้นใน
การเช่ือมโยงกว่าเดิม ให้ผสมผสานกับข้อมูลใหม่ แล้ว
ประมวลเป็นความรู้ใหม่ 
 Allen, D. E., Duch, B. J., and Groh, S. E. 
(1996) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง การเรียน 
การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
เครื่องกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ โดยใช้กระบวนกา ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนมีการ
ตัดสินใจที่ดีมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถเรียนรู้
การท างาน มีการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิต ก้าวทันกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกวิทยาศาสตร์เพื่อให้สามาร 
และ เทคโนโลยีการเรียนรู้ 
 Gallagher (1997) ได้ให้ความหมายว่า การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการเรียนรู้ที่นักเรียน
เรียนรู้จากการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้จะแบ่งให้นักเรียน
ท างานเป็นกลุ่มเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา โดยบูรณาการความรู้ 
ที่ต้องการให้นักเรียนได้รับร่วมกับการแก้ปัญหา ปัญหาที่ใช้
มีลักษณะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันหรือมีความสมพันธ์กับ
นักเรียน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้มากกว่าความรู้ ที่นักเรียนจะ
ได้รับมา และพฒันาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ที่สามารถช้ีน าตนเองได้ 
 Barell (1998) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานเป็นกระบวนการการส ารวจเพื่อหาค าตอบในสิ่งที่
เราอยากรู้อยากเห็น ข้อสงสัยและความไม่มั่นใจเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติในสิ่งมีความซับซ้อน  ปัญหาที่ใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นปัญหาที่ไม่ชัดเจน มีความ
ยากหรือข้อสงสัยมาก สามารถตอบค าถามได้หลายค าตอบ 
 Torp and Sage (1998) กล่าวว่า การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เน้นการจัดประสบการณ์ที่ให้
ผู้ เรียนได้ส ารวจ ค้นคว้า และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันของผู้เรียน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานเป็นยุทธวิธีการสอนและใช้เป็นแนวทางในการจัด
หลักสูตร  ซึ่งมีลักษณะดึงดูดให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหา ครู เป็นเพียงผู้ที่คอยให้ค าแนะน าและ
ออกแบบสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมต่อการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนได้คิดและส ารวจหลักสูตรที่สร้างขึ้นจะมีตัว
ปัญหาเป็นแก่นกลาง มีบทบาทในการเตรียมประสบการณ์
จริงที่ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สนับสนุนให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองและบูรณาการสิ่งต่างๆที่เรียนรู้ในโรงเรียน
กับชีวิตจริงเข้าด้วยกัน ในขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผู้เรียนจะถูกท าให้เป็นนักแก้ปัญหาและพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ 
 

ที่สามารถเรียนรู้โดนการช้ีน าตนเองได้ในการเรียนรู้ด้วยวิธีนี้
ครูเป็นเพียงผู้ร่วมในการแก้ปัญหาที่มีหน้าที่ในการสร้าง
ความสนใจ สร้างความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน เป็นผู้แนะน าและอ านวยความสะดวกเพื่อให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างสมบรูณ์ 
 วันดี ต่อเพ็ง (2553) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลักเป็นการเรียนที่เริ่มต้นจากครูน าเสนอปัญหา
ที่แปลกใหม่ท้าทาย และสอดคล้องกับโลกของความเป็นจริง
ให้กับผู้เรียน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้และน า
ความรู้จากประสบการณ์เดิมมาใช้แก้ปัญหา โดยเน้นให้
ผู้เรียนรู้จักการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มรู้ จักตัดสินใจ และ
สามารถน าเสนอผลงานได้ครูเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวก 
และคอยช้ีแนะ 
 อรุณรุ่ง ปภาพสิษฐ์ (2558) ได้กล่าวถึงการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน(Problem- Based Learning) หมายถึง“การเรียนที่ใช้
ปัญหา เป็นหลัก (Problem-based Learning) หมายถึ ง
รูปแบบการเรียนการสอนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้ 
สถานการณ์ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้เพ 
แก้ปัญหานั้น” 
 
