


 

1  
 

บทคัดย่อ 
 การเรียนการสอนในปัจจุบันผู้สอนต้องเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้จัดการชั้นเรียน สร้างแนวการสอนที่มี
กิจกรรมการเรียนรู้ และทักษะในการชี้น าแนวทางการเรียนรู้ พร้อมทั้งให้ค าแนะน าเมื่อผู้เรียนประสบปัญหา
หรือข้อขัดข้องในการท ากิจกรรม  โดยควรชี้ให้ผู้เรียนพิจารณาถึงผลดีผลเสียของแต่ละวิธีการ ให้ผู้เรียนมี
โอกาสพิจารณา ตัดสินใจ สร้างแรงจูงใจด้วยวิธีการสนับสนุนให้ผู้เรียนท างานเป็นทีม เพ่ือท ากิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการความรู้ เป็นการเติมก าลังใจให้ผู้เรียนอยากเรียนตามแนวการสอนที่วางไว้ 
ด้วยความเต็มใจให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม และทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่ออกแบบการ
เรียนการสอนไว้ (ยืน, 2557) [1]  การน ารูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานในการจัดการความรู้  
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไปประยุกต์ใช้เ พ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน จ าเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าว
เนื่องจากวิชาชีพด้านบรรณารักษ์ และนักสารสนเทศเป็นวิชาชีพที่ต้องการบุคลากรที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ที่มี
ลักษณะใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ เพ่ือให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ในปัจจุบัน และสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้ และจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
ทั้งหมดในส านักวิทยบริการหรือห้องสมุด  การประกอบอาชีพนี้อาจพบเจอปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุดหลายประการ  
 
ค าส าคัญ : การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, การจัดการความรู้, ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 
1. องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 

1.1 หลักการ 
1.1.1 หลักการจัดการความรู้ในชั้นเรียน เป็นกระบวนอย่างเป็นระบบ เน้นการรวบรวมองค์ความรู้ ในการ

พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่อยู่ในตัวบุคคลและเอกสารประเภทต่างๆ มาพัฒนาให้เป็นระบบ  ผู้เรียนมี
การก าหนดเป้าหมายที่ต้องการรู้การแสวงหา/การสร้างความรู้ การรวบรวมความรู้  การวิเคราะห์และจัดระบบ
ความรู้  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การประยุกต์ใช้ความรู้ และการเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ เผยแพร่สู่สาธารณะผ่านการน าเสนองาน 
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1.1.2  การเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยน าปัญหาที่เก่ียวข้องกับศาสตร์ของผู้เรียน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียน
แสดงหาความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองและกลุ่ม เพ่ือจะได้ค้นพบค าตอบของปัญหาและเกิดทักษะในการแก้ไข
ปัญหา รวมทั้งได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่ตนศึกษาไปพร้อมกัน อันเป็นผลมาจากกระบวนการท างานที่
ต้องอาศัยความเข้าใจและการคิดแก้ไขปัญหาหลายรูปแบบ 

1.1.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เป็นขั้นตอนและมี
เหตุผล  เริ่มจากการก าหนดประเด็นปัญหา วางแผนแก้ปัญหา รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  แล้วตัดสินใจ
เลือกวิธีแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับกับสถานการณ์ อันน าไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการ การใช้ปัญหาเป็นจุดเริ่มต้น
ของการเรียนรู้ การใช้ปัญหาที่ดีมักไม่มีโครงสร้างและปราศจากค าตอบที่เป็นมาตรฐาน พิจารณาปัญหาจาก
การเรียนรู้ในเนื้อหา คุณค่าของการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยดีกว่าการเรียนรู้จากผู้สอนเป็นศูนย์กลาง และการ
ช่วยเหลือผู้เรียนให้เข้าใจในสิ่งที่ต้องยอมรับ 

1.1.4  ความสามารถในการศึกษาด้วยตนเอง เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนรับผิดชอบตนเองในการแสวงหา
ความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเอง เริ่มจากวางแผนการปฏิบัติ คิดแก้ปัญหา ควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเองจน
สามารถเรียนรู้ เป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของตนเองและประเมินผล การเรียนรู้ของตนเอง เปิดโอกาสต่อ
การเรียนรู้ ความเชื่อของตนเอง เพ่ือเป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพ ความคิดริเริ่มและอิสระ ในการเรียนรู้ ความ
รับผิดชอบต่อการศึกษาด้วยตนเอง การรักในการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์ มีการมองอนาคตในแง่
ความสามารถในการใช้ทักษะพ้ืนฐานการเรียนการสอนและการแก้ปัญหา 

1.1.5  ความสามารถในการท างานเป็นทีม เป็นการให้ผู้เรียนได้ท างานเป็นร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย เพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ โดยอาศัยสารสนเทศในการท างานร่วมกับกลุ่ม
บุคคลที่มีความหลากหลาย จนเกิดความคิดร่วมกัน วางแผน และท างานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สามารถ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และร่วมกันแก้ไขปัญหาหรือปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายจนบรรลุเป้าหมายร่วมกัน  องค์ประกอบของการท างานเป็นทีม คือ การมีเป้าหมายร่วมกัน 
คุณลักษณะของสมาชิกในการท างานเป็นทีม การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายร่วมกัน  โดย
สมาชิกทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น ร่วมทบทวนการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับร่วมกัน 

