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บทท่ี 1
 ความรูแ้ละการคิดเชงิออกแบบเพื�อการแก้ป�ญหา

ความรูกั้บการแก้ป�ญหา 1 : ความรู้พื�นฐาน
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          ความก้าวหน้าและการพฒันาของเทคโนโลยสีง่ผลต่อการดําเนินชวีติประจาํวนัของมนุษยใ์นด้านบวกเชน่ เทคโนโลยี
การสื�อสารในป�จจุบนัชว่ยใหม้นุษยส์ามารถสื�อสารได้รวดเรว็ ทันทีทันใด สามารถสง่รูปภาพและเอกสาร หรอืจดัการประชุมทาง
ไกลได้ เป�นการเพิ�มประสทิธภิาพในการทํางานหรอืการประกอบอาชพีแต่ในขณะเดียวกัน แบตเตอรี�ที�หมดอายุแล้วของ
อุปกรณ์สื�อสารหากมกีารทิ�งหรอืกําจดัที�ไมถ่กูวธิ ีสารเคมภีายในแบตเตอรี� เชน่ นิกเกิล แคดเมยีม มโีอกาสที�จะเกิดการปน
เป�� อนในแหล่งนํ�า ดิน และบรรยากาศ แล้วแพรไ่ปสูพ่ชื และสตัว ์ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อคนที�สมัผสั หายใจ และรบัประทานพชื
หรอืสตัว ์เกิดการเจบ็ป�วยหรอืเสยีชวีติ ดังนั�น การพฒันาและเลือกใชเ้ทคโนโลยแีต่ละชนิดจงึต้องคํานึงถึงขอ้ดีและขอ้เสยี
อยา่งรอบด้าน ผูพ้ฒันาเทคโนโลยจีงึต้องวเิคราะหค์วามจาํเป�นหรอืความต้องการ และผลกระทบก่อนการลงมอืสรา้ง
เทคโนโลยี
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          ในการแก้ป�ญหาจากสถานการณ์ที�พบนั�น ผูแ้ก้ป�ญหาต้องใชทั้�งความรูแ้ละขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกับสถานการณ์
ความรูบ้างเรื�องเป�นความรูเ้ดิมที�ผูแ้ก้ป�ญหาทราบอยูแ่ล้วจากการเรยีนในชั�นเรยีนและประสบการณ์ที�ผา่นมา แต่
ความรูบ้างเรื�องเป�นสิ�งที�ต้องสบืค้นเพิ�มเติมจากสื�อสิ�งพมิพ ์สื�อออนไลน์ หรอืจากการสมัภาษณ์ผูเ้ชี�ยวชาญหรอืผู้
ที�เกี�ยวขอ้งกับสถานการณ์ ความรูที้�เลือกมาใชเ้พื�อการแก้ป�ญหานั�นจะต้องนํามาวเิคราะห ์สงัเคราะห ์รว่มกันเพื�อให้
เกิดเป�นสารสนเทศที�สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในแต่ละขั�นตอนของการแก้ป�ญหาความรูที้�นํามาใชเ้พื�อแก้ป�ญหา
หรอืพฒันางาน อาจแบง่เป�นประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ความรูพ้ื�นฐาน และความรูแ้ละทักษะในการปฏิบติังาน