การน าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา                
 การน าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ดีมากวิธีหนึ่ง คือ 
ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะ แก้ปัญหา และคิดอย่างสร้างสรรค์ 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและได้ลงมือปฏิบัติมากข้ึน ยังมี
โอกาสออกไป แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทั้งภายในและ
ภายนอก 
 Schmidit (1983) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบ
ปัญหาเป็นฐาน มีหลักการ 3 ประการ คือ 
  1. ความรู้เดิม  (Prior Knowledge) การ
เรียนสิ่งใหม่เป็นผลมาจากเรียนที่ผ่านมาความรู้เดิมของ
ผู้เรียนจึงมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจและสร้าง
ความรู้ใหม่ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องกระตุ้นความรู้
เดิมของผู้เรียน 
  2 .  การ เส ริม ความ รู้ ใหม่  ( Encoding 
Specificity) ประสบการณ์ที่จัดให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จะ
ช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจความรู้ ใหม่มากขึ้น ถ้ายิ่ งมีความ
คล้ายคลึ งกันระหว่างสิ่ งที่ เ รียนมาและสิ่ งที่ จะน าไป
ประยุกต์ใช้มากเท่าไรก็จะยิ่งเรียนรู้ได้ดีมากขึ้นเท่านั้น 
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  3. การต่อเติมความเข้าใจให้สมบูรณ์  
(Elaboration of Knowledge) ความเข้าใจข้อมูลต่าง ๆ จะ
สมบูรณ์ได้ถ้าหากมีการต่อเติมความเข้าใจด้วยการตอบ
ค าถาม การอภิปรายกับผู้อื่นซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยท าให้เข้าใจ
และจดจ าได้ง่าย 
 Diana & Henk (1995) กล่าวว่า การเรียนแบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน มีแนวคิดให้ผู้เรียนพบกับปัญหาในกลุ่ม
ย่อย ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้สอนประจ ากลุ่มปัญหา
ส่วนมากเป็นการบรรยายปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่
สามารถรับรู้ในสภาพที่เป็นจริง ปรากฏการณ์อธิบายโดย
กลุ่มย่อยบนพื้นฐานของหลักการ กลไกการท างานหรือ
กระบวนการ 
 Gijselaers (1996) กล่าวถึง หลักการของการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สรุปได้ดังนี้ 
  1. การเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้าง ไม่ใช่
กระบวนการรับ การเรียนรู้ที่เกิดจากการสร้างความรู้ 
เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายมโนทัศน์ท่ีมีความหมาย จะช่วยใน
การจ าและระลึกข้อมูลซึ่งความรู้เดิมนี้จะเป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ 
  2. เมตาค๊อกนิชั่น (Metacognition) เป็น
องค์ประกอบของทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนมีผลกับ
การเรียนการตั้งเป้าหมายว่าจะท าสิ่งใดการเลือกวิธีการว่า
จะท าอย่างไร และการประเมินผลว่าสิ่งนั้นได้ผลหรือไม่ เป็น
การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง 
  3. ปัจจัยทางสังคมและสภาพแวดล้อมท า
ให้ผู้เรียนได้ประสบปัญหาที่เป็นจริง หรือ การได้ปฏิบัติ
เกี่ยวกับอาชีพ ท าให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดไป
ใช้ในการแก้ปัญหา ปัจจัยทางสังคมมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้
ของแต่ละบุคคล การท างานเป็นกลุ่มท าให้มีการแสดงและ
แลกเปลี่ยนความคิดก่อให้เกิดทางเลือกหลายแนวทาง 
 Hmelo & Evenson (2000) ได้สนับสนุนว่าการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์นิยม (Constructivism) ซึ่งมีรากฐานมาจาก
ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Piaget และ Vygotsky ที่เช่ือว่า การ
เรียนรู้เป็นกระบวนการพัฒนาทางสติปัญญา ที่ผู้เรียนเป็น
ผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง กระบวนการสร้างความรู้เกิดจาก
การที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และเกิดการซึมซับ
หรือดูดซึมประสบการณ์ใหม่ และปรับโครงสร้างสติปัญญา
ให้เข้ากับประสบการณ์ใหม่ นอกจากนั้นยังมีทฤษฎีการ
เรียนรู้ด้วยการค้นพบของ Bruner ซึ่งเช่ือว่าการเรียนรู้ที่ 
แท้จริงมาจากการค้นพบของแต่ละบุคคล โดยผ่านกระบวนการ 
 

