Vol. 8 No. 1 January - June 2016

Academic Journal of Buriram Rajabhat University

27

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำาหรับนักศึกษา
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรธิดา ประสาร 1
บทคัดย่อ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) ได้กำาหนด
โครงสร้างหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ในด้านความรูว้ ชิ าชีพครูกาำ หนดให้นกั ศึกษาต้องเรียนรู้ และ
มีความรู้ในด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการศึกษาพิเศษ สำาหรับด้านทักษะทางปัญญามุ่ง
พัฒนาให้นักศึกษาสามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทำาความเข้าใจประเมินข้อมูลสารสนเทศ และแนวคิด
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อนำามาใช้ในการปฏิบัติงานสอนและงานครู รวมทั้งการวินิจฉัยผู้เรียน
และการวิจัยเพื่อการพัฒนาผู้เรียน นอกจากนั้นยังมุ่งพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาในการ
จัดการเรียนรู้ที่มีความสลับซับซ้อน สามารถนำาเสนอทางออกที่นำาไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
มีความเป็นผู้นำาทางปัญญาในการคิด การพัฒนาจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์ ดังนั้น
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 จำาเป็นต้องมีแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
ศึกษา ค้นคว้าหาคำาตอบด้วยตนเอง โดยมีการทำางานเป็นกลุ่มย่อย ผ่านสถานการณ์ปัญหากรณีศึกษา
และสถานการณ์จริงในการเรียนรู้ ผูส้ อนใช้กระบวนการให้ผเู้ รียนได้คดิ และได้เชือ่ มโยงสูป่ ระสบการณ์
จริง ผู้เรียนควรได้เรียนรู้สิ่งใหม่โดยต่อยอดจากความรู้เดิม และเน้นกระบวนการคิด การทำางานเป็น
กลุม่ และการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน เป็นแนวทางการจัดการเรียนรูท้ ี่
เน้นผูเ้ รียนเป็นสำาคัญ มุง่ เน้นให้ผเู้ รียนใช้กระบวนการคิดแก้ไขปัญหา และสิง่ สำาคัญ คือ โจทย์ปญ
ั หาต้อง
บูรณาการความรู้หลากหลายสาขา ต้องมีการเรียนในกลุ่มย่อย มีการศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งเป็นแนวทาง
ในการส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา
คำาสำาคัญ : การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
1 อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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Abstract
The standard of bachelor qualification, Teacher’s Education (five years curriculum),
has been set the structure of special subject curriculum. The teacher profession has
been set that students must learn and have the knowledge of designing learning pattern
and special education. For cognitive skills, they focus on students finding facts, trying
to understand, assessing information and concepts from various data sources to use in
teaching practice and teachers’ job. This includes diagnosing students and researching
to develop learners. Besides, they focus on ability development in solving problem,
in learning management that is intricate. This can present an exit to problem solving
creatively. Students can be intellectual leaders in thinking and developing learning
management creatively with vision. Therefore, learning management that promote
skills in century 21 is necessary to have guidelines in learning management for learners
to study and research for answer on their own. This can be done in small groups by
situations of case study and real situation in learning. Teachers uses the process that
the learners think and connect to real experience. Learners should learn new things
continued from old ones. Learners should focus on thinking process, working in groups,
learning exchange, and learning management by problem based. All of these are
learningmanagement that emphasizes learners, to get the learners to use problem solving
process. The important thing is the proposition must integrate with knowledge from
several branches. There must be learning in small groups and there must be learning
by themselves that will the guideline of skill promote of 21 century to the learners.
