185

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2557

การเรียนรู้ด้วยการนําตนเองโดยใช้ปัญหาเป็ นหลักเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
Self-directed Learning Using Problem-Based Learning to Develop
Problem-solving Skill
จารุมน หนูคง1* และ พัลลภ พิรยิ ะสุรวงศ์2
1. บทนํา
การเรียนรูเ้ ป็ นสิง่ ทีส่ ําคัญทีส่ ุดในการพัฒนาคนและ
เป็ น วิถี ท างที่นํ า ไปสู่ ก ารปรับ ปรุ ง เปลี่ย นแปลงการ
ดําเนินชีวติ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมกับสภาพที่เป็ นอยู่
ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไ ขเพิ่ม เติม ฉบับ ที่ 2 พ.ศ. 2545 ในหมวดที่ 4
แนวทางจัดการศึกษา มาตราที่ 22 และ 24 [1] ทีร่ ะบุว่า
การจั ด การศึ ก ษาต้ อ งยึ ด หลั ก ว่ า ผู้ เ รี ย นทุ ก คนมี
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ ผูส้ อนต้องจัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของผูเ้ รียน คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ ดังนัน้ การศึกษา
ควรเป็ นการจัดการเรียนรูท้ ย่ี ดึ ผูเ้ รียนเป็ นสําคัญคือ เปิ ด
โอกาสให้ผู้เรียน เป็ นผู้นําตนเอง ท่ามกลางสังคมการ
เรีย นรู้ (Learning Society) สามารถนํ า ความรู้ ไ ปใช้
แก้ปญั หาต่าง ๆ ในชีวติ จริงได้ การจัดการศึกษาของ
ประเทศไทยป จั จุ บ ัน จึ ง มี เ ป้ าหมายเพื่ อ ให้ บุ ค คล
สามารถเรียนรูไ้ ด้ตลอดเวลาและทุกสถานการณ์ นัน่ คือ
เป็ นการเรียนรูต้ ลอดชีวติ (Life-Long Learning) ผูเ้ รียน
จะต้องรู้วธิ ีแสวงหาความรู้ โดยมีทกั ษะในการเรียนรู้
แบบนํ าตนเองหรือ เรียนรู้ด้วยการนํ าตนเอง ซึ่งถือว่ า
เป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญเป็ นอย่างยิง่ [2] ซึง่ การเรียนรูด้ ว้ ยการนํา
ตนเอง (Self-directed Learning) เป็ นการเรียนรูท้ ท่ี ําให้
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ เป็ นการพัฒนาตนเองในด้าน
ต่าง ๆ โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ

ซึ่งเป็ นแนวคิดของการเรียนรู้ชนิดหนึ่งที่สนับสนุ นการ
เรีย นรู้ต ลอดชีวิต และสนับสนุ นสัง คมแห่ง การเรีย นรู้
(Learning Society) และในปจั จุบนั ได้มีการปฏิรูปการ
จัดการเรียนการสอน ได้นําการเรียนรู้ท่ใี ช้ปญั หาเป็ น
หลัก (Problem-based Learning) มาใช้มากขึน้ [3]
ผูส้ อนจะต้องนําปญั หา มาให้ผเู้ รียนได้ศกึ ษาก่อน แล้ว
จึง มอบหมายให้ผู้เรียน ไปค้น คว้าหาความรู้เพิ่มเติม
เพื่อแนวทางแก้ไขปญั หา ทําให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวน
การคิด และแก้ปญั หา ผู้เรียนก็จ ะได้ทงั ้ การฝึ กการคิด
การค้นคว้าและได้ความรู้ ด้วยเหตุ น้ีการเรียนรู้ท่ใี ช้
ปญั หาเป็ นหลัก จึงเป็ นยุทธศาสตร์การสอนทีส่ ่งเสริมให้
ผูเ้ รียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ ทําให้ผูเ้ รียน
