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บทคัดย่อ 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน เป็นแนวคิดทางการศึกษาของประเทศ
ฟินแลนด์หลังปฏิรูปการศึกษาแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน ในปี ค.ศ. 2016 โดยมีการจัดการเรียนการสอน
ผ่านปรากฏการณ์ที่เป็นจริง ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในประเด็นมุมมองที่หลากหลาย เป็นการเรียนแบบ  
บูรณาการ ผ่านการตั้งค าถามน าไปสู่การหาค าตอบด้วยกระบวนการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ  
ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตการเรียนรู้ของผู้ เรียนจากห้องเรียนปกติไปสู่ โลกของเทคโนโลยี   
มีการแลกเปลี่ยนความคิดผ่านการใช้ระบบสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมความรู้ของผู้ เรียนในโลก 
แห่งความจริง บทความนี้ได้น าเสนอแนวคิดลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์
เป็นฐาน บทบาทผู้เรียน/ผู้สอน รวมถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้สอนและผู้ที่มีความสนใจ
สามารถเข้าใจและน ามาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 
ค าส าคัญ 
 การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน การเรียนรู้แบบบูรณาการ โลกแห่งความจริง 

 
ABSTRACT 

 Phenomenon-based learning is an approach of Finnish education after 
educational reform in 2016. The teaching approach is based on the phenomena of the 
world in different topics of learners’ view, called integrated learning. Learners ask 
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questions and find the answers through cooperative problem solving beyond the 
classroom via the internet and information system in the digital era for enhancing the 
learner’s knowledge in the real world. This article presents the concept of 
phenomenon-based learning, student/instructor roles, and the steps of instruction for 
educational instructors to use and apply in learning management. 
 