Key Words : Problem Based Learning, Undergraduate Students Faculty of Education
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บทนำา
ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
Majumdar และ พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ (2544: 42-44) กล่าวถึง คำาจำากัดความของการเรียนรู้
โดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานทีใ่ ช้กนั อย่างกว้างขวาง คือ การเรียนรูท้ เี่ ป็นผลของกระบวนการทำางาน ทีม่ งุ่ สร้าง
ความเข้าใจและหาทางแก้ปญ
ั หา ตัวปัญหาจะเป็นจุดตัง้ ต้นของกระบวนการเรียนรูแ้ ละเป็นตัวกระตุน้ ต่อ
ไปในการพัฒนาทักษะการแก้ปญ
ั หาด้วยเหตุผล และการสืบค้นข้อมูลทีต่ อ้ งการสร้างความเข้าใจ กลไก
ของตัวปัญหา รวมทัง้ วิธกี ารแก้ปญ
ั หา การแก้ปญ
ั หาในรูปแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานเป็นการ
นำาตัวปัญหาเข้ามาเป็นจุดเริม่ ต้นของกระบวนการเรียนรู้ โดยไม่ได้คาดหวังถึงความรูข้ องผูเ้ รียน ปัญหา
จะเป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้ที่จะนำาไปสู่การเกิดคำาถามที่ไม่มีคำาตอบ ซึ่งชี้นำาให้ผู้เรียนไปสืบค้นต่อไป
ดังนั้น วิธีการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงมีลักษณะเฉพาะที่ใช้ปัญหาเป็นสาระหลัก สำาหรับผู้เรียนจะ
ได้เรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหา และสร้างเสริมความรู้ในศาสตร์ทางคลินิกได้ กระบวนการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน คือ 1) ทำาความเข้าใจกับปัญหาเป็นอันดับแรก 2) แก้ปัญหาด้วยเหตุผลทางคลินิกอย่าง
มีทักษะ 3) ค้นหาความต้องการการเรียนรู้ด้วยกระบวนการปฏิสัมพันธ์ 4) ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 5)
นำาความรู้ที่ได้มาใหม่มาใช้ในการแก้ปัญหา และ6) สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้ว
การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน เป็นการส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้มสี ว่ นร่วมอย่างจริงจังในกระบวนการ
เรียนรู้ของตนเอง ด้วยวิธีที่ผู้เรียนเลือกเองและเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองอยากเรียน ตลอดจนการเข้าไป
มีส่วนร่วมในการอภิปรายในสถานการณ์นั้นด้วย ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาที่ค้นพบจากการอภิปรายใน
กลุ่มไม่ใช่จุดจบหรือไม่ใช่สิ่งสำาคัญสุดยอด สิ่งที่สำาคัญกว่า คือ การวิเคราะห์เจาะลึก ในปัญหาเฉพาะ
การใส่ใจต่อภาพของปัญหา และจุดแปรเปลี่ยนของปัญหา
Ong and Borich (2006: 69) ระบุว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นวิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่ต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่มีคุณค่าในชีวิตจริง โดยมีจุดประสงค์เพื่อท้าทายความ
สามารถของผูเ้ รียนเกีย่ วกับการเผชิญปัญหา การฝึกฝนจากปัญหาเป็นการกระตุน้ ผูเ้ รียนเพือ่ ให้สามารถ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้กับการทำางานในอนาคต
Delisle (1997: 1-3) กล่าวถึงจุดกำาเนิดของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีรากฐานตามความ
เชื่อของ จอห์นดิวอี้ (John Dewey) ที่ว่าครูควรจะสอนโดยใช้ความสนใจของนักเรียนตามธรรมชาติ
สัญชาตญาณ ใช้การสืบสวน และความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนั้นจอห์นดิวอี้ (John Dewey) สรุป
ว่าประสบการณ์ของนักเรียนอยู่ภายนอกโรงเรียนเป็นการเตรียมนักเรียนสำาหรับการประยุกต์บทเรียน
พื้นฐานที่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่นักเรียนสนใจ และชื่นชอบ วิธีการเรียนรู้ที่ประสบความสำาเร็จอย่างถาวรใน