ได้ ค วามรู้ ท่ี เ กิ ด จากการลงมื อ ปฏิ บ ั ติ จ ริ ง (Active
Learning) โดยครู เ ป็ น ผู้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น และอํ า นวย
ความสะดวกในการเรียน ดังนัน้ ในบทความนี้จะอธิบาย
ถึงหลักการของการเรียนรูด้ ว้ ยการนําตนเอง การเรียนรู้
โดยใช้ปญั หาเป็ นหลัก โดยนําทัง้ สองหลักการทีก่ ล่าวมา
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะ
การแก้ปญั หา
2. การเรี ย นรู้ ด้ ว ยการนํ า ตนเอง (Self-directed
Learning)
การเรียนรู้ด้วยการนํ าตนเอง เป็ นวิธีการที่ผู้เรียนมี
ความคิด ริเ ริ่ม การเรีย นด้ ว ยตนเอง โดยการกํ า หนด
เป้าหมายการเรียน การวางแผนการเรียน การค้นหาและ
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เลือกแหล่งการเรียนรู้ ประเมินผลการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
ประกอบกับ ต้ อ งมีท ัก ษะการทํา งานร่ ว มกับ ผู้อ่ืน ด้ว ย
โดยอาจได้รบั ความช่วยเหลือแนะนํ าและสนับสนุ นจาก
บุคคลอื่นหรือไม่กไ็ ด้ การเรียนรูด้ ว้ ยการนําตนเอง เป็ น
การเรียนรูท้ ย่ี อมรับสภาพความแตกต่างของบุคคลว่ามี
ศัก ยภาพสามารถที่จ ะเรีย นรู้สงิ่ ต่ า งๆ ได้ด้ว ยตนเอง
เป็ นการตอบสนองความต้องการและความสนใจของ
ผู้เรียน เพื่อที่จ ะสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีความสุขและเป็ น
กระบวนการเรียนรูท้ เ่ี กิดขึน้ ตลอดชีวติ
นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ
การเรีย นรู้แ บบนํ า ตนเองไว้ เช่ น Knowles [4] ได้
กล่าวถึงการเรียนรูแ้ บบนําตนเองว่า เป็ นกระบวนการที่
ผูเ้ รียนคิดริเริม่ การเรียนเอง โดยวิเคราะห์ความต้องการ
ในการเรียนของตน กําหนดเป้าหมายและสื่อการเรียนรู้
ติดต่อกับบุคคลอื่น หาแหล่งความรู้ เลือกใช้ยุทธวิถี
การเรียนรู้ วงแผนการเรียนรู้และประเมินผลการเรียน
ของตน ด้วยความร่วมมือช่วยเหลือจากผูอ้ ่นื หรือไม่กไ็ ด้
Guglielmino [5] ให้ความหมายของการเรียนรูแ้ บบนํา
ตนเองว่ า ผู้ท่ีม ีก ารเรีย นรู้ด้ว ยการนํ า ตนเอง จะเป็ น
บุ ค คลที่มีค วามคิด ริเ ริ่ม มีอิส ระ มีค วามเพีย รในการ
เรียนรู้ เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรับผิดชอบในการเรียนของตนเอง
เป็ นบุคคลทีส่ ามารถควบคุมตนเองและมีความต้องการ
ในการเรียนรู้ และ Griffin [6] กล่าวว่า การเรียนรูแ้ บบ
นําตนเอง เป็ นการจัดประสบการณ์การเรียนรูเ้ ฉพาะของ
บุ ค ค ล โ ดย มี เ ป้ าห มา ยที่ จ ะ พั ฒ น าก าร เรี ย น รู้
ความสามารถในการวางแผน การปฏิบตั ติ ามแผน และ
การประเมินผลการเรียนรูข้ องตน
ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ ว ย ก า ร นํ า ต น เ อ ง ( Self-directed
Learning) ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน [7] ดังนี้
2.1 การวิเ คราะห์ความต้องการของตนเอง การ
เรีย นรู้ด้ว ยการนํ า ตนเอง เริ่ม ต้ น จากการรับ รู้ค วาม
ต้องการของตัวผู้เรียนเอง อาจจะเป็ นด้านความรู้หรือ
