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รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน .(Problem based 
Learning: PBL).เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา.กลุ่มสาระการเรียนรู้การอาชีพ
และเทคโนโลยีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่.3 
The development of learning model using the Problem based learning to 
develop the Problem solving in Academic career and technology Subject 
for Prathomsuksa three students. 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน.(Problem–based.Learning:.PBL).ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่.3.กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย.ได้แก่.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่.3.โรงเรียนเทศบาล.5.(วัดหาดใหญ่).จ านวน.32.คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.ได้แก่.แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน.(Problem–based Learning:.PBL).เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหากลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี .ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ .3.แบบทดสอบ
ความสามารถในการแก้ปัญหาและแบบประเมินคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน.(Problem–based.Learning:.PBL).ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน.(Problem–based.Learning:.PBL).ในระดับประถมศึกษา 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ.3.องค์ประกอบ.คือ.องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์.องค์ประกอบ
เชิงกระบวนการ.และองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้.กระบวนการเรียนการสอนมี.5.ขั้นตอน 
คือ .1) .ก าหนดปัญหา .(Problem.definition) .2) .ระดมสมอง .(Brainstorm) .3) .ตัดสินใจทางเลือกที่
เหมาะสม.(Decision).4).แก้ปัญหาตามวิธีที่เลือก.(Implement).และ 5).รายงานผล.(Reporting).หลังการ
เรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน .(Problem–
based.Learning:.PBL).เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาระดับประถมศึกษา.นักเรียนมีความสามารถ
ในความสามารถในการแก้ปัญหาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ..01.ความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน.(PBDIR Model).ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน,.ความสามารถในการแก้ปัญหา 
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Abstract 
  The purpose of this study was to develop the instructional model for develop 
Problem solving ability by using problem based learning concept approach in Academic 
career and technology Subject for the student in prathomsuksa three.The samples were 32 
PrathomSuksa.three..students.in.tedsaban.5.(Wat.Hatyai).School. The research instruments 
were lesson plans following the PBDIR Model, problem solving ability test and opinion 
questionnaire about satisfaction through PBDIR Model. The results of study revealed that, 
the model in term of learning process included Problem definition.(P), Brainstorm.(B), 
Decision.(D).Implement.(I).and Report.(R). Problem solving Ability of students were 
statistically significant higher than before the instruction at .01 level. The students' 
satisfaction toward the model was at the highest agreement level. 
Keywords: Problem based Learning, Problem solving Ability, Academic career and 