ระบบการศึกษา คือ การให้นักเรียนได้ลงมือกระทำาไม่ใช่เรียนรู้บางสิ่ง และนักเรียนลงมือปฏิบัติตาม
ธรรมชาติทเี่ ป็นไปตามความคิด มากกว่า 80 ปีที่ จอห์นดิวอี้ (John Dewey) ระบุวา่ นักเรียนยังคงเรียน
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รูไ้ ด้ดที สี่ ดุ โดยการลงมือปฏิบตั ิ โดยการคิดผ่านปัญหานักการศึกษาทีใ่ ช้ปญ
ั หาเป็นฐานในการเรียนรูเ้ ห็น
คุณค่าว่า ในโลกนอกโรงเรียนผู้ใหญ่สร้างองค์ความรู้และทักษะของพวกเขาเอง จากการแก้ปัญหาจริง
หรือหาคำาตอบของคำาถามทีส่ าำ คัญ ไม่ได้ผา่ นเพียงแค่แบบฝึกแบบย่อ ๆ การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน
จริงๆ แล้วถูกพัฒนาสำาหรับผู้ใหญ่ เพื่อฝึกหมอในวิธีการรักษา การแก้ปัญหาทางการแพทย์ ซึ่งรูปแบบ
การสอนแบบเดิมของนักศึกษาแพทย์ คือ การสอนโดยให้ใช้การจดจำาข้อมูลโดยส่วนใหญ่ ซึ่งนักศึกษา
แพทย์จำาเป็นต้องประยุกต์ข้อมูลในคลินิก วิธีการสอน ไม่ยุ่งยาก ตรงไปตรงมา แต่ไม่เติมเต็มเตรียม
นักศึกษาแพทย์อย่างเต็มที่ในโลกจริง ซึ่งผู้ป่วยบางคนอาจไม่สามารถระบุอาการของพวกเขาได้ หรือ
บางคนอาจแสดงอาการทีห่ ลากหลาย แม้วา่ นักศึกษาแพทย์จะมีความจำาทีด่ ใี นการจดจำาข้อมูลพืน้ ฐาน
ทางการแพทย์สำาหรับการทดสอบในรายวิชาที่พวกเขาเรียนรู้ นักศึกษาแพทย์อาจไม่รู้วิธีการประยุกต์
ใช้ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง และอาจลืมข้อมูลทางการแพทย์ที่เรียนรู้อย่างรวดเร็ว จากจุด
เน้นของโรงเรียนแพทย์ บาร์โรล (Barrows) ได้ระบุถึงหนึ่งในสามของพื้นฐานการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน มีดังนี 1) องค์ความรู้ที่เป็นแก่นแท้ 2) ความสามารถในการใช้ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเมินผล และให้ดูแลรักษาผู้ป่วย และ3) ความสามารถเพื่อจัดการหรือปรับปรุงความรู้ และการจัด
เตรียมการดูแลที่เหมาะสมสำาหรับในอนาคตที่นักศึกษาจะได้เผชิญ
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีดังนี้ 1) ปัญหาถูกนำามาให้เผชิญเป็นประเด็นแรกใน
การเรียนรู้ เป็นลำาดับก่อนการเตรียมการศึกษา 2) เหตุการณ์ปญ
ั หาถูกนำาเสนอเพือ่ ผูเ้ รียน โดยนำาเสนอ
ปัญหาเดียวกับความเป็นจริง 3) ผู้เรียนทำางานด้วยปัญหาที่ท้าทาย ในรูปแบบที่อิสระยอมรับความ
สามารถเหตุผล การประยุกต์ใช้ความรูข้ องผูเ้ รียน และการประเมินการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองทีเ่ หมาะสมกับ
ระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน 4) การเรียนรู้ของผู้เรียน เรียนรู้ด้วยกระบวนการการทำางานโดยใช้ปัญหา
เป็นแนวทางในการกำาหนดกระบวนการทำางานในการแก้ปัญหา 5) ความรู้และทักษะที่ต้องการให้ผู้
เรียนได้รับจะเกิดขึ้นหลังการแก้ปัญหา หรือการทำางานที่ใช้ความรู้และทักษะเหล่านั้น 6) การเรียนรู้ที่
เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาและการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการบูรณาการในองค์ความรู้และทักษะที่มีอยู่
ของผู้เรียน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จึงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ มุ่งเน้น
พัฒนาความสามารถในการคิดเพือ่ เรียนรูเ้ นือ้ หา ความรู้ ข้อมูล องค์ความรูห้ ลักทีส่ าำ คัญผูเ้ รียนสามารถ
บูรณาการความรูห้ ลากหลายสาขาวิชาอย่างมีประสิทธิภาพเกีย่ วกับการแก้ปญ
ั หาจากสถานการณ์ปญ
ั หา
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยการบูรณาการความรู้เดิมที่มีอยู่ และ
การแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนการเรียนรู้ในกลุ่มย่อย และการเรียนรู้ด้วยตนเอง
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