สืบเสาะหาความรู้ในกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน เมื่อผู้เรียนเผชิญกับปัญหาที่ไม่รู้ท าให้ผู้เรียนเกิดความ
ขัดแย้งทางปัญหา และผลักดันให้ผู้เรียนไปแสวงหาความรู้ 
และน าความรู้ใหม่มาเชื่อมโยงกับความรู้เดิมเพื่อแก้ปัญหา 
 วิจารณ์ พานิช (2555) ระบุว่าการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานคิดเป็นรูปแบบหนึ่งของ PBL (Project-
Based Learning) ที่เน้นโครงการที่ด าเนินการแก้ปัญหาที่
ยากและซับซ้อนมากขึ้นโดยครูต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นโค้ช 
หรือ คุณอ านวยการเรียนรู้(Learning Facilitator) เลิกเป็น
ผู้สอน แต่เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียน ออกแบบ 
การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการครูต้องฝึกเป็น
นักตั้งค าถาม และนักตั้งปัญหาเพื่อสร้างบรรยากาศของ การ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการลงมือท าแล้วการเรียนรู้ก็จะ
เกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง และที่ส าคัญต้องไม่
ตั้งเป้าว่า ต้องได้ค าตอบที่ถูกเสมอไปเพราะการเดินทางจาก
ค าตอบที่ผิดไปสู่ค าตอบที่ถูกต้องคือ การเรียนรู้การจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก มีหลักส าคัญในการจัด
ให้เกิดการเรียนรู้โดยใช้กลไก 3 ประการ คือ 
   1.  การเ รียน รู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
(Problem-Based Learning) ผู้เรียนจะได้รับโจทย์ปัญหา 
(Case/Scenario) จากนั้นจึงตั้งค าถามหรือปัญหา (Problems) 
จากโจทย์ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ เรียนไปสืบค้น ข้อมูล
ความรู้มาเพื่อตอบค าถามหรือเพื่ออธิบายปัญหานั้น ๆ ทั้งนี้
จะไม่มีการปูพื้นผู้ เรียนไม่ว่าจะเป็นการสอนโดย การ
บรรยายหรือวิธีอื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลความรู้ที่ต้องการ เพื่อ
น ามาอธิบายปัญหาหรือค าถามในโจทย์ดังนั้นการ จัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักนี้เดิมผู้เรียนมีความรู้ใน
เรื่ องที่ก าลั งจะศึกษาน้อยหรือไม่มี เลย แต่ เมื่อ ผ่าน
กระบวนการการเรียนการสอนนี้แล้ว ผู้เรียนจะได้ความรู้
เหล่านั้นจากการสืบค้นเอง และการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความรู้กับเพื่อนโดยมีครูคอยให้การสนับสนุนการเรียน 
  2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed 
Learning) ศ.นพ.ทองจันทร์ หงศ์ลดารมณ์ได้ให้ความหมาย
ว่าคือ “การเรียนรู้โดยการก ากับตนเอง” โดยผู้เรียนจะต้อง
สามารถก าหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเองได้ว่า
ยังขาดความรู้อะไรบ้างที่ต้องการในการตอบปัญหาหรือ
โจทย์ที่ก าหนด รู้และระบุแหล่งที่จะสืบค้นข้อมูลนั้น ๆ ได้
ก าหนดวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองและลงมือศึกษา 
สุดท้ายต้องประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองได้โดย จะต้องมี
เวลาส าหรับให้ผู้ เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เวลา
ดังกล่าวจะต้องปรากฏในตารางสอนอย่างชัดเจน 
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  3. การเรียนรู้ในกลุ่มย่อย (Small Group 
Learning) ผู้เรียนจะเรียนรู้โดยการอภิปรายถกเถียงในกลุ่ม
ย่อย ซึ่งเป็นโอกาสในการท าให้เกิดการขยายความให้
กระจ่างชัดในเนื้อหาที่ได้ศึกษา พร้อมได้มีโอกาสเรียนรู้จาก
การ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุ่มและได้ฝึก
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เนื่องจากต้องอธิบาย
ค าตอบ ให้กับเพื่อนในกลุ่มอย่างชัดเจนตามความคิดเห็นที่
ตนได้เสนอไว้และเป็นโอกาสที่ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสาร
ทั้ง ในฐานะผู้พูดหรือถ่ายทอดข้อมูล และในฐานะผู้ฟัง ฝึก
การท างานเป็นทีม มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ในกลุ่ม เช่น 
ประธาน เลขา คนเขียนกระดาน และสมาชิกในกลุ่ม มี
บทบาทหน้าที่ของแต่ละคนในกลุ่มย่อย โดยผลัดเปลี่ยน 
หมุนเวียนกัน เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสในการท าหน้าที่เป็น
ผู้น าและผู้ตาม ส่งผลให้สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ โดยสรุปแล้ววิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้
ปัญหาเป็นหลักนั้นมีลักษณะที่ส าคัญคือ ผู้ เ รียนเป็น
ศูนย์กลาง ของการเรียนรู้อย่างแท้จริง การเรียนรู้เกิดขึ้นใน
กลุ่มผู้เรียนที่มีขนาดเล็ก ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกหรือ
ให้ ค าแนะน า ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้โดย
ปัญหาที่ใช้มีลักษณะคลุมเครือ ไม่ชัดเจน อาจมีหลาย 
ค าตอบหรือแก้ไขได้หลายทาง ผู้เรียนเป็นคนแก้ปัญหาโดย
การแสวงหาข้อมูลใหม่ๆ ด้วยตนเอง และประเมินผล จาก
สถานการณ์จริง โดยดูจากความสามารถในการปฏิบัติซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 
   1. ครูสร้างโจทย์ปัญหาที่สามารถกระตุ้น
ให้เกิดการสร้างวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