technology Subject 
 
บทน า 
  การศึกษาเป็นตัวแปรส าคัญ.ที่จะช่วยให้เด็กได้มีทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญในการคิดได้อย่างถูกต้อง
และมีความหมายประเทศใดก็ตามถ้าคนในประเทศรู้จักคิด.คิดได้อย่างถูกต้องและมีความหมายย่อมท าให้
ประเทศนั้นมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว.จะเห็นได้ว่าแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.ตามมาตราที่.24.ดังกล่าวนั้น มีเจตนารมณ์เพ่ือให้ผู้เรียนได้
ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหา ความสามารถในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ เป็นแนวคิดหนึ่งที่ผู้เรียนควรจะได้รับการพัฒนาใน
เรื่องกระบวนการคิด ทฤษฎีความสามารถในการแก้ปัญหาทั่วไป .(General problem solver).ส่วนใหญ่
เป็นทฤษฎีการแก้ปัญหาของมนุษย์ .(Human.problem.solving).ในรูปแบบที่เป็นสถานการณ์จ าลอง 
(Ernest & Newell, 1969, p. 39).และ Newell and Simon.(1972, pp. 143-147).เป็นกระบวนทัศน์ที่
เกี่ยวกับการประมวลสารสนเทศ หลักการของทฤษฎีการแก้ปัญหา นี้คือ การสร้างพฤติกรรมการแก้ปัญหา
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า -กระบวนการ-และผลลัพธ์ซึ่งเป็นการน า
ทฤษฎีเชิงระบบมาใช้โดยน าปัญหามาแตกออกเป็นองค์ประกอบหรือเป้าหมายย่อย.ๆ.แล้วจึงจัดการแก้ไข
เป้าหมายย่อย.ๆ.เหล่านั้นทีละเรื่อง.แนวคิดนี้ตรงกันข้ามกับ.Wertheimer.(1959,.pp..432-433) นักจิตวิทยา
ในกลุ่มทฤษฎีเกสตอลต์ ซึ่งท าการวิจัยเรื่องการแก้ปัญหาและให้ความส าคัญด้านความเข้าใจเรื่อง
โครงสร้างของปัญหา โดยเชื่อว่า พฤติกรรมการแก้ปัญหาที่ประสบผลส าเร็จเป็นเพราะบุคคลผู้นั้นสามารถ
มองเห็นโครงสร้างโดยรวมทั้งหมดของปัญหา หลักการของทฤษฎีนี้คือ ผู้เรียนจะต้องได้รับการสนับสนุนให้
เกิดการค้นพบธรรมชาติของปัญหาหรือประเด็นหัวข้อที่ต้องการแก้ไขสิ่งที่เป็นช่องว่างหรือสิ่งรบกวนต่าง ๆ 
เป็นสิ่งเร้าที่ส าคัญต่อการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้เพ่ือการค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหา จนสามารถ
แก้ปัญหาได้ และในที่สุดสามารถน าเอาผลจากการแก้ปัญหานั้น .ๆ.ไปแสดงให้ปรากฏแก่ผู้ อ่ืนได้” 
(Torrance, 1980, pp. 383-388).การคิดในการแก้ปัญหาสามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันในทุกสาย
อาชีพ.หลาย.ๆ.ศาสตร์ความรู้.ทั้งทางด้านจิตวิทยา, วิทยาการเรียนรู้, การศึกษา, ปรัชญา.(โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งปรัชญาทางวิทยาศาสตร์) ,.เทววิทยา,.สังคมวิทยา,.ภาษาศาสตร์,.ธุรกิจศึกษา.และเศรษฐศาสตร์ 
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ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ .21 
โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม.รักความเป็นไทย.ให้มีทักษะความสามารถในการแก้ปัญหาสร้างสรรค์ 
มีทักษะด้านเทคโนโลยี.สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน.และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551:.1).ด้วยเหตุนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด .ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค.์ส าคัญ.5.ประการ.ดังนี้ 
  1..ความสามารถในการสื่อสาร.เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร.มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด.ความรู้ความเข้าใจ.ความรู้สึก.และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจน
การเลือกใช้วิธีการสื่อสาร.ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
  2..ความสามารถในการคิด.เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาการคิดสังเคราะห์.การคิด.อย่าง
สร้างสรรค์.การคิดอย่างมีวิจารณญาณ .และการคิดเป็นระบบ .เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
  3..ความสามารถในการแก้ปัญหา.เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง.ๆ.เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล.คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ.เข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง.ๆ.ในสังคม.แสวงหาความรู้.ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น  ต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
  4..ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต.เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง.ๆ.ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน.การเรียนรู้ด้วยตนเอง.การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง.การท างาน.และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลการจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง.ๆ.อย่าง
เหมาะสม.การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม .และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงคท์ี่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
  5..ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก.และใช้เทคโนโลยีด้านต่าง.ๆ และ
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสารการท างาน.
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์.ถูกต้อง.เหมาะสม.และมีคุณธรรม.(กระทรวงศึกษาธิการ. 2552) 
  ความสามารถในการคิดมีความส าคัญยิ่งส าหรับการศึกษาในปัจจุบัน.และเป็นจุดหมายหนึ่งของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.พุทธศักราช.2551.รวมทั้งเป็นสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนเพ่ือน าไปสู่
การสร้างองค์ความรู้เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม.เพราะความสามารถในการ
คิดมีความจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต.การด ารงชีวิตและการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและประสบ
ความส าเร็จ โดยเฉพาะในยุคข้อมูลข่าวสารความรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ดังมีนัก
การศึกษากล่าวถึงความส าคัญของทักษะการคิดในยุคศตวรรษที่.21.ว่า.ทักษะที่ส าคัญที่สุด คือ.ทักษะการคิด
ของบุคคลและทักษะชีวิต.เพ่ือจะสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างสันติสุขในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในทุกด้าน.(วัชรา.เล่าเรียนดี,.2555:.1).ซ่ึงสอดคล้องกับ ประพันธ์ศิริ.สุเสารัจ.(2551:.5).ที่ได้กล่าวว่า
ประโยชน์ของการคิดจะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างต่อเนื่ องในสถานการณ์ที่ โลกมีการ
เปลี่ยนแปลง กระบวนการคิดในการแก้ปัญหา เป็นกระบวนการคิดที่มีความส าคัญต่อผู้เรียนในยุคปัจจุบัน
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อย่างมาก กล่าวคือกระบวนการคิดที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหา.ตัดสินใจ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้
เกิดความคิดเพ่ือพัฒนาองค์กรในภาพรวมได้อย่างดียิ่ง.กระบวนการคิดในการแก้ปัญหาเป็นเรื่องราวของการ
สร้างความสุข เป็นการพัฒนาในสิ่งที่สงสัย.อยากรู้อยากค้นหา.จะช่วยสร้างแรงพลันดันให้เกิดสิ่งต่าง.ๆ.ที่อยู่
รอบ.ๆ.ตัวเราในการแก้ไขปัญหา.แต่กระบวนการคิดในการแก้ปัญหาที่ดี.สามารถนามาพัฒนาตนเองได้ในทุก