Baden and Major (2004: 23-25) กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับทฤษฎี
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กลุ่มพฤติกรรมนิยม และทฤษฎีกลุ่มพุทธินิยม ดังนี้ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และทฤษฎีกลุ่ม
พฤติกรรมนิยมดูเหมือนจะไม่สมั พันธ์กนั แต่ทฤษฎีกลุม่ พฤติกรรมนิยมเป็นทฤษฎีพนื้ ฐานสามารถจัดกลุม่
ว่าเป็นพฤติกรรมในธรรมชาติ โดยให้แนวคิดในขัน้ แรกว่าบุคคลเรียนรูอ้ ย่างไร ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน คือ ทฤษฎีการเชื่อมโยง (Thorndike’s Classical
Connectionism) ของThorndike ให้ความสำาคัญเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการตอบสนอง
เป้าหมายที่ชัดเจน และการฝึกฝน แนวคิดที่ว่านี้ทำาให้รูปแบบของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานมีความแข็งแกร่ง นอกจากนั้น ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Hull ทฤษฎีลดแรงขับ (Drive Reduction
Theory) ซึ่งยืนยันว่าผู้เรียนจะมีแรงจูงใจจากผู้มีส่วนร่วม และมีความพยายามเพื่อแก้ปัญหา ทฤษฎี
การเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยมจะสังเกตการเรียนรู้ของผู้เรียนได้จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้
เรียน ดังนั้น การทำาให้พฤติกรรมการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงแบบคงทนต้องเรียนรู้จากประสบการณ์หรือ
การปฏิบัติ ผลลัพธ์ในการเรียนรู้จึงเป็นปัจจัยที่มีความสำาคัญที่สุด หรือทำาให้เกิดสมรรถนะที่ดีของ
การปฏิบัติ ทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยมมีมุมมองในการเรียนรู้ เช่น การพัฒนาจุดประสงค์ในการเรียนรู้
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม การศึกษาโดยใช้สมรรถนะพืน้ ฐาน การพัฒนาทักษะและการฝึกฝน แต่ทฤษฎี
การเรียนรูก้ ลุม่ พฤติกรรมนิยมอาจจะไม่เหมาะสมสำาหรับการเรียนรูท้ มี่ คี วามคิดหลายแง่มมุ การเรียนรู้
ในทฤษฎีที่หลากหลาย และการพัฒนาทักษะการรู้คิด
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และทฤษฎีกลุ่มพุทธินิยม ทฤษฎีนี้มุ่งไปยังกระบวนการคิด
ให้แนวทางสำาหรับการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานอย่างแท้จริง และเกีย่ วข้องโดยตรงกับกระบวนการคิด
รวมถึงการหยัง่ เห็น (Insight) กระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล (Information Processing)
ความจำา (Memory) และการรับรู้ (Perception) มากกว่าเกีย่ วข้องกับพฤติกรรม ทฤษฎีพทุ ธินยิ มค้นหา
ความเข้าใจในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน และความคิดของผูเ้ รียนโดยมุง่ ไปยังโครงสร้างทางปัญญาซึง่ เป็นแก่น
แท้สาำ หรับการพัฒนาความสามารถ และทักษะสำาหรับการเรียนรูท้ ดี่ ี หรือการเรียนรูว้ า่ จะเรียนรูอ้ ย่างไร
เป็นหนึ่งในเป้าหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ทฤษฎีการรู้คิดมีวิธีการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ที่ยุ่งยากกว่าทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม ผลลัพธ์ของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานวัดจาก
การปฏิบัติที่ท้าทาย การสอนงานที่เฉพาะเจาะจงผ่านการสอนทักษะการปฏิบัติงาน (Skill-based)
นักวิชาการกลุ่มพุทธินิยม เช่น Tollman, Koffka, Kohler, Lewin, Piaget, Ausubel และ Bruner
นิยามความหมายของความรู้ที่มีมาก่อน และการแลกเปลี่ยนมุมมอง โครงสร้างทางปัญญาเป็นปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ในการปฏิบัตินี้ชี้ให้เห็นว่าเนื้อหาสาระที่มีความหมายที่มี
