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บทสรุป 

การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา เป็นกระบวนการที่ผู้สอนเน้นให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหา 
อย่างเป็นกระบวนการ มีขั้นตอน มีเหตุผลด้วยตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะการสังเกต การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความและการสรุป 2) เพ่ือให้ผู้เรียนได้
ฝึกการคิดแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน มีเหตุผล ซึ่งจะเป็นแนวทางในการน าไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันได้ และ 3) เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม การแลกเปลี่ยนความคิดและ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกันระหว่างผู้เรียน ซึ่งการจัดการเรียนรู้นี้มีการน าองค์ประกอบที่ส าคัญ
ของการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหามาใช้คือ 1) ปัญหา 2) กระบวนการแก้ปัญหา และ 3) ผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
 ผลการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา ท าให้ผู้เรียนที่เรียนในรายวิชาเตรียมโครงการทางวิศวกรรม 
สามารถคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบมากขึ้น รู้จักวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนในการท างานเป็น
เพ่ือให้งานส าเร็จตามที่วางไว้ และสามารถน าผลที่ได้ไปแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้จริง 

 
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. 
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บทน า 
 
  ปัจจุบันมีเรื่องต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายในประเทศ และในส่วนงานต่าง ๆ ไม่เว้นแม้แต่
ทางการศึกษา ท าให้มีผู้คนมากมายทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะพยายามแก้ปัญหาเหล่านั้น แต่ก็มี
ส าเสร็จบาง ไม่ส าเร็จบาง เพราะการขาดความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้น ทางด้านการศึกษาจะเห็น
ว่านักศึกษาเองก็ประสบกับปัญหาในการศึกษาเพราะนักศึกษาไม่ได้ถูกฝึกให้คิดอย่างเป็นระบบ 
ขั้นตอน ขาดการวิเคราะห์ และขาดการมองถึงผลที่จะตามมา  
 ดังนั้นผู้สอนจึงได้ท าการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาขึ้น เพ่ือช่วยเหลือ ชี้แนะ
แนวทางในการคิดวิเคราะห์ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่มีของนักศึกษาเพ่ือท าให้นักศึกษารู้จักแก้ปัญหา
อย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งผู้วิจัยได้ทดลองใช้การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาในรายวิชาเตรียมโครงการ
ทางวิศวกรรม 
 
 วิธีการด าเนินงาน  

ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาเตรียมโครงการทางวิศวกรรม เป็น
ขั้นตอน ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 1 แผนภูมิข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 

 
จากภาพที่ 1 เป็นขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา ซึ่งใน 3 ขั้นตอนใหญ่ยังถูก

แบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อย ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา ได้ดังนี้ 
การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 

  1.  ขั้นเตรียม 
  1.1 ผู้สอนศึกษาแผนการสอน ค าอธิบายรายวิชา เนื้อหาสาระและจุดประสงค์ใน
รายวิชาเตรียมโครงการทางวิศวกรรม 