 2. ตั้งประธานและเลขากลุ่ม โดยมีครู
เป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือ 

 3. ผู้เรียนช่วยกันท าความเข้าใจโจทย์
ถ้อยค าที่ตนยังไม่รู้หรือยังเข้าใจไม่ชัดเจน 

 4. ผู้เรียนช่วยกันระดมสมองเพื่อระบุ
ปัญหาของสถานการณ์นั้น 

 5. ผู้เรียนช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา โดย
อาศัยความรู้เดิมที่มีเพื่อน าไปสู่การสร้างสมมติฐาน 

 6. ผู้ เรียนช่วยกันตั้งสมมติฐาน หรือ
ก าหนดประเด็นเรียนรู้และจัดล าดับความส าคัญ 

 7. ผู้เรียนช่วยกันก าหนดวัตถุประสงค์
การเรียนรู้และแบ่งงาน 

 8. ผู้เรียนต่างคนไปรวบรวมข้อมูลนอก
กลุ่ม (เรียนรู้ด้วยตนเอง) 

 9. ผู้เรียนกลับเข้ากลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันเป็นระยะ และกลับไปค้นคว้าเพิ่มเติม 

 10. ผู้เรียนร่วมกันสังเคราะห์หรือบูรณาการ
ความรู้ใหม่และความรู้ เดิมเข้าเป็นชุดความรู้ส าหรับใช้
แก้ปัญหา ซึ่งนี่คือขั้นตอนการสร้างความรู้ (Construction) 
และสรุปเป็นแนวทางในการน าไปใช้ 

 11. เมื่อเสร็จสิ้นการแก้ปัญหากลุ่มควรมี
การประเมินตนเองในประเด็นต่อไปนี้ทักษะการใช้เหตุผลใน
การแก้ปัญหา ความรู้ที่ได้จากโจทย์ปัญหาที่เรียน ทักษะใน
การเรียนรู้โดยการก ากับตนเอง ความร่วมมือและสนับสนุน
ในกระบวนการกลุ่ม 
 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 Good (1973) ได้กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมี 7 ข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กลุ่มผู้ เรียนท าความเข้าใจ
ค าศัพท์ ข้อความที่ปรากฏอยู่ในปัญหาให้ชัดเจน โดยอาศัย
ความรู้พื้นฐานของสมาชิกในกลุ่ม หรือการศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสารต าราหรือสื่ออ่ืนๆ 

ขั้นตอนที่ 2 กลุ่มผู้เรียนระบุปัญหาหรือ
ข้อมูลส าคัญร่วมกัน โดยทุกคนในกลุ่ ม เข้าใจปัญหา 
เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ใดท่ีกล่าวถึงในปัญหานั้น 

ขั้นตอนที่ 3 กลุ่มผู้เรียนระดมสมองเพื่อ
วิเคราะห์ปัญหาต่างๆอธิบายความเช่ือมโยงต่างๆของข้อมูล
หรือปัญหา 