ความสำาคัญสามารถเรียนรูไ้ ด้โดยความรูท้ มี่ อี ยูก่ อ่ นของผูเ้ รียน การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานเป็นการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีบทบาทในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวาและอย่างตื่นตัว
(Active Learning) จุดมุ่งหมายในวิธีการนี้เป็นการช่วยผู้เรียนเพื่อใช้ประโยชน์ของความรู้ที่มีอยู่ก่อน
และวิธีการคิด การสร้างรูปแบบใหม่ที่ให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
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นอกจากนั้นทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมสมัยที่สามารถใช้อธิบายลักษณะของการเกิดการเรียนรู้ หรือ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ ความคิดของผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีดังนี้
1. ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล ให้ความสำาคัญกับการประมวลข้อมูล
ของสมอง ในเรื่องของการรับข้อมูลเข้าสู่หน่วยความจำาระยะสั้น ซึ่งสามารถรับรู้ได้จากประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 เมื่อเข้าสู่หน่วยความจำาระยะสั้นของผู้เรียนแล้วข้อมูลจะเข้าสู่หน่วยความจำาระยะยาวได้โดย
กระบวนการเรียนรูข้ องแต่ละบุคคล ผูเ้ รียนแต่ละบุคคลจะมีรปู แบบการเรียนรูท้ แี่ ตกต่างกัน มีการสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน หากบุคคลให้ความสนใจเอาใจใส่ มีการฝึกฝนและนำาไปใช้อย่าง
ต่อเนื่องข้อมูลจากหน่วยความจำาระยะสั้นก็จะแปรเปลี่ยนเป็นการบันทึก และจัดเก็บในหน่วยความ
จำาระยะยาว หากมีการเรียกใช้หรือทบทวนบ่อยๆ ผู้เรียนสามารถจดจำาข้อมูลได้ หากต้องการจะให้ผู้
เรียนจดจำาเนื้อหาสาระใด ๆ ได้เป็นเวลานานสาระนั้นจะต้องได้รับการเข้ารหัส (Encoding) เพื่อนำาไป
เข้าหน่วยความจำาระยะยาว การรู้คิดของผู้เรียนแต่ละบุคคลจะประกอบไปด้วยความรู้เกี่ยวกับบุคคล
ความรู้เกี่ยวกับงาน และความรู้เกี่ยวกับกลวิธี
2) ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
การเรียนรูเ้ กิดจากการสร้างพลังความรูใ้ นตนเองและเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง หากผูเ้ รียนมีโอกาสได้สร้างความ
คิด และนำาความคิดของตนเอง ไปสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะทำาให้
เห็นความคิดนัน้ เป็นรูปธรรมทีช่ ดั เจน และเมือ่ ผูเ้ รียนสร้างสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ขึน้ มาในโลกก็หมายถึงการสร้าง
ความรูข้ นึ้ ในตนเอง ความรูท้ ผี่ เู้ รียนสร้างขึน้ ในตนเองนีจ้ ะมีความหมายต่อผูเ้ รียน จะอยูค่ งทนผูเ้ รียนจะ
ไม่ลืมง่าย และจะสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดของตนได้ดี นอกจากนั้นความรู้ที่สร้างขึ้นเอง
นี้ ยังจะเป็นฐานให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ใหม่ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
3) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of cooperative learning) การเรียนรู้แบบร่วม
มือในการจัดการเรียนรู้ต้องคำานึงถึงองค์ประกอบให้ครบทั้ง 5 ประการ คือ การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน
การปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชดิ ความรับผิดชอบทีต่ รวจสอบได้ของสมาชิกแต่ละคน การใช้ทกั ษะการ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล และทักษะการทำางานกลุม่ ย่อย การวิเคราะห์กระบวนการกลุม่ เป็นสิง่ สำาคัญ
ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ การจัดกลุ่มให้ผู้เรียนคละความสามารถ ทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียน
รู้ และการใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ลักษณะสำาคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ลักษณะสำาคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนในกระบวนการคิดแก้ปัญหา และฝึกทำางานเป็นกลุ่มโดยใช้ปัญหาหรือสถานการณ์ในการเรียนรู้
และการค้นคว้า ผู้เรียนเรียนรู้โดยการนำาตนเอง (Self-Directed learning) ค้นหาและแสวงหาความรู้
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คำาตอบด้วยตนเองโดยมีครูเป็นผูช้ แี้ นะและสนับสนุนการเรียนรู้ ซึง่ ลักษณะสำาคัญของการเรียนรูโ้ ดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน คือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การแก้ปัญหา การชี้นำาตนเองในการเรียนรู้ และการทำางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย
แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
Majumdar และ พวงรัตน์ บุญญานุรกั ษ์ (2544: 47-50) กล่าวถึงวิธกี ารจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หา
เป็นฐานเริม่ ต้นโดยมหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์เป็นมหาวิทยาลัยแรกทีใ่ ช้วธิ กี ารเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็น
ฐาน ซึ่งเป็นวิธีที่ทำาให้ผู้เรียนมีบทบาทที่กระตือรือร้นต่อการเรียนตลอดทั้งกระบวนการ ผู้เรียนมีความ
เครียดตำา่ ลง มีการจัดการเรียนรูเ้ ป็นกลุม่ เล็ก การเรียนรูแ้ บบทบทวนโดยจัดให้มกี ระบวนการศึกษาด้วย
การแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง จากกรณีผู้ป่วยจริงและการรักษาพยาบาลจริง สถาบันการศึกษาใน
หลายประเทศ หลากหลายสาขาวิชาได้ใช้วิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยดัดแปลงให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ของตนเองและหลาย ๆ แห่งดำาเนินการวิจัยไปพร้อมด้วยโดยมีรูปแบบการจัดการเรียน
รู้ ดังนี้ ระยะที่ 1 รวบรวมข้อมูลจากความเป็นจริงในชีวิตจากกรณีเฉพาะหรือการสร้างปัญหามาจาก
ชุมชน โดยมีชุมชนเป็นแหล่งข้อมูลที่สมบูรณ์และเพียงพอต่อการศึกษา
ระยะที่ 2 การใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต้องมีการปฐมนิเทศผู้เรียนการแนะนำา
การเรียนรูโ้ ดยละเอียด ผูเ้ รียนต้องอ่านก่อนการเรียนเริม่ ต้น ดูวดี ทิ ศั น์กรณีศกึ ษา ผูเ้ รียนจะผลัดเปลีย่ น
กันทำาหน้าทีใ่ นกระบวนการกลุม่ ผูเ้ รียนร่วมกันอภิปรายเพือ่ เสนอประเด็นทีม่ าจากปัญหา ลำาดับความ
สำาคัญ และค้นหาสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ หรือต้องการสืบค้นต่อไป ซึ่งจะเป็นการบ้านของผู้เรียนในแต่ละ
สัปดาห์ ผู้เรียนจะทำางานในแนวทางที่กล่าวมาเป็นประจำา กลุ่มผู้เรียนจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ที่สืบค้น
มาได้ต่อกันซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ปัญหาและการสืบค้นความรู้เช่นนี้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำาให้
ระดับความเข้าใจในสาระต่าง ๆ ขยายมากขึ้นโดยจะโยงใยไปสู่ความรู้ใหม่ต่อไปเป็นลำาดับ ผู้เรียนยัง
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแหล่งสืบค้นความรู้ต่อกัน เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนได้พยายามใช้แหล่งสืบค้น
ที่หลากหลาย เพื่อค้นหาคำาตอบที่ตนเองต้องการ แล้วนำามาเสนอต่อกลุ่มผู้เรียน ผู้เรียนจะได้รับการก
ระตุ้นให้ทำางานตามแผนการเรียนรู้ที่ตนเองกำาหนดไว้ แผนการเรียนรู้นี้เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้
เรียนและผูส้ อนทีไ่ ด้ตอ่ รองกันมาแล้ว โดยผูส้ อนจะทำาหน้าทีส่ นับสนุนส่งเสริม โดยได้กาำ หนดเกณฑ์การ
ประเมินผลจากหลักฐานการเรียนรูต้ ามประเด็นวัตถุประสงค์ทกี่ าำ หนด การเขียนรายงานประสบการณ์
หรือหลักฐานอื่น ๆ