สายวิชาชีพ หลายสาขาการเรียน เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในกระบวนการเรียนการสอนและการ
ใช้ชีวิตประจ าวัน.(ทิศนา แขมมณี, 2551,หน้า 64)  
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.พุทธศักราช.2551.มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา 
มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน 
เมื่อจบการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน และก าหนดให้ทุกคนได้เรียนรู้ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะ
ส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่
หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้ นตอน.มีการจัดกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:.92).การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรได้นั้น
ครูจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาอย่างชัดเจนเพ่ือให้การสอนบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรและ
ต้องใช้วิธีสอนที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนน าผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตและการประกอบอาชีพโดยการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นให้เกิดความตื่นเต้น ท้าทาย กล้าเผชิญสถานการณ์หรือปัญหา มีการ
ร่วมกันคิด ลงมือปฏิบัติจริง โดยพิจารณาวิธีสอนที่เห็นว่าเหมาะสมกับจุดประสงค์และลักษณะของเนื้อหา
วิชาการเรียนการสอนที่ดีควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมีการฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิด
ทักษะการเรียนรู้อย่างแท้จริงแนวการสอนทุกระดับจะต้องพัฒนาถึงขั้นประยุกต์ให้นักเรียนได้หลักการศึกษา
และสอนต่อไปโดยอาศัยเทคโนโลยีการศึกษาให้ผู้เรียนได้สัมผัสด้วยตนเองน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่ออาชีพ
การงานและส่วนรวมให้ได้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการแก้ปัญหา 
  การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้เมื่อนักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานที่สามารถเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ได้ ทั้งนี้
นักเรียนต้องเรียนรู้ควบคู่ไปกับการกระท า และนักเรียนต้องมีการท าความเข้าใจความรู้ใหม่ โดยต้องอาศัย
ประสบการณ์เดิมที่สั่งสมมาเป็นพ้ืนฐานในรูปแบบของการพัฒนาหรือเปลี่ยนความคิดที่มีอยู่แล้วของ
นักเรียน.การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิด เป็นการสร้างและยอมรับความคิดใหม่.ๆ.หรือเป็นการจัด
โครงสร้างความคิดที่มีอยู่แล้วใหม่เพ่ือน าไปปรับใช้.ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าวจะสัมพันธ์กับการมีปฏิสัมพันธ์
และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ.และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะ.รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้ทางสังคม.วุฒิภาวะ.และการปรับตัว.ของบุคคลนั้น.จากแนวคิดดังกล่าวทฤษฎีของการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน.(PBL).สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้ เมื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจะสามารถพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน.ที่มุ่งพัฒนาให้นักเรียนได้เกิดความสามารถในการแก้ปัญหา 
จะได้ไม่ถูกหลอกลวง.หรือถูกครอบง า.จากสื่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน.โดยเฉพาะสื่อทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
และมีความสามารถในการสรุปและตัดสินใจด้วยตนเองอย่างมีเหตุผล โดยการเน้นให้นักเรียนเป็นผู้สร้าง
ความรู้ของตนเองจากความสัมพันธ์ของสิ่งที่เผชิญ กับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิมโดยจัดให้นักเรียนได้
เผชิญกับสถานการณ์ปัญหาที่แตกต่างกัน.โดยผู้สอนจะเป็นผู้ช่วยเหลือ มีการตรวจสอบความรู้ใหม่ ซึ่ง
สามารถกระท าได้ทั้งการตรวจสอบกันเอง.ระหว่างกลุ่ม.หรือผู้สอนช่วยเหลือในการตรวจสอบความรู้ใหม่  
นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายนักเรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติกิจกรรมการแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้อธิบายเหตุผล.ในการแก้ปัญหาของตนเองซึ่งจะสะท้อนถึงความ
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เข้าใจ.เกิดการเรียนรู้ที่จะน ามาแก้ปัญหาและสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ .รวมทั้งการบรรลุ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
  ทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน.(Problem.based.Learning).เป็นทฤษฎีที่มีอิทธิพลต่อ
การจัดการเรียนการสอนอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน.เนื่องจากเป็นทฤษฎีที่ให้ความส าคัญในตัวผู้เรียนซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ.การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้โดยใช้ “ปัญหา” มาเป็นฐานในการแสวงหาความรู้เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาได้ด้วยตนเองจอห์น ดิวอ้ี .(John.Dewey).นักการศึกษาชาว
อเมริกันซึ่งเป็น ผู้คิดค้น วิธีสอนแบบแก้ปัญหา และเป็นผู้เสนอแนวคิดที่ว่า การเรียนรู้เกิดจากการปฏิบัติ 
หรือ ได้ลงมือกระท า ด้วยตนเอง.(Learning.by.doing).จากแนวคิดนี้ ได้น าไปสู่แนวคิดของการสอนใน
รูปแบบต่าง.ๆ.ดังที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งแนวคิดของ.PBL.ก็มีรากฐานมาจากแนวคิดของ ดิวอ้ี เช่นเดียวกัน
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน.(Problem-based learning หรือ PBL).เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
จากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม .(Constructivism).โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ 
จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลกเป็นบริบทของการเรียนรู้ .(Learning.Context) เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา รวมทั้งได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่ตนศึกษา ไปพร้อม
กันด้วย การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการท างานที่ต้องอาศัยความเข้าใจและ
การแก้ไขปัญหาเป็นหลัก.ถ้ามองในแง่ของยุทธศาสตร์การสอน .PBL.เป็นเทคนิคการสอน.ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เผชิญหน้ากับปัญหาด้วยตนเอง จะท าให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการคิด
หลายรูปแบบ เช่น การคิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ .การคิดสร้างสรรค์ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาเป็นต้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าเอาทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน.(PBL).มาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถใน
ความสามารถในการแก้ปัญหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการและได้ฝึกคิดอย่างฉลาด อันจะส่งผลให้
นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาและมีผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีที่สูงขึ้น   