Keywords 
 Phenomenon-based Learning, Integrated Learning, The Real World 
 
บทน า 
 การเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 ที่มีพัฒนาการขององค์ความรู้อย่างรวดเร็วและ
หลากหลายบนโลกแห่งความเป็นจริง (Real world) ส่งผลต่อการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
จากการเน้นเนื้อหาความรู้ (Content) เป็นการเน้นสาระความรู้ (Core content) และทักษะการ
เรียนรู้ (Learning skill) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ ความถนัด และพัฒนาไป
ตามความสามารถของตน บนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยให้ความส าคัญกับ 
การเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่มีกับบริบทชีวิตจริง  น าไปสู่การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่  
ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning) เป็นการเตรียมความพร้อม 
สู่การเป็นพลเมืองโลก (Global citizens) ที่สามารถบูรณาการความรู้และแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
(Francis, Breland, Østergaard, Lieblein, & Morse, 2013) 
 ประเทศไทยมีนโยบายก าหนดกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศ ปี พ.ศ. 2561-
2580 ที่เรียกว่า “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นประเด็น
ความส าคัญด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางการศึกษา เทคโนโลยี และดิจิทัล ให้คนไทยมีทักษะดี มีสมรรถนะสูง เป็นนักคิดและนวัตกรใน  
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 82 ก 2561 (National strategy (2018-2037), 2018) สอดคล้อง
กับแผนการศึ กษาแห่ งชาติ  พ .ศ .  2560-2579 โดยส านั ก งาน เลขาธิ การ สภาการศึ กษา 
กระทรวงศึกษาธิการได้วางกรอบ ก าหนดเป้าหมาย และแนวทางการจัดการศึกษาขับเคลื่อนตาม
วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็น
สุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
เพ่ือพัฒนาระบบกระบวนการจัดการศึกษา ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่ งยืน ( Ministry of Education, Office of the Education Council., 2017) จากนโยบายชาติ 
และแผนการศึกษาแห่งชาติที่มีแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นบุคคลที่รู้จักสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ ร่วมกับการปฏิบัติ และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้สอนจะต้องยึดหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะของผู้เรียน และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เช่น การจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน (Context-based 
learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) การจัดการเรียนรู้
โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-based learning) เป็นต้น 
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 ปัจจุบันการเรียนรู้ โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based learning)  
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับความนิยมมากขึ้น ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนแบบพหุวิทยาการ 
(Multidisciplinary learning) ที่ได้ถูกเสนอขึ้นโดยประเทศฟินแลนด์จากแนวคิดการพัฒนาระบบ
การศึกษาแกนกลางของประเทศ มุ่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะข้ามพิสัย (Transversal competencies) ของ
ผู้เรียน ให้มีความพร้อมในการด ารงชีวิต ซึ่งการจัดการเรียนรู้จะมีการน าปรากฏการณ์หรือสถานการณ์
ที่เป็นประเด็นน่าสนใจมาท าให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้ ตั้งค าถามเพ่ือหาค าตอบ และลงมือหาค าตอบ
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ในตนเองภายใต้ปรากฏการณ์ตาม
สภาพจริง (Authentic phenomena) (Symeonidis & Schwarz, 2016) 
 บทความวิชาการนี้ผู้ เขียนได้น าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปรากฏการณ์เป็นฐานตามหัวข้อ ความเป็นมา ความหมาย ลักษณะการจัดการเรียนรู้ บทบาทของ
ผู้สอน บทบาทของผู้เรียน ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้อ่าน
เข้าใจและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เนื้อหา 
 ความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการ์เป็นฐาน 
 ประเทศฟินแลนด์เป็นผู้น าทางด้านการศึกษาที่มีผลคะแนนสูงสุด ตามโครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ  (Program for International Student Assessment: PISA) มีการทดสอบ
สมรรถนะของนักเรียนอายุ 15 ปี ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการค านวณ ขององค์กร
เพ่ือความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co – operation and 
Development: OECD) (OECD, 2016) จากการแสดงถึงศักยภาพด้านการศึกษาข้างต้น ท าให้เกิด
จุดเริ่มของความสนใจในระบบการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ ว่าได้มีการปฏิรูปการศึกษาอย่างไรจึง
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เกิดแนวคิดท่ีสร้างสรรค์ และมีความสุขในการเรียน 
 ฟินแลนด์เป็นประเทศเริ่มแรกของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานที่ได้ผ่าน
การพัฒนาและทดลองใช้ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 (Halinen, 2018) โดยมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้
ของผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติ และสร้างสรรค์ชิ้นงานตามความสนใจของผู้เรียน 
เพ่ือพัฒนาทักษะหลักและทักษะทางสังคม โดยผู้เรียนมีบทบาทหลักในการเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน ได้สร้าง
แรงบันดาลใจในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดการสร้างองค์ความรู้ในตนเองของผู้เรียน โดย
ใช้ความรู้สาระวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการผ่านกระบวนการคิด (thinking processes) และกระบวนการ
ทางปัญญา (cognitive processes) ให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ น าไปสู่ความ
เข้าใจในปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นจริง ท าให้ได้องค์ความรู้ที่มีความหมายและยั่งยืน  (Mattila & 
Silander, 2015; Butkatunyoo, 2018) 
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 ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน มีผู้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
 Nuora & Välisaari (2019) ให้ความหมายว่า เป็นการเรียนรู้แบบสหวิทยาการเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติของโลกแห่งความจริงในมุมมองที่หลากหลาย เน้นกระบวนการเชิงบูรณาการ
ระหว่างสาระรายวิชาต่าง ๆ และหัวข้อประเด็นที่สนใจ 
 Symeonidis & Schwarz (2016) ให้ความหมายว่า เป็นการสอนแบบบูรณาการหลาย
สาระวิชาและส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างวิธีหาค าตอบจากปรากฏการณ์ที่ศึกษา ซึ่งเป็นการเรียนแบบ 
สหวิทยาการช่วยให้ผู้เรียนเห็นความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดทฤษฎี องค์ความรู้ใหม่ และเข้าใจ
ปรากฏการณ์ในชีวิตจริง 
 Daehler & Folsom (2016) ให้ความหมายว่า เป็นการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้
และทักษะรวมยอดของแต่ละศาสตร์ ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้ใหม่จากการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่สนใจอย่างมีเหตุผล ท าให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและมีความหมาย 
 Mattila & Silander (2015) ให้ความหมายว่ า  เป็นการ เรี ยนรู้ แบบองค์ รวม  น า
ปรากฏการณ์ของโลกแห่งความจริงเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้  ซึ่งปรากฏการณ์ที่ใช้จะต้องมีความ
สอดคล้องกับบริบทของผู้ เรียน ผู้ เรียนจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะจากการศึกษา
ปรากฏการณ์แบบสหวิทยาการภายใต้บริบทที่เชื่อมโยงกัน 
  Butkatunyoo (2018) ให้ความหมายว่า เป็นการเรียนที่เริ่มด้วยปรากฏการณ์ในโลกแห่ง
ความเป็นจริง น าไปสู่การเรียนรู้แบบสหวิทยาการในมุมมองที่หลากหลาย โดยใช้เทคนิค วิธีการ  
และเครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะของผู้เรียนข้ามศาสตร์วิชาภายใต้บริบทที่สัมพันธ์ 
กับชีวิตจริง 
  Mahavijit (2017) ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน
มี โอกาสศึกษาและพัฒนาทักษะที่ เกี่ ยวข้องกับหัวข้อหรือประเด็นที่ สนใจแบบองค์รวม  
ไม่มีการเรียนเนื้อหาสาระแยกรายวิชา เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเชื่อมโยงกับบริบทชีวิตจริง 
 สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน หมายถึง กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่น าปรากฏการณ์ในโลกแห่งความจริงมาเป็นประเด็นกระตุ้นความสนใจ น าไปสู่กระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการที่เชื่อมโยงระหว่างสาระวิชา ร่วมกับเทคนิค กลยุทธ์การสอน และเครื่องมือ  
เพ่ือสร้างความรู้และทักษะข้ามพิสัยภายใต้บริบทที่สอดคล้องกับชีวิตจริงของผู้เรียน 
 
 ลักษณะของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานมีลักษณะเน้นการสอนแบบบูรณาการ  
ให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้ เนื้อหาเป็นประเด็นองค์รวมไม่มีการแยกรายวิชา (Thematic learning)  
ภายใต้กรอบแนวคิดหลักที่ว่าผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง (Constructivism)  
ผ่านการศึกษาปรากฏการณ์ตามสภาพจริงด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นโมดูล มีการสอน
แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student center) รวมถึงการสอดแทรกกิจกรรมในบริบทของการ
แก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Cooperative problem-solving)  ภายใต้แนวคิดคอนสตรัคติวิสท์เชิงสังคม 
(Socio-constructivism) และทฤษฎีการเรียนรู้ เชิงวัฒนธรรมสังคม (Socio-cultural learning 
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theory) (Mahavijit, 2017) เพ่ือให้ผู้เรียนรู้แนวคิดทฤษฎี เนื้อหาใหม่ผ่านการเชื่อมโยงสถานการณ์
กับปรากฏการณ์จริง 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน จะเริ่มต้นด้วยการสังเกตปรากฏการณ์ที่
ก าลังเกิดขึ้นในโลกความเป็นจริง ตามด้วยการตั้งค าถามโดยผู้เรียน ประกอบด้วยมิติ 5 มิติ (Mattila 
& Silander, 2015) คือ 
 1. ความเป็นองค์รวม (Holisticity) 
 การเรียนรู้แบบบูรณาการใช้ความรู้ข้ามศาสตร์กับประเด็นที่สนใจอย่างเป็นธรรมชาติ  
หรือเรียกได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานมีรูปแบบสหวิทยาการที่เน้นให้ผู้เรียน
เข้าใจสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนตามสภาพความเป็นจริง โดยไม่มีการแบ่งเนื้อหาตามรายวิชา
เหมือนกันการจัดเรียนรู้ทั่วไป 
 2. สอดคล้องกับบริบท (Contextuality) 
 การเรียนรู้ของผู้เรียนต้องสามารถประยุกต์ในการแก้ปัญหาหรือสร้างคุณประโยชน์ที่
สัมพันธ์กับชีวิตประจ าวันของผู้เรียนและชุมชน ท าให้การเรียนรู้มีความหมาย ปรากฏการณ์ที่ใช้
สามารถก าหนดล่วงหน้าได้ แต่ต้องมีประเด็นหรือข้อมูลที่ไม่ชัดเจน เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
สังเกต พิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูล ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 3. การเรียนรู้สภาพจริง (Authenticity) 
 การเรียนรู้ต้องใช้สถานการณ์ปัญหาของโลกแห่งความเป็นจริงในการขับเคลื่อนกิจกรรม  
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมชุมชน เรียนรู้แนวคิดทฤษฎีจากผู้เชี่ยวชาญใน
หลากหลายศาสตร์ เข้าใจการแก้ปัญหาชุมชนจากปราชญ์ชาวบ้าน โดยผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้เอง 
ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยความช านาญและมีประสบการณอ์ย่างแท้จริง 
 4. การเรียนรู้แบบสืบเสาะโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based inquiry learning) 
 การเรียนรู้เริ่มจากผู้เรียนระบุปัญหา ตั้งค าถามจากการเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาจริงเป็น
การช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย น าไปสู่การแก้ปัญหา ฝึกกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา
และแก้ปัญหาร่วมกัน ให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ เกิดทักษะกระบวนการคิด และกระบวนการแก้ปัญหา 
 5. กระบวนการเรียนรู้ (Learning process) 
 การเรียนรู้มีกระบวนการพัฒนาสมมติฐานสร้างทฤษฎี ผู้เรียนสามารถวางแผนกระบวนการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การจัดการเรียนรู้ต้องเกี่ยวข้องกับบริบทของการแก้ปัญหา การเรียนรู้เชื่อมโยง
กับสถานการณ์หรือปรากฏการณ์จริง สามารถปรับเปลี่ยนการหาค าตอบได้ตามสถานการณ์
ตลอดเวลา การสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยมีผู้สอนกระตุ้น สนับสนุน และอ านวยการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้สามารถออกแบบแนวทางการเรียนหาค าตอบได้ 
 