ทักษะเพื่อใช้ใ นการประกอบอาชีพ และถ้าครูผู้ส อนรู้
ความต้องการของผูเ้ รียนก็จะเป็ นประโยชน์ในการช่วย
ผูเ้ รียนวางแผนการเรียนได้
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2.2 การกํ า หนดจุ ด มุ่ ง หมายในการเรีย นรู้ การ
กํ า หนดจุ ด มุ่ ง หมายในการเรี ย น สามารถกํ า หนด
จุดมุ่งหมายในลักษณะของกิจกรรมทีส่ ามารถกระทําได้
หรือในลักษณะของความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับความคิด
รวบยอดหรือส่วนประกอบของเนื้อหากิจกรรม
2.3 การวางแผนการเรีย นรู้ การวางแผนการ
เรียนรู้ ผูเ้ รียนสามารถวางแผนการเรียนรูข้ องตนเองได้
โดยอาศั ย รู ป แบบของสัญ ญาการเรี ย น (Learning
Contact) และกระบวนการตัง้ คําถาม ซึง่ ประกอบด้วย
คําถามหลัก 6 ประการ คือ
2.3.1 สิง่ ทีผ่ เู้ รียนต้องการนัน้ คืออะไร
2.3.2 สิ่งที่ผู้เ รียนต้อ งการนัน้ มีคุณ ลัก ษณะ
อย่างไร และจะหาคําตอบโดยวิธใี ด
2.3.3 มีแหล่งใดทีจ่ ะให้ขอ้ มูลทีต่ อ้ งการ
2.3.4 อะไรจะเป็ นเครื่ อ งบ่ ง ชี้ ว่ า ผู้ เ รี ย น
จะต้องหาข้อมูลจากแหล่งนัน้
2.3.5 ผู้ เ รี ย นจะมี วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
อย่างไร เพื่อให้ได้คาํ ตอบทีต่ อ้ งการ
2.3.6 ผูเ้ รียนจะมีวธิ กี ารตรวจสอบอย่างไรว่า
ตนเองได้บรรลุตามสิง่ ทีต่ อ้ งการแล้ว
2.4 การศึก ษาค้น คว้าข้อมูลจากแหล่ง วิท ยาการ
ต่ าง ๆ ในการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ด้วยการนํ า
ตนเอง ผู้เรียนจะกําหนดแหล่งการเรียนเองและรู้ว่า
ตนเองต้องการข้อมูลอะไร สามารถแสวงหาข้อมูล
จนกว่าจะได้ข้อมูลครบตามต้องการ ซึ่งอาจจะเป็ น
หนั ง สือ เอกสารต่ า ง ๆ ตลอดจนบุ ค คลที่มีค วามรู้
ความสามารถเกี่ย วกับ เรื่อ งนัน้ ๆ ในกระบวนการนี้
ผู้เ รีย นอาจได้ ร ับ ความช่ ว ยเหลือ แนะนํ า เกี่ย วกับ
แหล่งข้อมูลทีเ่ หมาะสมสามารถเชื่อถือได้จากครู กลุ่ม
เพื่อน หรือ คนรอบข้าง
2.5 การประเมินผลการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง ในการ
เรียนรูด้ ว้ ยการนําตนเองนัน้ เมื่อผูเ้ รียนดําเนินการตาม
กระบวนการตัง้ แต่ ก ารวิเ คราะห์ค วามต้ อ งการของ
ตนเอง การกําหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ การวางแผน
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การเรีย น แสวงหาข้อ มู ล จากแหล่ ง การเรี ย นรู้ แ ล้ ว
ผู้ เ รี ย นจะประเมิ น ผลเพื่ อ ตรวจสอบตนเองตาม
จุดมุ่งหมายโดยอาศัยวิธกี ารดังนี้
2.5.1 การประเมินผลด้านองค์ความรู้ อาจใช้
วิธกี ารประเมินโดยการทดสอบ การนํ าเสนอในรูปแบบ
ต่าง ๆ
2.5.2 การประเมินผลด้านความเข้าใจ อาจ
ั หาใน
ประเมิ น โดยการแสดงพฤติ ก รรมการแก้ ป ญ
สถานการณ์ต่าง ๆ
2.5.3 การประเมินด้านทักษะ อาจใช้วธิ ลี งมือ
ปฏิบตั ิ การตรวจสอบพฤติกรรม
2.5.4 การประเมินด้านเจตคติ ประเมินโดย
แสดงบทบาทสมมติ การใช้แบบประเมิน การให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับโดยครูและเพื่อน ๆ