เมธาวี พิมวัน (2549: 14) กล่าวถึง สถาบันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แห่งอิลินอยส์ สรุป
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ดังนี้
1. ในการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานจะนำาเสนอปัญหาทีม่ แี นวทางในการแก้ปญ
ั หาอย่างหลาก
หลายเป็นอันดับแรก เป็นจุดศูนย์กลางเนื้อหาสาระและบริบทของการเรียนรู้

34

Academic Journal of Buriram Rajabhat University

Vol. 8 No. 1 January - June 2016

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

2. ปัญหาที่เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้จะมีแนวทางการแก้ปัญหาได้หลากหลายมีความ
ซับซ้อนไม่ตายตัวมีรปู แบบการแก้ปญั หาไม่แน่นอน หาคำาตอบได้หลายแนวทางซึง่ อาจไม่ได้คาำ ตอบทีเ่ ร็วนัก
3. ในชัน้ เรียนผูเ้ รียนมีบทบาทเป็นนักแก้ปญั หา ผูส้ อนจะมีบทบาทเป็นผูใ้ ห้คาำ แนะนำาและช่วยเหลือ
4. ในกระบวนการเรียนการสอนจะมีการแลกเปลีย่ นข้อมูลต่าง ๆ แต่ความรูผ้ เู้ รียนจะสร้างขึน้
ด้วยตนเอง การคิดต้องชัดเจนและมีความหมาย
Schmidt and Moust (2000: 23 cited in Barrett and Moore, 2005: 16 และผกามาศ
สงวนไทร, 2546: 17-18) กล่าวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ดังนี้
1. การทำาความเข้าใจกับศัพท์และความหมายต่าง ๆ ของคำาและมโนทัศน์ (Clarify Unfamiliar
terms) ทำาความเข้าใจศัพท์ที่ปรากฏในปัญหาที่ให้ นักศึกษาต้องพยายามหาคำาอธิบายให้ชัดเจนโดย
อาจจะอาศัยความรู้พื้นฐานของสมาชิกในกลุ่มหรือจากเอกสารตำารา ต่าง ๆ
2. จับประเด็นข้อมูลทีส่ าำ คัญหรือปัญหาให้ถกู ต้อง (Problem definition) เป็นการให้คาำ อธิบาย
ของปัญหาทั้งหมด โดยกลุ่มจะต้องมีความเข้าใจต่อปัญหาที่สอดคล้องกัน
3. วิเคราะห์ปัญหาโดยการระดมสมอง (Brainstorming) โดยให้นักศึกษาแต่ละคนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นจากประเด็นข้อมูลของปัญหา
4. พยายามหาเหตุผลที่จะอธิบายปัญหา (Problem Analysis) หรือข้อมูลที่พบพร้อมกับตั้ง
สมมติฐานที่เป็นไปได้ในการอธิบายหรือหาสาเหตุที่มาของปัญหานั้น ๆ โดยลองพยายามใช้ความรู้เดิม
ทีน่ กั ศึกษามีอยูห่ รือเคยเรียนรูม้ า แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล จัดลำาดับความสำาคัญของสมมติฐาน
5. กำาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อค้นคว้าข้อมูลมาอธิบายคำาถามหรือข้อสันนิษฐานที่ตั้ง
ไว้ (Formulate learning issues) โดยให้ผู้เรียนกำาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในการแสวงหาข้อมูล
เพิ่มเติมศึกษาค้นคว้าเพื่อตอบคำาถามในการเรียนรู้ให้ชัดเจน
6. ค้นคว้าหาความรู้หรือข้อมูลด้วยตนเอง (Self-directed learning) พร้อมทั้งประเมินความ
ถูกต้องโดยอาศัยสื่อการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ
7. นำาความรู้หรือข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ อธิบาย แก้ไขสมมติฐานที่ตั้งไว้สรุปเป็นข้อสรุปและ
หลักการทีไ่ ด้จากการศึกษาปัญหา (Report to class) โดยการนำาข้อมูลทีแ่ สวงหามาได้เสนอต่อสมาชิก
ในกลุ่ม
แนวทางในการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนได้ศกึ ษาค้นคว้า
หาคำาตอบด้วยตนเอง โดยมีการทำางานเป็นกลุม่ ย่อย ผ่านสถานการณ์ปญ
ั หากรณีศกึ ษา และสถานการณ์
จริงโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ ผู้สอนใช้กระบวนการให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดนำาเสนอความเป็น
ไปได้ในการแก้ปญ
ั หา กระบวนการแก้ปญ
ั หาเริม่ ต้นทีผ่ เู้ รียน ระบุปญ
ั หาทีต่ อ้ งการแก้ สร้างสรรค์วธิ กี าร
แก้ปญ
ั หาทีม่ คี วามเป็นไปได้ รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลทีส่ ามารถนำามาใช้ในการแก้ปญ