 
วัตถุประสงค์   

1..เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน.(Problem–based Learning:.PBL).ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

2..เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem–based Learning:.PBL).ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

3..เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน.(Problem–based Learning:.PBL).ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย.ได้แก่.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่.3.โรงเรียนเทศบาล 5 

.(วัดหาดใหญ่).ปีการศึกษา.2562.จ านวน.32.คน  
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2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(Problem.based.Learning:.PBL).เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ท าการสร้างโดยน า แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบและประเมินหาความเหมาะสมพร้อมกับรูปแบบการสอน 

แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา .ผู้วิจัยได้ท าการสร้างขึ้นเป็นแบบทดสอบการแก้ไข
สถานการณ์ ซึ่งเป็นแบบปรนัย เลือกตอบจ านวน .4.ตัวเลือก.จ านวน.30.ข้อ.โดยน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน.5.คน.ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา.โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง.(IOC).ซึ่งคัดเลือก
เฉพาะข้อที่มีค่า.IOC.ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป.จากนั้นน าไปทดลองใช้.(Try.out).กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 คนเพ่ือหาค่าความยากงาย ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่น ซึ่งแบบทดสอบมีค่าความ
ยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20.-.0.80 มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่.0.80.ขึ้นไป.และมีค่าความเชื่อม่ัน.เท่ากับ.0.85 

แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem based Learning:.PBL).เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน
ตรวจสอบ และหาค่าความดัชนีความสอดคล้อง.(IOC).โดยเลือกข้อที่มีค่า.IOC.ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 

3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(Problem based Learning:.PBL).เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด าเนินการโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา .(Research 
and Development).4.ขั้นตอน.ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย.(Research:.R1).เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน.(Analysis:.A) :.การศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน.(Problem based Learning:.PBL).เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหากลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่.3.มีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์แนวคิด 
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน.(Problem based Learning:.PBL) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหากลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที.่3 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา.(Development:.D1).เป็นการออกแบบและพัฒนา.(Design and Development: 
D&D).การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน 
 ผู้วิจัยได้พัฒนาและหาคุณภาพ ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน.(Problem.based.Learning:.PBL).เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหากลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่.3.แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนารูปแบบ
และด้านการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาจ านวน .5.คน 
ตรวจสอบคุณภาพของโครงร่างรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรียน
การสอน แล้วน าไปทดลองใช้.(Tryout).กับนักเรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือตรวจสอบ
ความเป็นไปได้และประสิทธิภาพก่อนน าไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง  
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 ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย.(Research:.R2).เป็นการน าไปใช้.(Implementation:.I).: การทดลองใช้รูปแบบการ
เรียนการสอน 
 ผู้วิจัยด าเนินการตามล าดับขั้นตอนของแนวคิดการวิจัยและพัฒนา.(Research and Development).
ในขั้นการวิจัย.(Research:.R2).ในขั้นนี้ผู้วิจัยน ารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างใช้รูปแบบการวิจัย Pre-Experimental.Design.โดยประยุกต์ใช้แบบแผนการการทดลองแบบกลุ่ม
ตัวอย่างเดียวมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน.(The one group Pretest-PosttestDesign)  