2.5.5 การประเมินด้านค่านิยม อาจใช้แบบ
ประเมินค่านิยม การวิเคราะห์เหตุการณ์
3. การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ นหลัก (Problembased Learning)
การเรียนแบบใช้ปญั หาเป็ นหลัก เป็ นรูปแบบการ
เรียนการสอนที่เน้ น ผู้เ รียนเป็ น ศูน ย์กลาง การเรีย นรู้
เกิดขึน้ จากการเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อมาใช้แก้ปญั หา
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างมีกระบวนการและขัน้ ตอน ทํา
ให้ได้มาซึ่งความรู้ท่ที นั ต่ อเหตุการณ์และเป็ นความรู้ท่ี
ผูเ้ รียนนําไปใช้ได้จริง ปจั จุบนั ได้มกี ารปฏิรูปการจัดการ
เรียนการสอน ได้นําการเรียนรูท้ ใ่ี ช้ปญั หาเป็ นหลักมาใช้
มากขึน้ ผู้สอนจะต้องนํ าปญั หา มาให้ผู้เรียนได้ศกึ ษา
ก่อน แล้วจึงมอบหมายให้ผเู้ รียน ไปค้นคว้าหาความรู้
เพิม่ เติม เพื่อหาแนวทางแก้ไขปญั หา ทําให้ผเู้ รียนได้ฝึก
กระบวนการคิด และแก้ปญั หา ผูเ้ รียนก็จะได้ทงั ้ การฝึ ก
การคิด การค้นคว้า และได้ความรูด้ ว้ ยเหตุน้ี การเรียนรู้
ั หาเป็ น หลัก (Problem-based Learning) จึ ง
ที่ใ ช้ ป ญ
เป็ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารสอนที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด
กระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ ทําให้ผู้ เรียนได้ความรู้
ทีเ่ กิดจากการลงมือปฏิบตั จิ ริง (Active learning) โดยครู
เป็ นผู้ให้การสนับสนุ นและอํานวย ความสะดวกในการ
เรียน เพื่อให้ผเู้ รียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิด
แก้ปญั หา
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การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นหลักมีผู้ให้ความหมาย
ไว้ดงั นี้ Woods [8] ได้สรุปไว้ว่าการจัดการเรียนการ
สอนแบบใช้ปญั หาเป็ นฐาน (Problem based learning)
คือการใช้สถานการณ์ ปญั หา เป็ นแรงขับกิจกรรมการ
เรีย นรู้ ซ่ึง อยู่ บ นพื้น ฐานความต้ อ งการของผู้ เ รีย นที่
ต้องการจะเรียนรู้ Barrow [9] ได้นิยามว่า เป็ นการ
เรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นตัวกระตุ้นหรือบริบทให้ผเู้ รียน
ได้คิด วิเคราะห์ แสวงหาและบูรณาการความรู้ใหม่ท่ี
เหมาะสมกับ การนํ า ไปใช้ ใ นสภาพการณ์ จ ริง โดย
ผูเ้ รียนอาจไม่จําเป็ นต้องมีความรูห้ รือพื้นฐาน เรื่องนัน้
มาก่อ น และมัณ ฑรา [10] ได้ให้ค วามหมายของการ
เรียนรู้โดยใช้ปญั หาเป็ นหลัก เป็ นรูปแบบการเรียนรู้ท่ี
เกิ ด ขึ้ น จากแนวคิ ด ตามทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ แ บบ
สร้างสรรค์นิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียนสร้าง
ความรูใ้ หม่จากการใช้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในโลกแห่งความ
เป็ น จริง เป็ น บริบ ทของการเรีย นรู้เ พื่อ ให้ผู้เ รีย นเกิด
ทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปญั หา รวมทัง้ ได้
ความรู้ต ามศาสตร์ใ นสาขาที่ต นศึก ษาอยู่ ด้ว ย การ
เรี ย นรู้ โ ดยใช้ ป ัญ หาเป็ นหลั ก จึ ง เป็ นผลมาจาก
กระบวนการทํา งานที่ต้อ งอาศัย ความเข้า ใจและการ
แก้ไขปญั หาเป็ นหลัก
การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นหลัก ซึง่ ประกอบด้วย 5
ขัน้ ตอน [11]
1. การศึกษาเนื้อหา (Study of the content) เป็ น
การศึกษาเนื้อหาในรายวิชา
2. การนํ าเสนอปญั หา (Present the problem)
เป็ นการคิดเกีย่ วกับปญั หาและตัดสินว่าอะไรทีต่ ้องการ
ั หาและระบุ
ค้นหา โดยผู้เรีย นต้องทําความเข้า ใจป ญ
ส่วนที่สําคัญของปญั หา เพื่อให้เกิดความเข้าใจปญั หา
อย่างถ่องแท้
ั หา (Problem solving
3. การวางแผนการแก้ป ญ
planning) ผูเ้ รียนเป็ นผูก้ าํ หนดแนวทางหรือแผนในการ
แก้ปญั หา
4. การดําเนินการแก้ปญั หา (Problem solving)
ผูเ้ รียนลงมือปฏิบตั ิตามแผนหรือแนวทางทีว่ างไว้ อาจ
ตรวจสอบความเป็ นไปได้ของแผน เพิม่ เติมรายละเอียด
แล้ว ลงมือ ปฏิบ ัติจ นได้ค วามสํา เร็จ ถ้า ไม่ สํา เร็จ ต้อ ง
ค้นหาและทําการแก้ปญั หาจนสามารถแก้ปญั หาได้
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5. การสรุปหลักการ แนวคิดทีไ่ ด้จากการแก้ปญั หา
(Identify generation and principles derived from
studying the problem) สรุปผลการเรียนรูเ้ พื่อนําเสนอ
ขัน้ ตอนการแก้ปญั หา
ลักษณะที่สําคัญของการเรียนที่ใ ช้ปญั หาเป็ นหลัก
[10]
1. ต้องมีสถานการณ์ทเ่ี ป็ นปญั หาและเริม่ ต้นการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้วยการใช้ปญั หาเป็ นตัวกระตุ้นให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้
2. ปญั หาที่นํ ามาใช้ใ นการจัดกระบวนการเรียนรู้
ควรเป็ นปญั หาทีเ่ กิดขึน้ พบเห็นได้ในชีวติ จริงของผูเ้ รียน
หรือมีโอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ จริง
3. ผูเ้ รียนเรียนรูโ้ ดยการนําตนเอง (Self – directed
Learning) ค้นหาและแสวงหาความรูค้ ําตอบด้วยตนเอง
ดัง นัน้ ผู้เรียนจึงต้องวางแผนการเรีย นด้ว ยตนเอง
บริหารเวลาเอง คัดเลือกวิธกี ารเรียนรูแ้ ละประสบการณ์
การเรียนรู้ รวมทัง้ ประเมินผลการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
4. ผูเ้ รียนเรียนรู้เป็ นกลุ่มย่อยเพื่อประโยชน์ในการ
ค้นหาความรู้ ข้อมูลร่วมกัน เป็ นการพัฒนาทักษะการ
แก้ปญั หาด้วยเหตุและผล ฝึ กให้ผู้เรียนมีทกั ษะในการ
รับส่งข้อมูล เรียนรูเ้ กีย่ วกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
และฝึ กการจัดระบบตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การทํางานร่วมกันเป็ นทีม ความรู้คําตอบที่ได้มีความ
หลากหลายองค์ความรูจ้ ะผ่านการวิเคราะห์โดยผูเ้ รียน
มีการสังเคราะห์และตัดสินใจร่วมกัน การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปญั หาเป็ นฐานนี้นอกจากจัดการเรียนเป็ นกลุ่ม