  1.2 ผู้สอนมีการวางแผนก าหนดกิจกรรมเป็นขั้นตอนในแต่ละสัปดาห์ พร้อมทั้ง
จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ 
 2. ขั้นการเรียนรู้ 
  2.1 ขั้นก าหนดปัญหา  ผู้สอนเน้นให้ผู้เรียนมองเห็นและเข้าใจปัญหา รวมทั้งการ
ก าหนดขอบเขตของปัญหา โดยผู้สอนใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง การสร้างสถานการณ์จ าลอง  ซึ่งใน
การท าความเข้าใจปัญหา ผู้เรียนจะเป็นผู้แก้ปัญหาจะต้องท าความเข้าใจกับปัญหาที่พบให้ถ่องแท้
ในประเด็นต่าง ๆ เช่น ปัญหาว่าอย่างไร มีข้อมูลอะไรบ้าง และมีเงื่อนไขหรือต้องการข้อมูลใด
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ การวิเคราะห์ปัญหาที่ดีจะช่วยให้ขั้นตอนต่อไปด าเนินไปอย่างราบรื่น การจะ
ประเมินว่าผู้เรียนเข้าใจปัญหามากน้อยเพียงใด อาจท าได้โดยการก าหนดให้ผู้เรียนเขียนแสดงถึง
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา  
  2.2 ขั้นวางแผนแก้ปัญหา ขั้นตอนนี้จะเป็นการคิดหาวิธีวางแผนเพ่ือแก้ปัญหา 
โดยใช้ข้อมูลจากปัญหาที่ได้วิเคราะห์ไว้แล้ว ในขั้นที่ 2.1 ประกอบกับข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหานั้นและน ามาใช้ประกอบการวางแผนแก้ปัญหา ในบางกรณีที่มีปัญหาต้องตรวจสอบโดย
การทดลองขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการวางแผนการทดลอง จะประกอบไปด้วย การตั้งสมมติฐาน 
ก าหนดวิธีทดลองหรือตรวจสอบและอาจรวมทั้งแนวทางในการประเมินผลการแก้ปัญหา 
  2.3 ขั้นตั้งสมมติฐาน เป็นขั้นคาดคะเนค าตอบของปัญหา โดยใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ช่วยในการคาดคะเน ปัญหานั้นน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรหรือวิธีการแก้ปัญหานั้น
น่าจะแก้ไขโดยวิธีใดบ้าง  
  2.4 ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่ง
ต่าง ๆ เช่น ค้นคว้าจากต ารา เอกสารต่าง ๆ สัมภาษณ์ผู้รู้ หรือผู้เชี่ยวชาญ หรือท าการทดลอง 
แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้ เช่น วิธีการจดบันทึกข้อมูลหรือวิธีอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือน า
ข้อมลูมาทดสอบสมมติฐานในขั้นต่อไป 
  2.5 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน เป็นการน าข้อมูลที่รวบรวมได้นั้น
มาวิเคราะหแ์ละทดลองสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
  2.6 ขั้นสรุปผล ผู้เรียนประเมินผลวิธีการแก้ปัญหาหรือตัดสินใจเลือกวิธีการที่
ได้ผลดีที่สุดในการแก้ปัญหา หรือเป็นลักษณะการสรุปผลลงไปว่าเชื่อสมมติฐานใดนั่นเอง โดยอาจ
สรุปในรูปของหลักการที่น าไปอธิบายเป็นค าตอบ หรือเป็นวิธีแก้ของปัญหาที่ก าหนดไว้ ตลอดจน
การน าความรู้ไปใช้ 
 3. ข้ันประเมินผล  
  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การ
สังเกตกระบวนการท างาน การอภิปรายรายกลุ่ม ตรวจผลงานและรายงาน   
 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 การสอนแบบแก้ปัญหาเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียน ให้เรียนรู้ตาม
กระบวนการ โดยเริ่มตั้งแต่มีการก าหนดปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ตั้งสมมติฐาน เก็บรวบรวม
ข้อมูล พิสูจน์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ผู้สอนเป็นผู้เสนอปัญหาหรือผู้สอนและผู้เรียนจะ



ร่วมกันก าหนดปัญหาที่มีความส าคัญ เป็นปัญหาใหม่ที่ผู้เรียนยังไม่เคยประสบมาก่อน และต้องไม่
เกินทักษะทางเชาวน์ปัญญาของผู้เรียน ผู้เรียนจะเป็นผู้แก้ปัญหา หรือหาค าตอบด้วยตนเอง 
ความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียนจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสติปัญญา ความรู้ ประสบการณ์ 
แรงจูงใจ อารมณ์ ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาจะไม่มีรูปแบบหรือขั้นตอนตายตัว ผู้สอนจะต้องจัด
สภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหา ผู้สอนจะต้อง
ให้โอกาสผู้เรียนใช้ความคิดและฝึกการแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดความช านาญ จะท าให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ดี ในการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหานั้น มีหลักการส าคัญ คือ ให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเอง ได้ลงมือกระท ากิจกรรมการเรียนรู้ จะเน้นทักษะการแสวงหาความรู้ การค้นพบ การ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเป็นประชาธิปไตย น ากระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในขั้นตอนการจัดกิจกรรม  
 จากการด าเนินการดังกล่าวท าให้ผู้เรียนที่เรียนในรายวิชาเตรียมโครงการทางวิศวกรรม 
สามารถคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบมากขึ้น รู้จักวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนในการท างานเป็น
เพ่ือให้งานส าเร็จตามที่วางไว้ และสามารถน าผลที่ได้ไปแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้จริง 
 
สรุป 

การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาท าให้ผู้เรียนได้ฝึกวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นการค้นพบความรู้ด้วยตนเอง และ
ผู้เรียนยังได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลายด้าน เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ การ
ตัดสินใจและกระบวนการกลุ่ม แต่ก็มีข้อจ ากัดที่ว่าวิธีการที่ใช้เวลาในการเรียนรู้ค่อนข้างมาก 
ปัญหาที่ผู้เรียนใช้ในการเรียนรู้ ถ้าง่ายเกินไปอาจไม่ท าให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน แต่ถ้าปัญหา
ยากเกินไปผู้เรียนอาจเกิดความท้อถอยและเบื่อหน่ายได้ 
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