ขั้นตอนที่  4  กลุ่ มผู้ เ รี ยนก าหนดและ
จัดล าดับความส าคัญของสมมติฐาน พยายามหาเหตุผลที่จะ
อธิบายปัญหาหรือข้อมูลที่พบ โดยใช้พื้นฐานความรู้เดิมของ
ผู้เรียน การแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล ตั้งสมมติฐานอย่าง
สมเหตุสมผลส าหรับปัญหานั้น 

ขั้นตอนที่ 5 กลุ่มผู้เรียนก าหนดวัตถุประสงค์
การเรียนรู้เพื่อค้นหาข้อมูลหรือความรู้ที่จะอธิบายหรือ
ทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผู้เรียนสามารถบอกได้ว่าความรู้
ส่วนใดรู้แล้ว ส่วนใดต้องกลับไปทบทวน ส่วนใดยังไม่รู้หรือ
จ าเป็นต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติม 

ขั้ นตอนที่  6  ผู้ เ รี ยนค้ นคว้ า ร วบรวม
สารสนเทศจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ขั้ นตอนที่  7  จ ากรายงานข้อมู ลหรื อ
สารสนเทศใหม่ที่ได้มา กลุ่มผู้เรียนน ามาอภิปราย วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  แล้วน ามาสรุปเป็น
หลักการและประเมินผลการเรียนรู้ 
 Delisle (1997) ได้ก าหนดขั้นตอนในการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานดังนี้ 
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  ขั้นที่ 1 ขั้นเชื่อมโยงปัญหา (Connecting 
with the problem) เป็นขั้นตอนในการสร้างปัญหา เพราะ
ผู้เรียนจะต้องมีความรู้สึกว่าปัญหานั้นมีความส าคัญต่อตน
ก่อน ครูควรเลือกหรือออกแบบปัญหาให้สอดคล้องกับ
ผู้เรียน ในขั้นนี้ครูจะส ารวจประสบการณ์และความสนใจ
ของผู้เรียนในแต่ละบุคคลก่อนเพื่อเป็นแนวทางในการเลือก
หรือออกแบบปัญหา โดยครูจะยกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหามาร่วมอภิปรายก่อน แล้วครูและนักเรียนช่วยกันสร้าง
ปัญหาที่ผู้เรียนสนใจเพื่อน าไปเป็นปัญหาส าหรับการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งประเด็นท่ีมีความสมพันธ์กับความรู้
ในเนื้อหาวิชาและทักษะที่ต้องการให้นักเรียนได้รับ 
  ขั้นที่ 2 ขั้นจัดโครงสร้าง (Setting up the 
structure) ประกอบด้วย แนวความคิดต่อปัญหา (Ideas) 
ข้อเท็จจริงจากปัญหา (Facts) สิ่งที่ต้องเรียนรู้ เพิ่มเติม 
(Learning issued) และแผนการเรียนรู้ (Action plan) 
  ขั้นที่3 ขั้น เข้าพบปัญหา  (Visiting the 
problem) ในขั้นนี้ผู้ เรียนจะใช้กระบวนการกลุ่มในการ
ส ารวจปัญหาตามโครงสร้างของการเรียนรู้ในขั้นที่ 2 คือ
นักเรียนในกลุ่มร่วมกันเสนอแนวคิดต่อปัญหาว่ามีแนวทาง
เป็นไปได้หรือไม่จะสามารถแก้ไขปัญหานั้นด้วยวิธีใด ความรู้ 
เรื่องใดจึงเป็นฐานของการแก้ปัญหา จากนั้นนักเรียนในกลุ่ม
จะร่วมอภิปรายถึงข้อเท็จจริงที่โจทย์ก าหนดให้แล้วก าหนด
สิ่งต้องรู้เพิ่ม เพื่อจะได้น ามาเป็นฐานความรู้ในการแก้ปัญหา 
พร้อมทั้งก าหนดวิธีการหาความรู้และแหล่งทรัพยากรของ
ความรู้นั้นด้วย ในแต่ละข้อจะเขียนลงในตารางโดย
เรียงล าดับเป็นข้อๆ จะเขียนแต่ละสดมภ์ให้สัมพันธ์กันเมื่อ
ภายในกลุ่มก าหนดหัวข้อจากนั้นกลุ่ มจะมอบหมายให้
สมาชิกในกลุ่มไปศึกษาค้นคว้าตามแผนการเรียนรู้ที่ก าหนด
ไว้แล้วน าความรู้ที่ได้มารายงานต่อกลุ่มท าเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ
จนเพียงพอส าหรับการแก้ปัญหา ในขั้นนี้ผู้เรียนมีอิสระใน
การก าหนดในแต่ละหัวข้อ ครูเป็นเพียงผู้อ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้เท่าน้ัน 
  ขั้นที ่4 ขั้นเข้าพบปัญหาอีกคร้ัง (Reversing 
the problem) เมื่อกลุ่มได้ไปศึกษาความรู้ตามแผนการ
เรียนรู้แล้ว กลุ่มจะช่วยกันสังเคราะห์ความรู้ท าได้มาว่า
เพียงพอที่ใช้แก้ปัญหาหรือไม่ถ้าความรู้ที่ได้มายังไม่เพียงพอ 
กลุ่มต้องร่วมกันเพิ่มเติมความรู้และก าหนดแผนการเรียนรู้
ใหม่อีกครั้งแล้วท าตามแผนการเรียนรู้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะ
ประสบความส าเร็จในขั้นตอนนี้นักเรียนในกลุ่มต้องการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาตาม
แผนการเรียนรู้ท าให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการ
สื่อสารการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้  

