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บทสรุป
การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา เป็นกระบวนการที่ผู้ส อนเน้นให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหา
อย่างเป็นกระบวนการ มีขั้นตอน มีเหตุผลด้วยตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ผู้เรียนได้ ฝึก
ทักษะการสังเกต การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความและการสรุป 2) เพื่อให้ผู้เรียนได้
ฝึ กการคิ ดแก้ ปั ญ หาอย่ างมีขั้ น ตอน มี เหตุผ ล ซึ่ง จะเป็น แนวทางในการนาไปใช้แก้ ปัญหาใน
ชีวิตประจาวันได้ และ 3) เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการทางานเป็นกลุ่ม การแลกเปลี่ยนความคิด และ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกันระหว่างผู้เรียน ซึ่ง การจัดการเรียนรู้ นี้มีการนาองค์ประกอบที่สาคัญ
ของการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหามาใช้คือ 1) ปัญหา 2) กระบวนการแก้ปัญหา และ 3) ผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
ผลการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา ทาให้ผู้เรียนที่เรียนในรายวิชาเตรียมโครงการทางวิศวกรรม
สามารถคิดแก้ปัญหาอย่ างเป็น ระบบมากขึ้น รู้จักวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนในการทางานเป็น
เพื่อให้งานสาเร็จตามที่วางไว้ และสามารถนาผลที่ได้ไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง
Summary
Problem Solving Method the emphasis is on teaching the students to
think of a solution. The process is a step rational self. Its purpose 1) To help the
students practice their observation skills. Data Collection Data analysis
Interpretations and conclusions. 2) To allow students to practice solving
problems in a rational process which will guide the adoption problems in
everyday life and 3) To help the students learn to work as a group. The exchange
of ideas and experiences with each other between classes. The management has
to learn this important component of the learning solution is used 1) Issue 2)
the troubleshooting process and 3) the learning outcomes of students.
Effective learning solutions. The lessons learned in the course of
preparation of engineering. You can solve problems more systematically. Known
analysis Plans are in the works to complete the job as planned. And can put the
results to solve real problems.
Keyword : Problem

บทนา
ปัจ จุ บั น มีเรื่องต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายในประเทศ และในส่ ว นงานต่าง ๆ ไม่เว้นแม้แต่
ทางการศึกษา ทาให้มีผู้คนมากมายทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะพยายามแก้ปัญหาเหล่านั้น แต่ก็มี
สาเสร็จบาง ไม่สาเร็จบาง เพราะการขาดความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้น ทางด้านการศึกษาจะเห็น
ว่านักศึกษาเองก็ประสบกับปัญหาในการศึกษาเพราะนักศึกษาไม่ได้ถูกฝึกให้คิดอย่างเป็นระบบ
ขั้นตอน ขาดการวิเคราะห์ และขาดการมองถึงผลที่จะตามมา
ดังนั้นผู้สอนจึงได้ทาการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาขึ้น เพื่อช่วยเหลือ ชี้แนะ
แนวทางในการคิดวิเคราะห์ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่มีของนักศึกษาเพื่อทาให้นักศึกษารู้จักแก้ปัญหา
อย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งผู้วิจัยได้ทดลองใช้การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาในรายวิชาเตรียมโครงการ
ทางวิศวกรรม
วิธีการดาเนินงาน
ผู้ ส อนจั ดกระบวนการเรี ย นการสอนในรายวิช าเตรีย มโครงการทางวิ ศวกรรม เป็ น
ขั้นตอน ดังนี้

ภาพที่ 1 แผนภูมิขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา
จากภาพที่ 1 เป็นขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา ซึ่งใน 3 ขั้นตอนใหญ่ยังถูก
แบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อย ๆ เพื่อนามาใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา ได้ดังนี้
การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา
1. ขั้นเตรียม
1.1 ผู้สอนศึกษาแผนการสอน คาอธิบายรายวิชา เนื้อหาสาระและจุดประสงค์ใน
รายวิชาเตรียมโครงการทางวิศวกรรม