 บทบาทผู้สอนในกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน 
 ผู้สอนแสดงบทบาทลดลงในการให้ความรู้เนื้อหากับผู้เรียน แต่จะเปลี่ยนบทบาทผู้ให้
ค าแนะน า เนื่องจากการเรียนการสอนมีการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอนมีความยืดหยุ่นมากขึ้น 
หากผู้สอนมีการปรับบทบาทได้อย่างถูกต้องกระบวนการสอนจะมีประสิทธิภาพสูงสุด (Lähdemäki, 
2018) โดยผู้สอนจะมีบทบาท ดังนี้ 
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 1. กระตุ้นและสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ผู้สอนจะต้องสนับสนุนผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการเรียนอย่างเต็มที่ จัดบรรยากาศการเรียน
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสในการเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคล สื่อ 
และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ระหว่างกัน ท าให้การ
เรียนรู้ของผู้เรียนกว้างขวางขึ้น และมีความหลากหลาย น าไปสู่การเรียนรู้ที่ไม่ใช้วิธีบอกความรู้
โดยตรง ส่งเสริมผู้ เรียนได้ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนสังเกตการณ์อยู่ตลอดเวลา  
เพ่ืออ านวยความสะดวก อีกท้ังยังสามารถน าข้อมูลจากการสังเกตและประเมินตามสถานการณ์จริงมา
พัฒนาแนวทางการสอนได้ 
 2. เตรียมแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีความหลากหลาย 
 ผู้สอนต้องมีความสามารถในการค้นพบสิ่งที่ต้องการแท้จริงในการเข้าถึงข้อมูลของผู้เรียน  
ให้โอกาสผู้เรียนในการศึกษา แสวงหาข้อมูล ทดลอง ใช้กระบวนการคิดกับข้อมูลที่ได้มา และสามารถ
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากความรู้ใหม่ 
 3. ออกแบบสถานการณ์ท่ีสอดคล้องกับความจริง 
 ผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสผู้เรียนได้มีโอกาสได้พบกับสถานการณ์จริง  
หรือสภาพแวดล้อมที่ เหมือนจริง เ พ่ือให้ผู้ เรียนมีโอกาสที่จะได้ เรียนรู้  วิ เคราะห์  ตัดสินใจ  
และตรวจสอบผลของการตัดสินใจจากสถานการณ์ดังกล่าวด้วยตัวของผู้เรียนเอง เป็นการสร้าง
ประสบการณ์ในการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อม 
 4. เป็นนักออกแบบกระบวนการสร้างความรู้ 
 ผู้สอนจะต้องเน้นกระบวนการที่จะท าให้ผู้เรียนได้รู้จักการสืบเสาะหาความรู้ ประสบการณ์ 
และสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นการพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนให้เชื่อมโยงหรือประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ในชีวิตจริงหรือสถานการณ์ที่เผชิญได้ 
 5. ไม่เป็นผู้ชี้น าหรือออกค าสั่ง 
 ผู้สอนต้องสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ เรียน จัดกิจกรรมให้ตรงกับความสนใจของผู้ เรียน  
เปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้ความรู้เป็นผู้คอยให้ค าแนะน า 
 