  ขั้นที่ 5 ขั้นผลิตงาน (Producing a product 
or performance) ขั้นนี้ผู้เรียนจะใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามา
แก้ไขปัญหาหรือสร้างผลผลิตขั้นสุดท้ายของการเรียนรู้และ
น าเสนอผลผลิตนั้นให้ช้ันเรียนได้ทราบผล 
  ขั้นที่  6 ขั้นประเมิลผลงานและปัญหา 
( Evaluating performance and the problem) ใ น ก า ร
ประเมินผลงานของนักเรียน ผู้เรียนต้องมีความรับผิดชอบ
ร่วมกัน ในการประเมินนั้นจะประเมินในด้านความรู้และใน
การประเมินด้านความรู้จะใช้การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล 
การสื่อสาร และทักษะการร่วมงานเป็นทีม นอกจากที่จะ
ประเมินนักเรียนแล้วครูยังต้องประเมินปัญหาที่ใช้ในการจด
การเรียนรู้ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ ศูนย์การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Center for problem-based learning)  
 มหาวิทยาลัยอัลลินนอยส์สหรัฐอเมริกา (Top; 
sage. 1998 ; citing lllinois problembased learning 
network. 1996: unpage) กล่าวว่า ขั้นการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานมีขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมพร้อม ในขั้นนี้ มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน โดยพิจารณาจากประสบการเดิมของผู้เรียน  
ในการเตรียมความพร้อมนี้จะให้ผู้เรียนได้อภิปรายเกี่ยวกับ
เรื่องที่จะสอนก่อนไปสู่เนื้อหาหาจริง เพื่อให้ผู้เรียนพร้อมที่
จะแก้ปัญหาต่อไป 
  ขั้นที่ 2 ขั้นพบกับปัญหาจุดมุ่งหมายเพื่อให้
ผู้ เรียนก าหนดบทบาทหน้าที่ของตนเองที่ ช่วยในการ
แก้ปัญหา โดยครูจะใช้ค าถามในการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้
อภิปรายและเสนอความคิด ที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา 
  ขั้นที่ 3 ขั้นนิยาม จุดมุ่งหมายของขั้นตอนนี้
คือให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์สิ่งที่ตนเองรู้ว่าอะไรที่จ าเป็นต้องรู้
และควรใช้แนวคิดใดมาช่วยในการแก้ปัญหา โดยส่งเสริมให้
ผู้เรียนใช้ความรู้ที่ตนเองมีร่วมกับการรวบรวมข้อมูลที่ช่วยใน
การแก้ปัญหา ในขั้นนี้ผู้เรียนจะท าความเข้าใจปัญหาและ
พร้อมที่ส ารวจค้นคว้าหาความรู้เพื่อแก้ปัญหา โดยครูจะให้
นักเรียนได้ก าหนดความรู้เดิมของตนเอง และสิ่งที่ต้องเรียนรู้
เพิ่มเติม พร้อมทั้งระบุแหล่งข้อมูลส าหรับค้นคว้า และ
แนวคิดในการแก้ปัญหา 
  ขั้นที่ 4 ขั้นก าหนดปัญหา จุดมุ่งหมายเพื่อ
สนับสนุนให้ผู้เรียนก าหนดปัญหา และก าหนด 
เงื่อนไขที่ขัดแย้งซึ่งจะช่วยให้ได้ค าตอบของปัญหา 
  ขั้นที่ 5 ขั้นการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและ
เสนอข้อมูล ผู้เรียนจะช่วยกันรวบรวมข้อมูลจากแหล่งการ
เรียนรู้ที่ก าหนดไว้แล้วน ามาเสนอต่อกลุ่ม โดยมีจุดมุ่งหมาย