1.2 ผู้สอนมีการวางแผนกาหนดกิจกรรมเป็นขั้นตอนในแต่ละสัปดาห์ พร้อมทั้ง
จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้
2. ขั้นการเรียนรู้
2.1 ขั้นกาหนดปัญหา ผู้สอนเน้นให้ผู้เรียนมองเห็นและเข้าใจปัญหา รวมทั้งการ
กาหนดขอบเขตของปัญหา โดยผู้สอนใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง การสร้างสถานการณ์จาลอง ซึ่งใน
การทาความเข้าใจปัญหา ผู้เรียนจะเป็นผู้แก้ปัญหาจะต้องทาความเข้าใจกับปัญหาที่พบให้ถ่องแท้
ในประเด็นต่าง ๆ เช่น ปัญหาว่าอย่างไร มีข้อมูลอะไรบ้าง และมีเงื่อนไขหรือต้องการข้อมูลใด
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ การวิเคราะห์ปัญหาที่ดีจะช่วยให้ขั้นตอนต่อไปดาเนินไปอย่างราบรื่น การจะ
ประเมินว่าผู้เรียนเข้าใจปัญหามากน้อยเพียงใด อาจทาได้โดยการกาหนดให้ผู้เรียนเขียนแสดงถึง
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
2.2 ขั้นวางแผนแก้ปัญหา ขั้นตอนนี้จะเป็นการคิดหาวิธีวางแผนเพื่อแก้ปัญหา
โดยใช้ข้อมูลจากปัญหาที่ได้วิเคราะห์ไว้แล้ว ในขั้นที่ 2.1 ประกอบกับข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหานั้นและนามาใช้ประกอบการวางแผนแก้ปัญหา ในบางกรณีที่มีปัญหาต้องตรวจสอบโดย
การทดลองขั้น ตอนนี้ ก็จะเป็ นการวางแผนการทดลอง จะประกอบไปด้ว ย การตั้งสมมติฐ าน
กาหนดวิธีทดลองหรือตรวจสอบและอาจรวมทั้งแนวทางในการประเมินผลการแก้ปัญหา
2.3 ขั้น ตั้ ง สมมติ ฐ าน เป็ นขั้ น คาดคะเนคาตอบของปั ญ หา โดยใช้ ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์ช่วยในการคาดคะเน ปัญหานั้นน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรหรือวิธีการแก้ปัญหานั้น
น่าจะแก้ไขโดยวิธีใดบ้าง
2.4 ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่ง
ต่าง ๆ เช่น ค้นคว้าจากตารา เอกสารต่าง ๆ สัมภาษณ์ผู้รู้ หรื อผู้เชี่ยวชาญ หรือทาการทดลอง
แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้ เช่น วิธีการจดบันทึกข้อมูลหรือวิธีอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อนา
ข้อมูลมาทดสอบสมมติฐานในขั้นต่อไป
2.5 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน เป็นการนาข้อมูลที่รวบรวมได้นั้น
มาวิเคราะห์และทดลองสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าเป็นไปตามที่กาหนดไว้หรือไม่
2.6 ขั้น สรุ ปผล ผู้ เรี ยนประเมินผลวิธีการแก้ปัญหาหรือตัดสิ นใจเลื อกวิธีการที่
ได้ผลดีที่สุดในการแก้ปัญหา หรือเป็นลักษณะการสรุปผลลงไปว่าเชื่อสมมติฐานใดนั่นเอง โดยอาจ
สรุปในรูปของหลักการที่นาไปอธิบายเป็นคาตอบ หรือเป็นวิธีแก้ ของปัญหาที่กาหนดไว้ ตลอดจน
การนาความรู้ไปใช้
3. ขั้นประเมินผล
ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การ
สังเกตกระบวนการทางาน การอภิปรายรายกลุ่ม ตรวจผลงานและรายงาน
ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
การสอนแบบแก้ ปั ญ หาเป็ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย น ให้ เ รี ย นรู้ ต าม
กระบวนการ โดยเริ่มตั้งแต่มีการกาหนดปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ตั้งสมมติฐาน เก็บรวบรวม
ข้อมูล พิสูจน์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ผู้สอนเป็นผู้เสนอปัญหาหรือผู้สอนและผู้เรียนจะ

ร่วมกันกาหนดปัญหาที่มีความสาคัญ เป็นปัญหาใหม่ที่ผู้เรียนยังไม่เคยประสบมาก่อน และต้องไม่
เกินทักษะทางเชาวน์ ปัญญาของผู้เรียน ผู้ เรียนจะเป็นผู้ แก้ปัญหา หรือหาคาตอบด้วยตนเอง
ความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียนจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสติปัญญา ความรู้ ประสบการณ์
แรงจู ง ใจ อารมณ์ ซึ่ ง วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาจะไม่ มี รู ป แบบหรื อ ขั้ น ตอนตายตั ว ผู้ ส อนจะต้ อ งจั ด
สภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหา ผู้สอนจะต้อง
ให้โอกาสผู้เรี ยนใช้ความคิดและฝึกการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความชานาญ จะทาให้ ผู้เรียนได้
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ดี ในการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหานั้น มีหลักการสาคัญ คือ ให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเอง ได้ลงมือกระทากิจกรรมการเรียนรู้ จะเน้นทักษะการแสวงหาความรู้ การค้นพบ การ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเป็นประชาธิปไตย นากระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในขั้นตอนการจัดกิจกรรม
จากการดาเนินการดังกล่าวทาให้ผู้เรียนที่เรียนในรายวิชาเตรียมโครงการทางวิศวกรรม
สามารถคิดแก้ปัญหาอย่ างเป็น ระบบมากขึ้น รู้จักวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนในการทางานเป็น
เพื่อให้งานสาเร็จตามที่วางไว้ และสามารถนาผลที่ได้ไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง
สรุป
การจั ด การเรี ย นรู้ แบบแก้ ปัญ หาทาให้ ผู้ เ รียนได้ ฝึ ก วิธี การแก้ปัญ หาอย่ างเป็ นระบบ
ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นการค้นพบความรู้ด้วยตนเอง และ
ผู้เรียนยังได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลายด้าน เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ การ
ตัดสินใจและกระบวนการกลุ่ม แต่ก็มีข้อจากัดที่ว่าวิธีการที่ใช้เวลาในการเรียนรู้ค่อนข้างมาก
ปัญหาที่ผู้เรียนใช้ในการเรียนรู้ ถ้าง่ายเกินไปอาจไม่ทาให้เกิดแรงจู งใจในการเรียน แต่ถ้าปัญหา
ยากเกินไปผู้เรียนอาจเกิดความท้อถอยและเบื่อหน่ายได้
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