 บทบาทผู้เรียนในกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการ์เป็นฐาน 
 ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ สามารถสังเกตถึงประเด็นส าคัญ และค้นคว้าข้อมูล
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่สนใจด้วยมุมมองแบบองค์รวม เพ่ือให้ได้ค าตอบอย่างมีความหมายและ
สามารถน าความรู้ใหม่ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตจริง ถ้าผู้เรียนมีบทบาทที่ถูกต้องกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ( Francis, Breland, Østergaard, Lieblein, & Morse, 2013; 
Mattila & Silander, 2015) โดยผู้เรียนจะมีบทบาท ดังนี้ 
 1. สังเกตปรากฏการณ์ด้วยมุมมองที่หลากหลาย 
 ผู้เรียนร่วมกันสังเกตปรากฏการณ์ในโลกแห่งความจริงที่สนใจในมุมมองที่หลากหลาย โดย
อาศัยความรู้เดิมที่มีและมีการบูรณาการความรู้ข้ามสาขาวิชาอย่างเป็นธรรมชาติ น าไปสู่การอภิปราย
กลุ่มสร้างประเด็นความสนใจ ปัญหา และตั้งข้อสงสัยที่เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการเรียนรู้ภายใต้
บริบทของปรากฏการณ์ที่สังเกตได้นั้น ๆ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะมีผู้สอนเป็นผู้แนะประเด็นให้มี
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ความสอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎีของบทเรียน เพ่ือให้การเรียนรู้ด าเนินไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ
ช่วงวัยของผู้เรียน 
 2. ตั้งค าถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่สนใจ 
 กลุ่มผู้เรียนร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ ด้วยการตั้งค าถามหรือก าหนดปัญหาที่
ต้องการหาค าตอบจากปรากฏการณ์ที่สนใจ การเรียนรู้นี้จะต้องใช้ปรากฏการณ์เป็นประเด็นตั้งต้น 
ผู้เรียนสามารถค้นหาค าตอบได้ด้วยการศึกษาที่มีการบูรณาการสาระวิชาต่าง ๆ การที่ผู้เรียนสามารถ
ตั้งค าถามได้เป็นการเริ่มต้นที่ส าคัญในการด าเนินกระบวนการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
ปรากฏการณ์เป็นฐาน 
 3. ลงมือศึกษาปรากฏการณ์ด้วยการสืบค้น ทดลองปฏิบัติ ภายใต้แนวคิดการสร้างองค์
ความรู้ในตนเอง 
 ผู้เรียนศึกษาปรากฏการณ์ตามประเด็นค าถาม ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ หรือ 
การเรียนรู้โดยใช้ค าถามเป็นฐาน โดยที่ผู้เรียนจะต้องท าการค้นคว้าข้อมูล อภิปรายกลุ่ม และเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านการใช้องค์ความรู้ที่หลากลาย มีการรับข้อมูลใหม่จากการค้นคว้า รวมไปถึงการลงมือ
ปฏิบัติในบริบทจริง สามารถน าความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ เพ่ือหาค าตอบแบบสหวิทยาการ 
เพ่ือให้เข้าใจถึงบริบทของปรากฏการณ์อย่างลึกซึ้ง โดยการสนับสนุนอ านวยความสะดวกจากผู้สอน 
ผ่านใต้การสร้างสถานการณ์ สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมตามล าดับ
ความส าคัญของเนื้อหา และสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 
 4. สะท้อนคิดตามสภาพจริง 
 ผู้ เรียนได้รับองค์ความรู้ ใหม่ที่ เชื่อมโยงกับโลกแห่งความจริงจากการเรียนรู้ โดยใช้
ปรากฏการณ์เป็นฐาน สามารถน าไปประยุกต์ใช้หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ภายใต้บริบทเดิม  
ซึ่งแสดงถึงกระบวนการคิด และกระบวนการทางปัญญาของผู้เรียนที่สามารถเลือกใช้ข้อมูลหรือทักษะ 
ผู้เรียนมีกระบวนการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ถ่ายโอน น าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย 
สามารถเก็บข้อมูลจากการส ารวจ ทดลอง อภิปรายลงข้อสรุป ท าให้เกิดหลักฐานในการประเมิน 
เชิงประจักษ์ มีการพัฒนาความรู้และทักษะตลอดเวลาเหมือนอยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้หรือ 
ชุมชนนักปฏิบัติ 
 