แล้วยังสามารถจัดให้ผเู้ รียนเรียนรูเ้ ป็ นรายบุคคลได้ แต่
อาจทําให้ผเู้ รียนขาดทักษะในการทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื
5. การเรียนรูม้ ลี กั ษณะการบูรณาการความรู้ และ
บูรณาการทักษะกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ผเู้ รียนได้รบั
ความรูแ้ ละคําตอบทีก่ ระจ่างชัด
6. ความรูท้ ่เี กิดขึน้ จากการเรียนรู้จะได้มาภายหลัง
จากผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปญั หาเป็ นฐานแล้ว
เท่านัน้
7. การประเมินผลเป็ นการประเมินผลจากสภาพจริง
โดยพิจ ารณาจากการปฏิบ ัติง านความก้า วหน้ า ของ
ผูเ้ รียน
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4. ทักษะการแก้ปัญหา (Problem-solving Skill)
Miller [12] ไ ด้ ใ ห้ ค ว า มห ม า ยข อ ง ทั ก ษ ะ ก า ร
แก้ปญั หา หมายถึง ความสามารถในการคิดอย่างเป็ น
ั หา การวางแผนใน
นามธรรมที่จ ะนํ า ไปสู่ก ารแก้ป ญ
อนาคตและการมองหาความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น ๆ
สํานัก งานเลขาธิการสภาการศึกษา [13] ได้ใ ห้
ความหมายของทักษะการแก้ปญั หาว่า หมายถึง การใช้
ประสบการณ์ท่คี ้นพบด้วยตนเองที่เกิดจากการสังเกต
การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การตีความและการ
สรุปความเพื่อนําไปสูก่ ารแก้ปญั หาอย่างมีเหตุผล
สําหรับขัน้ ตอนของการพัฒนาทักษะการแก้ปญั หา
O’ Donohue; Krasner [14] ได้แบ่งขัน้ ตอนของการ
พัฒนาทักษะการแก้ปญั หาออกเป็ นขัน้ ตอน ดังนี้
ั หา (Problem
ขัน้ ที่ 1 การทํ า ความเข้า ใจในป ญ
orientation) ซึ่งเป็ นการรับรู้ว่ามีปญั หาเกิดขึน้ และใน
การแก้ปญั หานัน้ จะไม่เป็ นการเสียเวลา หรือคุ้มค่ากับ
เวลาทีเ่ สียไป
ขัน้ ที่ 2 การนิยามปญั หา (Problem definition) เป็ น
การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกีย่ วกับปญั หาทีเ่ กิดขึน้ และ
ทําความเข้าใจในปญั หานัน้ ๆ ว่าเป็ นอย่างไร ตลอดจน
การกําหนดเป้าหมายในการแก้ปญั หาทีเ่ ป็ นปญั หาจริง
ขั น้ ที่ 3 การนํ า ไปสู่ ท างเลื อ กต่ า ง ๆ ในการ
แก้ปญั หา (Generation of alternative solutions) ขัน้ นี้
เป็ นระดับวิธกี ารแก้ปญั หาต่าง ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะ
เป็ นไปได้ อาจเป็ นการมองหาคําแนะนําเกีย่ วกับความ
คิดเห็นจากบุคคลต่าง ๆ
ขัน้ ที่ 4 การตัดสินใจ (Decision making) เป็ นการ
ั หาที่ดี
เปรีย บเทีย บและตัด สิน ใจเลือ กวิธีก ารแก้ป ญ
ทีส่ ดุ เพื่อนําไปสูก่ ารแก้ปญั หาได้สาํ เร็จ
ขัน้ ที่ 5 การปฎิบ ัติก ารและการตรวจสอบวิธีก าร
แก้ปญั หา (Solution implementation and verification)
เป็ นขัน้ ตอนการนําวิธกี ารแก้ปญั หาทีต่ ดั สินใจเลือกแล้ว
ไปใช้ และพิจารณาถึงระดับของประสิทธิผลของวิธกี าร
แก้ปญั หานัน้ ๆ
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5. บทสรุป