 
  1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   1.2.1 ขั้นเตรียมความพร้อม ก่อนด าเนินการเรียนการสอน  

        1) การปฐมนิเทศผู้เรียน เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการเข้าไปศึกษาเนื้อหาและ
กิจกรรมของบทเรียนออนไลน์ และกิจกรรมระหว่างการเรียน  

        2) การท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียน 
        3) การแนะแนวทางการรู้คิดแก่ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในทุกขั้นตอนของ

กิจกรรม และฝึกการใช้สื่อการสอนจากบทเรียนออนไลน์ พร้อมทั้งท าการลงทะเบียนเรียน 
 1.2.2 ขั้นด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนออนไลน์ wbsc.dusit.ac.th 

และสรุปเป็นแผนผังความคิด (Mind Mapping) จากความรู้ในแต่ละบทเรียน และน าผลการศึกษาด้วยตนเอง 
และผลงานจากการท างานเป็นทีมใส่ในแฟ้มสะสมผลงาน  โดยมีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
ผู้เรียนกับผู้เรียนทั้งในห้องเรียน และผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และในบทเรียนออนไลน์ 

 1.2.3 การประเมินผลการเรียนรู้ มีการประเมินผล 4 ด้าน ดังนี้ 
      1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
        2)  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
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             3) ความสามารถในการศึกษาด้วยตนเอง 
             4) ความสามารถในการท างานเป็นทีม  

  
  1.3  การประเมินเรียนการสอน  
        การประเมินผลการเรียนการสอน แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 

    1.3.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เพ่ือทดสอบความรู้พ้ืนฐาน และศึกษาพฤติกรรม
ความสามารถในการแก้ปัญหา พฤติกรรมความสามารถในการศึกษาด้วยตนเอง และพฤติกรรมความสามารถ
ในการท างานเป็นทีม ของผู้เรียนก่อนที่จะเรียนเนื้อหาในบทเรียน  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินเพ่ือน าไป
เปรียบเทียบกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  ช่วยให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนเพ่ือให้
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น และมีการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถใน
การศึกษาด้วยตนเอง และความสามารถในการท างานเป็นทีมที่ดีขึ้น ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และแบบวัดพฤติกรรมความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการศึกษาด้วยตนเอง และความสามารถในการท างานเป็นทีม 

   1.3.2 การประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียน เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้จากการน าเสนอความรู้ที่ได้จาก
การแก้ปัญหาในศาสตร์ที่เรียนในชั้นเรียน จากการศึกษาด้วยตนเอง และการท างานเป็นทีม ทั้งในชั้นเรียนและ
ผ่านบทเรียนออนไลน์ รวมทั้งในเครือข่ายสังคมออนไลน์  เพ่ือตรวจสอบว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้บรรลุตาม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละบทเรียนหรือไม่  สารสนเทศที่ได้จากการประเมินช่วยให้ผู้เรียนได้ปรับปรุง 
แก้ไขผลงานการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในแต่ละบทเรียนที่ได้ตั้งไว้ 

   1.3.3 การประเมินผลการเรียนการสอน เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือทดสอบความรู้ในเนื้อหา และ
เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการศึกษาด้วยตนเอง และความสามารถในการ
ท างานเป็นทีม ของผู้เรียนหลังเรียน เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน ส าหรับเครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และแบบสอบถามวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการศึกษาด้วยตนเอง และความสามารถในการท างานเป็นทีม 
แบบสังเกตพฤติกรรมการศึกษาด้วยตนเอง และพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 

 
  1.4  คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานโดยวิธีการจัดการความรู้  
     รูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานโดยวิธีการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเรียกง่ายๆ ว่า 4K-PSA Model เป็นการใช้รูปแบบกับการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 5 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2) ด้านความรู้ 
3) ด้านทักษะทางปัญญา 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
5) ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ดังนั้นการเลือกเนื้อหารายวิชาที่เหมาะสมกับรูปแบบจึงเป็นเรื่องส าคัญ เนื่องจากศาสตร์ของแต่ละ
หลักสูตรมีความแตกต่างกัน  โดยยึดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่แต่ละหลักสูตรก าหนดไว้ใน 
มคอ. 2 จากข้อมูลข้างต้นสามารถน ากระบวนการจัดการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้ในลักษณะ 4K-PSA 
Model ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในขั้นด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน และขั้น
ประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นสรุปจากผลการวิจัยของบุญญลักษม์ (2558) [2] ดังนี้ 
 4K  หมายถึง  การน ากระบวนการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหา
เป็นฐาน ซึ่งมีความหมายและรายละเอียด ดังนี้ 
 

4K ขั้นด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
Knowing the problem ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดเป้าหมายหรือปัญหาที่

ต้องการรู้ 
Knowing the cause of the problem ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาความรู้เพ่ือศึกษาสาเหตุ