 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน มุ่งเน้นการบูรณาการของเนื้อหาสาระวิชาที่
หลากหลายและเป็นประเด็นหัวข้อเข้าด้วยกัน เพ่ือให้ผู้เรียนใช้ข้อเท็จจริงและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องตาม
แนวปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจถึงปรากฏการณ์ที่สนใจอย่างลึกซึ้ง โดยได้มีนักการศึกษาเสนอ
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปรากฏการณ์ เป็นฐาน ไว้ดั งนี้  (Daehler & Folsom 2016; 
Islakhiyah, Sutopo & Yulianti, 2018; Nordberg & Ahola-Luttila, 2019 cited in Bureau of 
Academic Affairs and Educational Standards, Office of the Basic Education Commission, 
Ministry of Education, 2019) 
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ตารางท่ี 1 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน 
 

Daehler & Folsom (2016) Islakhiyah, Sutopo, & 
Yulianti (2018) 

Nordberg & Ahola-Luttila 
(2019) 

เลือกปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ 
(Select an Interesting 
Phenomenon) 
ปรากฏการณ์ที่เลือกมาควร
สอดคล้องกับประสบการณ์และ
ระดับชั้นของผู้เรียน มีความ
น่าสนใจท้ังต่อตัวครูและนักเรียน 
และควรมองปรากฏการณเ์ป็นเซต 
(Think about the Phenomena 
as a Set) 

สังเกตปรากฏการณ์  (Observe 
the phenomenon) 
ครูน าเสนอปรากฏการณ์เพื่อช่วย
นักเรียนในการสร้างค าอธิบาย 

วางแผน (Planning) 
การวางแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมี
การวางแผนร่วมกันระหว่างครูผูส้อน
ในแต่ละวิชาเริ่มต้นจากการคดัเลอืก
เนื้อหาจากมาตรฐานและตัวช้ีวัดที่
สามารถจัดการเรยีนรู้ร่วมกันได้ แล้ว
ร่วมกันออกแบบการจดัการเรียนรูท้ี่
เหมาะสมต่อธรรมชาติวิชานั้น 

วิเคราะห์คุณค่าของบทเรียนที่มีอยู่ 
(Analyze the Utility of Your 
Existing Lessons) 
ครูควรพิจารณาว่า นักเรียนได้
เรียนรู้อะไรจากกิจกรรม และจะ
ประยุกตส์ิ่งเหล่า 
นั้นไปสู่ปรากฏการณต์่างๆ ได้
อย่างไร 

เขียนค าอธิบายเบื้องต้น 
(Compose an initial 
explanation) 
นักเรียนพัฒนาค าอธิบายเบื้องต้น
เกี่ยวกับกระบวนการและสาเหตุ
ของปรากฏการณ ์

การด าเนินการ (Execution) 
การด าเนินการจัดการเรียนรู้ จะ
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรูด้้วย
ตนเองโดยการค้นคว้าอย่าง
หลากหลาย ออกแบบการประเมิน
เชิงปฏิบัติการในการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องอภิปราย
โต้เถียงเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนา
ความรู้ของตนเอง โดยครูท าหน้าที่
เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งให้การ
เสรมิแรงทางบวกแก่นักเรียนใหเ้กดิ
ความมุ่งมั่นตั้งใจ และกล้าที่แสดง
ความเป็นตัวตนของตนเอง 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

Daehler & Folsom (2016) Islakhiyah, Sutopo, & 
Yulianti (2018) 

Nordberg & Ahola-Luttila 
(2019) 

วางล าดับกิจกรรม (Plan a 
Sequence of Activities) 
เริ่มต้นด้วยการสังเกตปรากฏการณ์ 
และสนทนา อภปิรายกับนักเรียน
เพื่อส ารวจแนวคดิและตั้งค าถาม 
กระตุ้น 
ให้นักเรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรม
การเรยีนรู้เพื่อให้เข้าใจความเป็นไป
ได้ ส่งเสรมิให้นักเรียนระบสุิ่งที่
อยากเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ ์
สนับสนุนใหผู้้เรยีนร่วมวางแผน
กิจกรรมการเรียนรู้และเพิม่ขั้นตอน
การสรุปสิ่งที่พวกเขาได้เรยีนรู้จาก
กิจกรรมโดยอาจใช้ค าถาม 

ตรวจสอบ (Investigation) 
นักเรียนท าการสืบเสาะหาค าตอบ
เป็นกลุ่มเพื่อระบุกระบวนการ
เกิดขึ้นและสาเหตุความสัมพันธ์ที่
เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ ์