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา.(Development:.D2).เป็นการประเมินผล.(Evaluation:.E).การประเมิน
และปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอน 

ผู้ วิ จั ยใช้ แนวคิดการวิจั ยและพัฒนา .(Research.and.Development) ในขั้นของการพัฒนา 
(Development:.D2).และแนวคิดการประเมินผลตามแบบจ าลองการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
ADDIE Model ซึ่งมีการปรับปรุงจากแนวคิดเดิมของ University of Florida ที่ด าเนินการล าดับขั้นตอน
ให้มีความเป็นระบบ เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันร่วมกับแนวคิดแบบจ าลองการออกแบบการเรียนการสอนเชิง
ระบบของ Dick และ Carey.(2005).รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ Joyce และคณะ.(2009).และ
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ของซีมัวร์ พาร์เพิร์ท.(Seymour Papert).การด าเนินการวิจัยในขั้นตอน
นี้เป็นการน าผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 3 โดยผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผลของรูปแบบ ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการ
เรียนการสอน รวมทั้งความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนมาปรับปรุงแก้ไข
รูปแบบการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี .(PBDIR Model).มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินผล
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน.(Problem based Learning 
: PBL).เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 
 
สรุปผลการวิจัย   

1. รูปแบบการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอน 
ได้แก่1).ก าหนดปัญหา.(Problem.definition).2).ระดมสมอง.(Brainstorm) 3).ตัดสินใจทางเลือกที่
เหมาะสม.(Decision).4).แก้ปัญหาตามวิธีที่เลือก.(Implement).และ 5).รายงานผล.(Reporting).โดย
สังเคราะห์ขึ้นจากแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานซึ่งมาจากกลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้เชิง
พฤติกรรมนิยม.(Behaviorist.learning.theory).และกลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้เชิงพุทธิปัญญานิยม (Cognitive 
learning theory).พบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.94/84.69 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

2. หลังการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน.(PBDIR Model).นักเรียนมีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน.(PBDIR Model).ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด 
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อภิปรายผล 
การวิจัยเรื่อง.“การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(Problem based Learning:.PBL).เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่.3”.สรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน.(Problem based Learning: 
PBL).เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่.3.ประกอบด้วยองค์ประกอบ.3.องค์ประกอบ.คือ.องค์ประกอบเชิงหลักการและ
วัตถุประสงค์ องค์ประกอบเชิงกระบวนการและองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ 
 องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์.ประกอบด้วย 
  หลักการ.เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่.น าไปสู่การสร้างความรู้ของตนเองด้วยกระบวน
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการร่วมมือกันเรียนรู้ 
  วัตถุประสงค์.เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่.3 
 องค์ประกอบเชิงกระบวนการ ประกอบด้วยการด าเนินการ.6.ขั้นตอน.ดังนี้ 
    1).ขั้นการก าหนดปัญหา.(Problem.definition).ผู้สอนมีหน้าที่น าเข้าสู่บทเรียน.น าเสนอ
ประสบการณ์ใหม่ จุดประกายและอ านวยความสะดวก สร้างบรรยากาศที่ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
กลุ่มผู้เรียนระบุปัญหาหรือข้อมูลส าคัญร่วมกัน.โดยทุกคนในกลุ่มเข้าใจปัญหา เหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์
ใดที่กล่าวถึงในปัญหานั้น 
    2).ขั้นการระดมสมอง.(Brainstorm).เป็นขั้นที่กลุ่มผู้เรียนระบุปัญหาหรือข้อมูลส าคัญ
ร่วมกัน โดยทุกคนในกลุ่มเข้าใจปัญหา เหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ใดที่กล่าวถึงในปัญหานั้นแล้วร่วมกัน
หาแนวทางในการแก้ปัญหาที่ก าหนดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ได้รับในขั้นตอนแรก 
    3).ขั้นตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม.(Decision).เป็นขั้นการค้นหา และให้ข้อชี้แนะต่อ
ค าตอบของปัญหา มีการก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาเบื้องต้นต่าง .ๆ.โดยอาศัยข้อมูลและข้อตกลง 
มีการเลือกแนวทางการแก้ปัญหาที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดมาพิจารณาเป็นอันดับแรก รวมทั้งมีการ
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างทางเลือกในการแก้ปัญหากับข้อมูลและข้อตกลงเบื้องต้น 
    4).ขั้นแก้ปัญหาตามวิธีที่เลือก (Implementation).เป็นขั้นก าหนดแนวทางและเงื่อนไขที่
จ าเป็นและเงื่อนไขที่เพียงพอต่อการแก้ปัญหามีข้อมูลความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล ตลอดจนก าหนดและ
จ าแนกข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลโดยอาศัยค่านิยม ความพึงพอใจ และความล าเอียง ตลอดจนมีการ
ประเมินข้อสรุปที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
    5).ขั้นการรายงานผล.(Reporting).เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนรายงานข้อมูลสารสนเทศใหม่ที่
ได้มาจากการแก้ปัญหา โดยกลุ่มผู้เรียนน ามาอภิปราย วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แล้ว
น ามาสรุปเป็นหลักการและแนวทางเพ่ือน าไปใช้โอกาสต่อไป 
  องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ 
  ปัจจัยที่เอ้ือต่อการเรียนรู้:.บรรยากาศการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมในการเรียน สมาธิ
ในการเรียนอย่างต่อเนื่อง.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก่อนการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน .(Problem.based.Learning:.PBL) .เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ .3 
ผู้เรียนต้องมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานส าหรับการเรียนรู้เนื้อหาใหม่.(Prerequisite.Knowledge) 
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  ปัจจัยสนับสนุน:.การเตรียมความพร้อมก่อนน ารูปแบบไปใช้ 
   1).ผู้สอนต้องศึกษาท าความเข้าใจองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนและ
กระบวนการต่าง ๆ ทุกขั้นตอน พร้อมทั้งท าความเข้าใจกับผู้เรียน ให้ผู้เรียนเข้าใจองค์ประกอบของ
รูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการต่าง ๆ ทุกข้ันตอน 
   2).ผู้สอนต้องมีความรู้ความสามารถในด้านเทคนิควิธีสอนที่ใช้ในรูปแบบการเรียนการ
สอน มีทักษะการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียนและสามารถประเมินตามสภาพจริง 
   3).ผู้สอนต้องมีทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการน าไปใช้ กระบวน
ความสามารถในการแก้ปัญหาและกระบวนความสามารถในการแก้ปัญหาทักษะการใช้ค าถามและสามารถ
ถ่ายทอดทักษะเหล่านี้สู่ผู้เรียน 