ั หา และประเมิน
ความเป็นไปได้ของวิธีการแก้ปัญหา ผู้เขียนสามารถสรุปขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ ได้ดังนี้ การระบุ
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ปัญหา สร้างสรรค์วิธีการแก้ปัญหาที่มีความเป็นไปได้ การดำาเนินการศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล
หรือหลักฐาน วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวม ประเมินค่าของคำาตอบ สรุปองค์ความรู้ที่สนับสนุนวิธีการ
แก้ปัญหาที่นำาเสนอ สรุปนำาเสนอวิธีการแก้ปัญหา
เครื่องมือที่ใช้ประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมินผลการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานมีเครือ่ งมือทีป่ ระเมินกระบวนการ
ของผูเ้ รียนตัง้ แต่การตัง้ สมมติฐาน การรวบรวมข้อมูล ระบุปญ
ั หาทีน่ า่ จะเป็น การกำาหนดหัวข้อความรูท้ ี่
จะไปแสวงหาความรูเ้ พิม่ เติม การประเมินความสามารถในการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง การประเมิน
ความสามารถในการสังเคราะห์ขอ้ มูล การระบุปญ
ั หาทีแ่ ท้จริง และการประเมินผลความสามารถตนเอง
สำาหรับเครือ่ งมือทีใ่ ช้ประเมินในด้านการรูค้ ดิ ของผูเ้ รียนเป็นข้อสอบ MEQ (Modified Essay Questions
: MEQ) ประเมินความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ต่างๆ มาแก้ปัญหา แบบทดสอบจำาเป็นต้องใช้
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นๆ เฉลยข้อสอบเพื่อให้เกิดการคาดการณ์ หรือทางเลือก
ของการหาคำาตอบ และเครือ่ งมือสุดท้าย คือ แบบประเมินผลการสอน เป็นการประเมินโดยการสังเกต
ใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่าเป็นเครือ่ งมือประเมิน เครือ่ งมือนีผ้ ปู้ ระเมินต้องมีความรูอ้ ย่างครอบคลุม
ทั้งเนื้อหาและวิธีการต่าง ๆ ในการเรียนรู้ จึงจะทำาให้ผลการประเมินมีความคงที่ไม่เกิดความลำาเอียง
ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้การประเมินที่หลากหลาย เพราะ
การจัดการเรียนรู้พัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะของผู้เรียน
(วิชัย วงษ์ใหญ่, 2554: 147-149)
บทสรุป
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานเป็นการให้ผเู้ รียนได้ศกึ ษาค้นคว้าหาคำาตอบด้วยตนเอง สร้าง
องค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง โดยมีการร่วมมือกันเรียนรู้ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ผ่านสถานการณ์ปญ
ั หา และ
สถานการณ์จริง ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อำานวยความสะดวกในการเรียนรู้ และเป็นผู้ชี้แนะในการแสวงหา
แนวทางแก้ไขปัญหาของผูเ้ รียน แนวทางการจัดการเรียนรูเ้ หมาะแก่การส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิดการเรียน
รู้โดยการนำาตนเอง การพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน และเหมาะสมกับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานเป็นกระบวนการจัดการเรียนรูท้ ใี่ ห้ผเู้ รียนได้สร้างองค์ความรูด้ ว้ ย
ตนเอง โดยมีผู้สอนคอยเป็นผู้อำานวยความสะดวก และสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน นอกจากนั้น
ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการค้นคว้าหาคำาตอบด้วยตนเอง และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาผ่านกรณีศึกษา
ผ่านสถานการณ์จริง ผ่านการถาม ผ่านกระบวนการคิด การค้นคว้า การสรุปองค์ความรู้ และนำาเสนอ
ความรู้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้นี้เป็นการพัฒนาผู้เรียนในด้านการคิด และการเรียนรู้ด้วยตนเอง
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