การประเมิน (Evaluation) 
การประเมินเป็นการประเมิน
ระหว่างเรยีนที่สะท้อนให้เห็น
พัฒนาการของผู้เรียน โดยมีลักษณะ
การประเมินท่ีหลากหลาย 
จุดมุ่งหมายของการประเมินท่ีไม่ใช่
มุ่งเน้นเกรด หรือผลการเรียน แต่
มุ่งเน้นให้ผู้เรีนพัฒนาตนเองยิ่งข้ึน 
โดยที่ทุกคนสามารถพัฒนางานของ
ตนเอง ในกรอบท่ีก าหนด ซึ่งการ
ประเมินอาจก าหนดคะแนนให้อยูใ่น
รายวิชาใดวิชาหนึ่ง แต่ประเมิน
ร่วมกันของครูมากกว่าหนึ่งคน หรอื
ก าหนดให้อยู่ในรายวิชาทั้งสองวิชาก็
ได้ตามความเหมาะสม 

วางแผนการตรวจสอบความ
เข้าใจของผู้เรียน (Make a Plan 
for How You will Know 
Students have made Sense 
of the Phenomenon) 
โดยให้นักเรียนเขียน 
ค าอธิบาย ออกแบบสไลด์น าเสนอ 
สรุปในรูปของโปสเตอร์ น าเสนอ
ปากเปล่า หรือแสดงออกในรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่ง 
เพื่อสะท้อนว่าพวกเขามีความคิด
รวบยอดและสามารถ ประยุกต์ใช้
สิ่งที่ได้เรียนรูไ้ด ้

รวบรวมค าอธิบายสุดท้าย 
(Compile the final 
explanation) 
นักเรียนในกลุม่ประเมินค าอธิบาย
เบื้องต้นและสร้างค าอธิบาย
สุดท้ายของปรากฏการณ ์

 

 ให้เหตุผล (Giving reasons) 
บทสนทนาโตต้อบระหว่างนักเรียน
และนักเรียนเกี่ยวกับค าอธิบายที่
สร้าง 
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 จากตารางข้างต้นผู้เขียนได้สังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน  
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. เลือกปรากฏการณ์ทีน่่าสนใจ 
 ผู้สอนเลือกปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาและระดับของผู้เรียน  
ซึ่งปรากฏการณ์ที่เลือกใช้อาจจะสามารถอธิบายจากประสบการณ์ของผู้เรียนได้ทั้งหมดหรือบางส่วน 
ปรากฏการณ์ที่เลือกควรมีลักษณะเป็นชุด (Set of phenomenon) เนื่องจากบทเรียนแต่ละหัวข้อไม่
จ าเป็นต้องมีการใช้ปรากฏการณ์ที่สมบูรณ์เพียงปรากฏการณ์เดียวในการเรียนรู้ 
 2. วิเคราะห์อรรถประโยชน์ของบทเรียน 
 ผู้เรียนวิเคราะห์ตนเองว่าจะได้ความรู้อะไรจากการเรียน และน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องในบริบทอ่ืนได้อย่างไร ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ร่วมกับเทคนิค 
กลยุทธ์การสอน เช่น การบรรยาย การใช้สื่อการสอน การพบผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น ในการส่งเสริมให้
ผู้เรียนเข้าใจปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้  ไม่จ าเป็นต้องเรียนผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว 
 3. ด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
 ผู้เรียนมีส่วนร่วมวางแผนด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ก าหนดขั้นตอน และวิธีการหาค าตอบ 
ด าเนินการศึกษาค้นคว้ารายบุคคลและรายกลุ่ม ด้วยวิธีการที่หลากหลาย สังเกตปรากฏการณ์  
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายและตั้งค าถามเพ่ือเป็นประเด็นในการหาค าตอบ ผู้สอนสนับสนุน
และกระตุ้นผู้เรียนโดยใช้ค าถาม เช่น “จากปรากฏการณ์ที่สังเกตมีประเด็นอะไรที่อยากเรียนรู้”  
เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ที่สังเกต 
ช่วยกันวางแผนด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ก าหนดขั้นตอนและวิธีการหาค าตอบ เพ่ือให้ได้องค์ความรู้
ใหม่น าไปสู่การลงข้อสรุป 
 4. สังเคราะห์ความรู้และลงข้อสรุป 
 ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ค้นคว้าหาค าตอบมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อภิปรายผล และ
สังเคราะห์ความรู้ที่ได้มา เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่ น าไปสู่การลงข้อสรุป 
 5. ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนผ่านการอธิบาย 
 ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริงผ่านการน าเสนอปากเปล่า การเขียน
ค าอธิบาย เพ่ือสะท้อนถึงความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับปรากฏการณ์ 
รวมถึงผู้เรียนสามารถน ากระบวนการหาค าตอบ สืบค้นข้อมูลจากกิจกรรมการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้
ส าหรับการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริงได้ 
 การประเมินผลจากกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน 
 การประเมินผลควรแบ่งสัดส่วนเป็นสมรรถนะ เนื้อหา และการประยุกต์ใช้ ให้มีน้ าหนักของ
คะแนนใกล้เคียงกัน เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นถึงความส าคัญและสอดคล้องในการประยุกต์ใช้เนื้อหาและ
สมรรถนะในบริบทจริง โดยการประเมินผลจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน 
มีลักษณะส าคัญ ดังนี้  
 1. ผู้สอนเป็นจัดการเรียนรู้และวางแผนการประเมินตามสภาพจริง 
 2. การประเมินผลจะท าการประเมินทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
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 3. ผู้สอนประเมินตามกรอบแนวคิดทฤษฎีของ Anderson et al. (2001) มาใช้ในการ
ประเมินความรู้และกระบวนการคิด ตามมิติความรู้ 4 ประเภท คือ 
  3.1 ความรู้เกี่ยวกับความจริง (Factual knowledge) ความรู้ในสิ่งที่เป็นจริง 
  3.2 ความรู้ เชิงมโนทัศน์ (Conceptual knowledge) สาระส าคัญของเนื้อหาที่
ซับซ้อน แบ่งตามกลุ่มสาระรายวิชาต่าง ๆ 
  3.3 ความรู้เชิงกระบวนการ (Procedural knowledge) ทักษะความรู้หรือเทคนิค
กระบวนการได้มาซึ่งความรู้ 
  3.4 ความรู้เชิงอภิปัญญา (Metacognitive knowledge) ความรู้เกี่ยวกับปัญญา
ของผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถตระหนักถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและความเข้าใจเนื้อหา  
จนสามารถประเมินตนเองว่ามีความสามารถในการค้นคว้าหาค าตอบได้หรือไม่ 
 4. ประเมินตนเองสภาพจริงจากการสะท้อนองค์ความรู้ และกระบวนการคิดของผู้เรียน 
โดยมีผู้สอนท าหน้าที่แนะน าและกระตุ้น  
 
