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The objectives of this research were to develop and to synthesize the problem-based
instructional strategies of elementary teachers in the professional learning community. The
research was conducted using emancipatory action research. The research areas were the
schools under the authority of the office of Satun Primary Educational Service Area One. The
research process was comprised two phases. In the first phase, both schools and participants
included three educational institution administrators, eight teachers, and six students. In the
second phase, two schools and participants consisting of two educational institution
administrators, six teachers, and forty-eight students were selected. The research instrument
consisted of in-depth interview forms, focus group discussion notes, teaching plans, teaching
plan assessments, teaching behavior observations of teacher forms, and the learning behavior
recorded on of the students forms. The research employed grounded theory was used for
data analysis.
The results showed the following: 1) the teachers positively changed their behavioral
problem-based instructional strategies, in terms of language, activities, and in relation to the
development of students in areas of cognitive content, thinking ability, teamwork, courage,
and learning emotion in each research cycle; 2) the problem-based instructional strategies
consisted of three sets of strategies, including stimulating attention strategy, stimulating
expression strategy and stimulating thought strategy, by integrating four main steps in learning
processes as follows: linkage process, educational framework process, research process
and to discuss and summarize the process.
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การวิจยั นี 9มีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนากลวิธีการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานของครู
ประถมศึกษาทีอยู่ในชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพ และสังเคราะห์กลวิธีการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้
ปัญหาเป็ นฐานของครู การดําเนินการวิจยั ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ พื 9นทีในการวิจยั คือ
โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื 9นทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยการศึกษาระยะแรก พื 9นทีวิจยั มี 3
โรงเรี ยน ผู้ร่วมวิจยั ประกอบด้ วย ผู้บริ หารสถานศึกษา 3 คน ครูผ้ สู อน 8 คน และนักเรี ยน จํานวน 6 คน
ส่วนการศึกษาระยะที 2 พื 9นทีวิจยั 2 โรงเรี ยน ผู้เข้ าร่วมวิจยั ประกอบด้ วย ผู้บริ หารสถานศึกษา 2 คน
ครูผ้ สู อน 6 คน และนักเรี ยน จํานวน 48 คน เครื องมือทีใช้ ประกอบด้ วย แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบบันทึก
การสนทนากลุ่ม แผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบสังเกตพฤติกรรมการ
จัดการเรี ยนรู้ ของครู และพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ เทคนิค วิธีการสร้ าง
ทฤษฎีจากข้ อมูล
ผลการวิจยั พบว่า 1) ครูเปลียนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานใน
องค์ประกอบด้ านภาษา ด้ านกิจกรรม และด้ านความสัมพันธ์ทางสังคมดีขึ 9น นักเรี ยนเกิดการเปลียนแปลง
ในด้ านความรู้ความเข้ าใจเนื 9อหา ความสามารถในการคิด การทํางานเป็ นทีม การกล้ าแสดงออก และ
ความสุขในการเรี ยน ในแต่ละวงจรการวิจยั 2) กลวิธีการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานทีค้นพบ
ประกอบด้ วย 3 กลุม่ ได้ แก่ กลวิธีในการกระตุ้นความสนใจ กลวิธีในการกระตุ้นการกล้ าแสดงออก และ
กลวิธีในการกระตุ้นความคิด โดยแทรกเสริ มอยู่ในขั 9นตอนการจัดการเรี ยนรู้ 4 ขั 9นตอนหลัก ได้ แก่
ขันเชื
9 อมโยง ขันกํ
9 าหนดกรอบการศึกษา ขันดํ
9 าเนินการศึกษาค้ นคว้ า และขันอภิ
9 ปรายและสรุปสิงทีเรี ยนรู้