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เพื่ อวางแผนและด า เนินการรวบรวมข้อมู ลอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ จากนั้นน าเสนอข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้าต่อ
กลุ่ม ประการที่สองเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจว่าข้อมูลใหม่
ที่ค้นคว้ามาท าให้เข้าใจปัญหาอย่างไรและประเมินข้อมูลที่
ได้ศึกษาใหม่ว่ามีสามารถช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไร ประการที่
สามเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถทางการสื่อสาร
และการท างานร่วมกัน 
  ขั้นที่  6 ขั้นการหาค าตอบ  จุดมุ่งหมาย
เพื่อให้ผู้เรียนน าเช่ือมโยงระหว่างข้อมูลที่ค้นคว้ามากับ
ปัญหาที่ ก าหนดไว้แล้ วแก้ปัญหาบนฐานข้อมูลนั้นๆ 
เนื่องจากปัญหาที่ใช้ในการเรียนรู้มีหลายค าตอบ ดังนั้น
ผู้เรียนต้องค้นหาค าตอบท่ีเป็นไปได้มากท่ีสุด 
  ขั้นที่ 7 ขั้นการประเมินค่าของค าตอบ ขั้นนี้
มีเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนท าการประเมินค่าข้อมูลที่ค้นคว้า
มา และค าตอบที่ผู้เรียนได้มานั้นว่าท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อะไร ซึ่งนักเรียนจะแสดงเหตุผลและร่วมกันอภิปรายในกลุ่ม
โดยใช้ข้อมูลที่ค้นคว้ามาเป็นพื้นฐาน 
  ขั้นที่  8 ขั้นการแสดงค าตอบและการ
ประเมินผลงาน  จุดมุ่ งหมายเพื่อสนับสนุนให้ผู้ เ รียน
เชื่อมโยงสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่าได้ความรู้มาอย่างไรท าไมถึง
ได้สิ่งนั้นผู้เรียนต้องเสนอผลงานท่ีแสดงถึงกระบวนการเรียน
ตั้งแต่ต้นจนได้ค าตอบของปัญหา ซึ่งเป็นการประเมินผลงาน
ของตัวเองและกลุ่มไปด้วย 
  ขั้นที่ 9 ขั้นตรวจสอบปัญหาเพื่อขยายการ
เรียนรู้ในข้ันนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนร่วมกันก าหนดสิ่งที่
ต้องการเรียนรู้ต่อไป ซึ่งนักเรียนจะต้องคิดประเด็นสิ่งที่
สนใจจะเรียนรู้เพิ่มจากที่เคยได้เรียนรู้แล้ว เพราะในขณะ
ด าเนินการเรียนรู้ผู้เรียนอาจจะมีสิ่งที่อยากรู้นอกจากที่ครู
จัดเตรียมไว้ให ้
 อรุณรุ่ง ปภาพสิษฐ์ (2561) กล่าวถึง การจัดการ
เรียนรู้แบบ PBL เป็นกรอบในการออกแบบขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้ 
  ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหาเป็นขั้นที่ผู้สอนจัด
สถานการณ์ต่างๆกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจและ
มองเห็นปัญหาสามารถก าหนดสิ่งที่ เป็นปัญหาที่ผู้เรียน
อยากรู้อยากเรียนได้และเกิดความสนใจที่ค้นหาค าตอบ 
  ขั้นที่ 2 ความเข้าใจกับปัญหาผู้เรียนท า
ความเข้าใจปัญหาที่ ต้องเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนจะต้องอธิบายสิ่ง
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาได้   