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน.(Problem based Learning : 
PBL).เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น
ประถมศึกษาปีที่.3.ที่พัฒนาขึ้นนี้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ .5.คน.พบว่า ในภาพรวมมีความ
เหมาะสม/สอดคล้อง.อยู่ในระดับมากที่สุด.ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน.(Problem based Learning:.PBL).เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี .ชั้นประถมศึกษาปีที่.3.ได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ 
มีการด าเนินตามขั้นตอนของวิธีการเชิงระบบโดยน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายการจัดการศึกษา.วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน .พุทธศักราช 
2551.วิเคราะห์แนวคิด.ทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี.การสร้างความรู้.หลักการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิด .ยุทธวิธีการส่งเสริม
ความสามารถในการคิด.แนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ .21.ทักษะแห่งอนาคตใหม่.และแนว
ทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดและได้ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนโดยการส ารวจข้อมูล
พ้ืนฐานวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนจากการสัมภาษณ์อาจารย์ .ผู้เชี่ยวชาญการสอนการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีเพ่ือเติมเต็มความรู้ ทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้เรื่องใหม่ ร่วมกับกระบวนการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development).โดยหลักการและแนวปฏิบัติของรูปแบบการเรียนการสอนส าหรับการ
วิจัยครั้งนี้ ได้ เน้นการเชื่อมโยงความรู้ เดิมกับความรู้ใหม่ .น าไปสู่การสร้างความรู้องค์ความรู้ด้วย 
ตนเองด้วยกระบวนความสามารถในการแก้ปัญหากระบวนความสามารถในการแก้ปัญหาและการ  
ร่วมมือกันเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของธอร์นไดส์ .(Thorndike’s.Classical.connectionism) 
(Hergenhahn และ.Olsen,.1993).ที่ว่าด้วยการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่และหลักการฝึกหัด .
(Law.of.Exercise).การฝึกหัดหรือการกระท าบ่อย .ๆ.ด้วยความเข้าใจจะท าให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทน 
รวมทั้งแนวคิดการสร้างความรู้ของ.Vygotsky.(1978).ที่กล่าวว่าการเรียนรู้ตามหลักการแนวคิดทฤษฎีการ
สร้างความรู้ มุ่งเน้นไปที่กระบวนการสร้างความรู้ .(Process.of.Knowledge.Construction).เป็นการ
เรียนรู้เกิดจากการปฏิบัติจริง.(Authentic.Tasks).ครูต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอน .จัดสถานการณ์ 
บรรยากาศ สื่อการเรียนการสอน.สิ่งอ านวยความสะดวก.รวมทั้งชี้แนะการให้แนวคิดแนวทางและฝึกฝน
กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตัวเอง โดยใช้กระบวนความสามารถในการแก้ปัญหา
ซึ่งประยุกต์ใช้แนวคิดของวัชรา.เล่าเรียนดี.(2554).และยุพิน.พิพิธกุล.(2545).ที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ประกอบด้วยการด าเนินการ 4 ขั้นตอน.คือ 1).ระบุปัญหา ท าความเข้าใจปัญหา.จ าแนกแยกแยะสิ่งที่โจทย์
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ถาม.(ผล).และสิ่งที่โจทย์ถาม.(เหตุ).2).เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล 3).ก าหนดหลักการวิธีคิด
หาค าตอบและด าเนินการคิดย้อนกลับจากผลไปสู่เหตุ.4).สรุปเขียนแสดงวิธีจากเหตุไปสู่ผล  