บทความการเรียนรูด้ ว้ ยการนําตนเองโดยใช้ปญั หา
เป็ นหลัก เป็ นกระบวนการเรียนรูท้ ่เี ริม่ ต้นจากปญั หาที่
เกิดขึน้ โดยการสร้างความรูจ้ ากกระบวนการทํางานกลุ่ม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสถานการณ์ เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน
และมีความสําคัญต่อผู้เรียน ตัวปญั หาจะเป็ นจุดตัง้ ต้น
ของกระบวนการเรียนรู้และเป็ น ตัวกระตุ้น การพัฒนา
ทักษะการแก้ปญั หาด้วยเหตุผล และการสืบค้นหาข้อมูล
เพื่อเข้าใจกลไกของตัวปญั หา รวมทัง้ วิธกี ารแก้ปญั หา
การเรียนรูแ้ บบนี้มุ่งเน้นพัฒนาผูเ้ รียนในด้านทักษะและ
กระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาผูเ้ รียนให้สามารถเรียนรู้
โดยการนํ าตนเอง ซึ่งผูเ้ รียนจะได้ฝึกฝนการสร้างองค์
ความรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดด้วยการแก้ปญั หาอย่าง
มีความหมายต่ อผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการที่
ั ญา การใช้
ครอบคลุ ม ทัง้ ความสามารถทางสติ ป ญ
กระบวนการคิด ขัน้ สูง และการใช้ เ หตุ ผ ล พร้ อ มทัง้
ั หา โดย
สามารถนํ า ความรู้ค วามเข้า ใจไปใช้แ ก้ป ญ
ขัน้ ตอนการเรียนรูแ้ บบนําตนเองมาใช้บูรณาการร่วมกับ
การเรียนรู้โ ดยใช้ปญั หาเป็ นหลัก ประกอบด้วย 1. ขัน้
ศึก ษาเนื้ อ หา มอบหมายให้ศึก ษาเนื้ อ หาจากโจทย์
ปญั หาและทําความเข้าใจปญั หาและระบุประเด็นปญั หา
และส่วนที่สําคัญของปญั หา 2. ขัน้ นํ าเสนอปญั หา นํ า
ประเด็นปญั หาทีไ่ ด้จากโจทย์ปญั หา มาทําการวิเคราะห์
สาเหตุของปญั หาและเสนอทางแก้ปญั หา อ้างอิงแนวคิด
หลักการทีไ่ ด้จากการแสวงหาความรูต้ ามทีไ่ ด้กําหนดไว้
ตามแหล่ งข้อมูล ต่ าง ๆ และทํา การรวบรวมเพื่อใช้ใ น
ั หา ผู้เ รีย น
การตัด สิน ใจ 3. ขัน้ วางแผนการแก้ป ญ
กําหนดแผนในการแก้ปญั หา เพื่อแก้โจทย์ปญั หา โดย
นําแนวทางในการแก้ปญั หามาทําการวางแผนในการแก้
ั หา อ้ า งอิ ง แนวคิด หลัก การที่ไ ด้ จ ากการ
โจทย์ ป ญ
แสวงหาความรูต้ ามทีไ่ ด้กําหนดไว้ตามแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
แล้วรวบรวมความรูท้ ่ไี ด้จากการสืบค้นนํามาสังเคราะห์
ั หา
เพื่อ ใช้ ใ นการตั ด สิน ใจ 4. ขัน้ ดํ า เนิ น การแก้ ป ญ
ดําเนินการแก้ปญั หาตามแผนทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ และ 5. ขัน้
ั หาจาก
สรุ ป หลัก การ ทํ า การสรุ ป ผลจากการแก้ป ญ
ั หาเป็ น ความคิด รวบยอดและแลกเปลี่ย น
โจทย์ ป ญ
ประสบการณ์ทางความคิดทีน่ ําไปสูก่ ารเรียนรูใ้ นรูปแบบ
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ั หาและนํ า เสนอผลงานอภิป รายผล
ของการตอบป ญ
ร่ว มกัน จะนํ า ไปสู่ก ารพัฒนาการเรีย นการสอน การ
พัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมและเป็ นผู้
ใฝ่ รู้ ต ลอดชี วิต ซึ่ง จะช่ ว ยในการพัฒ นาทัก ษะการ
แก้ปญั หาได้
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