ขั้นที่ 3 ด าเนินการศึกษาค้นคว้าผู้เรียน
ก าหนดสิ่งที่ต้องเรียน ด าเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ด้วยวิธีการหลากหลาย 

ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้สรุปและประเมิน
ค่าของค าตอบ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง
และประเมินผลงานว่า ที่ศึกษาค้นคว้า ข้อมูลมีความ
เหมาะสมหรือไม่เพียงใด 

ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินค่าของค าตอบ
ผู้ เ รี ยนแต่ละกลุ่ มสรุป ผลงานของกลุ่ มตนเองและ
ประเมินผลงานว่าข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้ามี ความเหมาะสม
หรือไม่เพียงใดโดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่ม 
ของตนเองอย่างอิสระทุกลุ่มช่วยกันสรุปองค์ความรู้ใน
ภาพรวมของ ปัญหาอีกครั้ง 

ขั้นที่ 6 น าเสนอและประเมินผลงานผู้เรียน
น าข้อมูลที่ได้มา จัดระบบองค์ความรู้และน าเสนอเป็น
ผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย ผู้เรียนทุกกลุ่มรวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาร่วมกันประเมิน 
 
สรุปข้อพิจารณาในการการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 การจัดการเรียนการสอนจะด าเนินไปได้อย่าง
ราบรื่น ผู้สอนควรต้องมุ่งมั่น ตั้งใจสูง รู้จักแสวงหาความรู้
เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ต้องรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
เข้าใจศักยภาพของผู้เรียนเพื่อให้ ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียน 
ได้ทุกเมื่อ ต้องเข้าใจขั้นตอนของแนวทางการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานอย่าง ถ่องแท้ชัดเจนทุกข้ันตอน ต้องมี
ทักษะและศักยภาพสูงในการจัดการเรียนรู้และติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาของ ผู้เรียน ต้องอ านวยความสะดวก 
สนับสนุนสื่ออุปกรณ์เรียนรู้ให้เหมาะสมเพียงพอ ต้องมี
จิตวิทยาสร้างแรงจูงใจแก่ ผู้เรียนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
ตื่นตัวในการเรียนรู้ต้องชี้แจงและปรับทัศนคติของผู้เรียนให้
เข้าใจและเห็นคุณค่าของ การเรียนรู้แบบน้ีและต้องมีความรู้
ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพ
จริง ให้ครอบคลุมทั้ง ด้านความรู้ทักษะกระบวนการและเจต
คติในขณะที่ผู้เรียนก็ควรจะมีคุณลักษณะในการใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
มีความรับผิดชอบสูง รู้จักการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
ผู้เรียนต้องได้รับการวางพื้นฐานและฝึกทักษะที่จ าเป็นใน
การเรียนรู้เช่น กระบวนการคิด การสืบค้นข้อมูล การท างาน
กลุ่ม การอภิปราย การสรุป การน าเสนอผลงาน และการ 
ประเมินผล ผู้เรียนต้องปรับทัศนคติในบทบาทและหน้าที่ใน
การเรียนรู้ของตนเอง และต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดี 
 ขอ้ดีและข้อจ ากัดการสอนแบบใช้เป็นฐานโดย
สามารถน าเสนอได้ดังนี้ 
  ข้อดีการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน คือ สนับสนุนให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างลุ่ม 
ลึก โจทย์ปัญหาที่ใช้ในการเรียนรู้จะส่งผลให้ผู้เรียนเห็น
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ความส าคัญของสิ่งที่เรียนกับการปฏิบัติงานในอนาคต ท าให้
เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้สามารถจดจ าได้ดีขึ้น ทั้งครูและ
ผู้เรียนสนุกกับการเรียน ส่งเสริมสนับสนุนการท างาน เป็น
ทีม และเปิดโอกาสให้มีการฝึกทักษะการสื่อสาร การ
แก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารญาณ และการหาข้อสรุป เมื่อ
มีความขัดแย้ง เป็นต้น 
  ส่วนข้อจ ากัดการจัดการเรียนการสอนแบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน คือ ผู้เรียนอาจไม่มั่นใจในความรู้ที่ตน
ค้นคว้ามาซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบกับการเรียนได้
ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาวิชาได้น้อยกว่า ต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้น
ทั้งฝ่ายผู้เรียนและผู้สอน ท ายาก อาจไม่เหมาะกับผู้เรียนที่
ไม่ชอบการอภิปราย ถกเถียง หรือผู้เรียนท่ีมีพื้นความรู้อ่อน 
ซึ่งต้องติดตามให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด และจะต้องมีการ
ติดตามเฝ้าระวัง การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ท าการปรับเปลี่ยนแก้ไขให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดได้ 
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