ของปัญหา  
ขั้นตอนที่ 3 การรวบรวมและจัดระบบความรู้จาก
การศึกษาค้นคว้า 

Knowing how to edit problems ขั้นตอนที่ 4 การแบ่งปันแลกเปลี่ยน สรุป และ
ประเมินค่าค าตอบร่วมกัน  
ขั้นตอนที่ 5 การใช้ความรู้ เผยแพร่ และน าเสนอ
ความรู้ที่ได้จากการแก้ปัญหา 

Knowing to summary evaluation and 
utilizing 

ขั้นตอนที่ 6 การสรุปและประเมินผลการใช้
ความรู้ในการแก้ปัญหา 

  
 PSA  ย่อมาจากภาษาอังกฤษ คือ Problem Solving’ Ability แปลว่า ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานโดยวิธีการจัดการความรู้  ซึ่งมี
ขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้ 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
3. ความสามารถในการศึกษาด้วยตนเอง 
4. ความสามารถในการท างานเป็นทีม 

 
2. บทบาทของผู้เรียน 

ผู้เรียนจะศึกษาเนื้อหา แล้วสรุปเป็นแผนผังความคิด (Mind Mapping) จากบทเรียนออนไลน์ รวมทั้ง
ติดต่อสื่อสาร และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ทั้งในชั้นเรียน และโดย
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต ได้แก่ ไปรษณีย์ -อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail), ห้องสนทนา Chat 
Room), และกระดานสนทนา (Web board) ต่างๆ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ พร้อมทั้งท าแบบฝึกหัดใน
บทเรียนออนไลน์ ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองและมีการท างานเป็นทีม (วันชัย, 2552) [3] 
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างผลงานของนักศึกษา 
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3. บทบาทของผู้สอน 
ผู้สอนจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยวางแผนเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้ เรียนได้

เรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพเป็น  นอกจากนี้ยังเป็นผู้อ านวยความสะดวก คอยให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่
ผู้เรียน คอยติดตามควบคุมการด าเนินกิจกรรมระหว่างการเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในทุกขั้นตอน
ของกิจกรรม และฝึกการใช้สื่อการสอนของบทเรียนบนเว็บ ให้ค าแนะน าด้านวิธีลงทะเบียนเรียน และประเมิน
ความรู้ของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน รวมไปถึงเป็นกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจตลอดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

 
4. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ 

แนวคิดของปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้เป็นไปตามผลการวิจัยของสุรพล (2550) [4] 
4.1 แหล่งความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน  เปรียบเสมือนห้องสมุดเสมือนที่สามารถค้นหา

ข้อมูลได้ท่ัวโลก ทั้งจากห้องสมุดและผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้การค้นหาจากแหล่งบริการสืบค้นต่างๆ 
รวมไปถึงการเชื่อมโยงของบทเรียนออนไลน์และแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์ ซึ่งเป็นแหล่ง เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาของบทเรียน 
        4.2 แหล่งสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์ ทั้งแบบประสานเวลาและไม่ประสานเวลา ได้แก่ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ห้องสนทนา และกระดานสนทนา  รวมทั้งเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ห้อง
สนทนา กระดานสนทนา บริการ Download และ Upload File 
       4.3 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่จะจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานโดยวิธีการจัดการความรู้  เพ่ือเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน
ที่เหมาะสมต่อการจัดการความรู้  
 
 การน าผลการวิจัยมาจัดการศึกษาตามรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานโดยวิธีการจัดการ
ความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีดังกล่าวประกอบด้วย         
1) การก าหนดเป้าหมายหรือปัญหาที่ต้องการรู้ 2) การแสวงหาความรู้เพ่ือศึกษาสาเหตุของปัญหา 3) การ
รวบรวมและจัดระบบความรู้จากการศึกษาค้นคว้า 4) การแบ่งปันแลกเปลี่ยน สรุปและประเมินค่าของค าตอบ 
5) การใช้ความรู้ เผยแพร่ และน าเสนอความรู้ที่ได้จากการแก้ปัญหา และ 6) การสรุปและประเมินผลการใช้
ความรู้ในการแก้ปัญหา การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด โดยภายหลังจากน า
ผลการวิจัยมาจัดการเรียนการสอน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็น
ฐานโดยวิธีการจัดการความรู้อยู่ในระดับมาก และบทเรียนออนไลน์ที่ใช้ประกอบการสอนมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก  นักศึกษาที่เรียนจากการใช้ปัญหาเป็นฐานโดยวิธีการจัดการความรู้มีคะแนนเฉลี่ยด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่เรียนในห้องเรียนปกติ  และยังพบว่านักศึกษาที่เรียนจากการใช้ปัญหาเป็นฐาน
โดยวิธีการจัดการความรู้มีความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการศึกษาด้วยตนเอง และ
ความสามารถในการท างานเป็นทีมสูงกว่าก่อนเรียน จึงเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานบน
แนวคิดการจัดการความรู้สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีได้จริง เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่อนาคตอย่างยั่งยืน 
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