นอกจากนี้แล้วยังสอดคล้องกับผลการวิจัยสรุปหลักการสอนที่มีประสิทธิภาพของโบรฟ่ี.(อ้างถึงใน  
วัชรา เล่าเรียนดี, 2554).ที่ว่าควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนโดยตลอดโดยครูเป็นผู้ด าเนินการ
ด้วยกิจกรรมและเทคนิควิธีการต่าง.ๆ.ที่เหมาะสมกับวัย.ความต้องการและความสนใจของผู้เรียนเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติตลอดเวลาในการสอนโดยใช้ค าถาม.ค าสั่ง.การแนะน าที่ชัดเจน.ง่ายต่อ
การเข้าใจและปฏิบัติ.เพ่ือการตอบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั้นคือ.ครูต้องเตรียมค าถาม.กิจกรรมต่าง.ๆ 
ล่วงหน้าเป็นอย่างดี.ให้โอกาสนักเรียนในการอ่าน ฝึกปฏิบัติและตอบค าถามั่วถึงกันทั้งชั้นและตามด้วยการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับที่ชัดเจนและเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขค าตอบที่ผิดของนักเรียน พัฒนาทักษะต่าง .ๆ.ของ
นักเรียนให้เกิดความช านาญคล่องแคล่วที่สุด .ติดตามความเจริญก้าวหน้า .พัฒนาการการเรียนรู้ของ
นักเรียนอย่างสม่ าเสมอและให้ค าแนะน าเมื่อจ าเป็น .จัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนร่วมกันเรียนรู้ตาม
แนวคิดของสลาวิน.(Slavin, 1980).ที่ว่าการที่ผู้เรียนได้ร่วมมือกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันช่วยให้
ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ภูมิใจในตัวเอง.ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองและกลุ่ม.ช่วยให้ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น.พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี.มีการยอมรับผู้อ่ืนมากขึ้น.สร้างความมั่นใจในตนเองและรู้ถึง
คุณค่าของตนเองมากขึ้น.สอดคล้องกับ.Joyce.และคณะ.(1996).ที่ได้กล่าวไว้ว่า.การสอนแบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ช่วยพัฒนาผู้เรียนด้านสติปัญญาโดยเพ่ือนในกลุ่มจะช่วยเหลือแนะน ากัน เนื่องจากผู้เรียนในวัย
เดียวกันสามารถสื่อสารสื่อความหมายแก่กันได้ง่ายและท าให้เข้าใจง่ายกว่าที่ครูสอน.รูปแบบการเรียนการ
สอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้ผู้วิจัยให้ความส าคัญกับการกระตุ้นเตรียมความพร้อม การน าเสนอเนื้อหา.การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และกระบวนการคิดขั้นสูงด้านความสามารถในการแก้ปัญหาและการแก้ปัญหา 
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการ ฝึกทักษะการคิด เน้นการฝึกทักษะให้เกิดความช านาญ มีความรู้ความเข้าใจที่
ลึกซึ้งและคงทน สร้างสังคมของการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยให้เกิดมโนทัศน์ แนวคิด มุมมองที่
หลากหลาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นอย่างเป็นระบบตามหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ .จ านวน.5.คน.ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ.Joyce 
และคณะ.(1996).ที่ว่าการเรียนการสอนที่เป็นระบบหรือการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเป็นหนทาง
หนึ่งที่จะสร้างระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะการสอนที่เป็นระบบ คือ การสอนที่
พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพแบบองค์รวม.ซ่ึงด าเนนิตามหลักการ.แนวคิด.ทฤษฎีการเรียนที่เป็นที่ยอมรับและ
มีผลการวิจัยรองรับ.หัวใจส าคัญคือ.สอนให้นักเรียนเรียนรู้เป็น ไม่ใช่สอนให้นักเรียนรู้แค่เพียงเนื้อหา สอน
ให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนและมีประสิทธิภาพในอนาคต นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับกาญจนา 
คุณารักษ์.(2552).ที่กล่าวว่าการออกแบบการเรียนการสอนเป็นกระบวนการแก้ปัญหาการเรียนการสอน
โดยการวิเคราะห์สถานการณ์หรือเง่ือนไข การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุ
จุดหมาย โดยอาศัยความรู้จากหลาย ๆ ทฤษฎี เช่น ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนการสอน ทฤษฎีการ
ติดต่อสื่อสาร และสอดคล้องกับที่วัชรา เล่าเรียนดี .(2554).ที่ให้แนวคิดว่ารูปแบบการสอนและวิธีจัดการ
เรียนรู้มีมากมายหลายรูปแบบและหลายวิธี การเลือกใช้ควรให้เหมาะสมกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ลักษณะเนื้อหาวิชา ความพร้อมของผู้เรียนและสื่อการเรียนรู้  
 3. หลังการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน.(Problem based Learning:.PBL).เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ .3.พบว่า.นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาโดย
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ภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก และสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..01.ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การเรียนการสอนโดยใช้.รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน .(Problem 
based Learning:.PBL).เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีการทบทวนความรู้ .ทักษะส าคัญที่เกี่ยวข้องจนเข้าใจ.จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่นักเรียนได้ฝึกการคิด.การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่มุ่งเน้นกระบวนการ มีขั้นตอนที่
ชัดเจน น าไปสู่การคิดที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงและให้ความส าคัญกับการตรวจสอบย้อนกลับ นักเรียนมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันสร้างพลังในการเรียน ได้แนวคิดมุมมองที่หลากหลาย และได้ฝึกทักษะโดยการ
ชี้แนะของครูผู้สอน.ฝึกทักษะอย่างอิสระเป็นกลุ่ม ร่วมมือกันเรียนรู้กับเพ่ือน รวมทั้งการฝึกทักษะด้วย
ตนเอง เนื่องจากในการแก้ปัญหานั้น สิ่งแรกที่ต้องค านึงถึงก็คือการแยกแยะ และวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือ
พิจารณาว่ามีสิ่งใดที่จะช่วยในการแก้ปัญหาได้บ้าง ซึ่งในขั้นนี้ไม่เพียงแต่จะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบด้าน
สติปัญญาทัว่ไปเท่านั้น.แต่ต้องอาศัยประสบการณ์เดิมและความรู้พื้นฐานไปสู่สถานการณ์ใหม่อีก 
 
ข้อเสนอแนะ   

1..ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง.รายวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี.ในระดับชั้นอื่น.ๆ  

2..ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่บูรณาการเนื้อหาสาระในรายกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน.ๆ.เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดข้ันสูงด้านอ่ืน.ๆ.ของนักเรียน 

3..ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะต่าง .ๆ.ในศตวรรษที่.21 
เช่น.ทักษะการคิดสร้างสรรค์.ทักษะด้านเทคโนโลยี.ทักษะการสื่อสาร.ทักษะการท างานเป็นทีม 

4..ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความแตกต่างของผู้เรียน 
5..ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพ่ือส่งเสริมให้ครูมีความสามารถในการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูงของนักเรียน 
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