สรุป 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
โดยประเทศฟินแลนด์ ภายใต้แนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและค้นหา
ค าตอบตามความสนใจโดยใช้สถานการณ์ในโลกแห่งความจริงเป็นประเด็นกระตุ้นการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานมีลักษณะส าคัญที่เน้นการสอนแบบบูรณาการเป็นองค์รวม 
ใช้ความรู้ข้ามศาสตร์ให้ผู้เรียนเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามสภาพจริงผ่านกระบวนการวิเคราะห์
ปัญหาและแก้ปัญหาแบบร่วมมือ มีความสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์ประโยชน์ และสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางในการหาค าตอบได้ตาม
สถานการณ์ ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานเริ่มจากผู้สอนเลือกปรากฏการณ์ที่
เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่าจะได้ความรู้อะไรจากกิจกรรมการเรียน และ
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้อย่างไร โดยผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม
การเรียนรู้ ก าหนดขั้นตอน และวิธีการหาค าตอบ แล้วน าความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ได้องค์
ความรู้ใหม่เพ่ือลงข้อสรุป ทุกขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ผู้สอนจะต้องท าการประเมินผู้เรียนตาม
สภาพจริงอยู่เสมอ ผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวก จัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับความ
จริง สนับสนุนผู้เรียนให้มีโอกาสแสดงความคิดและลงมือปฏิบัติ ในส่วนของผู้เรียนนั้นจะต้องท าหน้าที่
สังเกตปรากฏการณ์ ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ด้วยการตั้งค าถาม ค้นคว้าข้อมูล ลงมือปฏิบัติ และ
น าเสนอข้อมูลอย่างมีเหตุมีผล 
 ผู้เขียนหวังว่าบทความวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานจะ
ช่วยให้ผู้สอนสามารถพัฒนาแนวทางการสอน เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถระบุประเด็นปัญหาหรือ
ตั้งค าถามจากปรากฏการณ์ที่มีผลกระทบต่อสังคม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการเรียนรู้ รวมถึง
สามารถวางแผนแนวทางการหาค าตอบในบริบทของชีวิตจริง เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในมุมมองต่าง ๆ 
และมีความเข้าใจโลกในยุคสมัยใหม่อย่างลึกซึ้ง 
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