1. 1 ความรูก้บัการแก้ป�ญหา
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            ในการแก้ป�ญหาหนึ�ง ๆ ผูแ้ก้ป�ญหาควรมคีวามรูพ้ื�นฐานหลาย ๆ ด้าน เชน่ ความรูท้างคณิตศาสตร์
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีมนุษยศาสตร ์และสงัคมศาสตร ์ตัวอยา่งการนําความรูพ้ื�นฐานมาพฒันาเทคโนโลย ีเชน่
การออกแบบประตหูอ้งต่าง ๆ ในอาคาร เชน่ หอ้งทํางาน หอ้งนํ�า ผูอ้อกแบบต้องคํานึงถึงขนาดและวสัดทีุ�เหมาะ
สมกับการใชง้าน และคํานึงถึงความต้องการของผูใ้ชง้าน ผูอ้อกแบบต้องมคีวามรูเ้รื�องสมบติัของวสัด ุการ
ยศาสตร ์ตัวอยา่งเชน่ ประตหูอ้งทํางานอาจมคีวามกวา้ง 80 เชนติเมตร ความสงู200 เซนติเมตร และวสัดทีุ�ใชอ้าจ
เป�นได้ทั�งกระจก ไม ้หรอืพลาสติก แล้วแต่ความต้องการของผูใ้ช ้เนื�องจากมกีารใชง้านภายในอาคารเท่านั�น ใน
ขณะที�ประตหูอ้งนํ�าจะต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อมในการใชง้านที�ต้องสมัผสักับนํ�าและความชื�น จงึต้องเลือกใช้
วสัดทีุ�มสีมบติัทนนํ�า เชน่ พวีซี ี(PolyvinyI chloride: PVC)

1.1.1 ความรูพื้น้ฐาน
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            นอกจากนี� ในการออกแบบรูปแบบของประต ูเชน่ ประตบูานเดี�ยว ประตบูานคู่ประตเูลื�อนผูอ้อกแบบต้องใช้
ความรูเ้รื�องกลไกและการเคลื�อนที�เพื�อออกแบบบานพบั ลกูล้อและรางเลื�อน รวมทั�งอุปกรณ์อื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง และ
ใชค้วามรูด้้านการยศาสตรเ์กี�ยวกับลักษณะการบดิแขนและขอ้มอื ตําแหน่งของมอื มากําหนดความสงูของลกูบดิ
ประตซูึ�งสว่นใหญ่เป�น 90 เชนติเมตร เพื�อการใชง้านที�สะดวกสบาย และตรงตามความต้องการ

1.1.1 ความรูพื้น้ฐาน

Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat University

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุนัทา - ฝ�ายมธัยม



Teacher: Mr. Kiattiphoom Phachuen

           การควบคมุการทํางานของกระสวยอวกาศ (space shuttle)
เพื�อขนสง่ดาวเทียมใหเ้ขา้สูว่งโคจรของโลกที�กําหนดไว ้ต้องใชค้วามรู ้
เรื�องแรงโน้มถ่วง แรงดึงดดู แรงยก แรงต้านอากาศ ชั�นบรรยากาศ
และการเคลื�อนที�ในวงโคจร กระสวยอวกาศประกอบด้วย 3 สว่น ได้แก่
จรวดเชื�อเพลิงแขง็ (solid rocket booster)ถังเชื�อเพลิงภายนอก
(external tank) และยานขนสง่อวกาศ (orbiter) กระบวนการขนสง่
ดาวเทียมเริ�มจากการสง่กระสวยอวกาศใหท้ะยานจากพื�นโดยมจีรวดเชื�อ
เพลิงแขง็ทําหน้าที�ขบัดันกระสวยอวกาศ และเมื�อเชื�อเพลิงแขง็สนัดาป
หมด กระสวยอวกาศจะสลัดจรวดเชื�อเพลิงแขง็ทิ�งและเคลื�อนที�พน้จาก
แรงโน้มถ่วงของโลกเขา้สูว่งโคจรที�ต้องการ ด้วยพลังงานจากถังเชื�อ
เพลิงภายนอก จากนั�นเมื�อกระสวยอวกาศเคลื�อนที�ถึงตําแหน่งและ
ทิศทางที�ต้องการ จะสลัถังเชื�อเพลิงภายนอกทิ�งและเหลือเพยีงยาน
ขนสง่อวกาศ ซึ�งจะทําหน้าที�ปล่อยดาวเทียมที�อยูใ่นหอ้งเก็บสมัภาระเขา้
สูว่งโคจรของโลก เมื�อเสรจ็ภารกิจขนสง่ดาวเทียมยานขนสง่อวกาศจะ
เคลื�อนที�ออกจากวงโคจรและกลับสูพ่ื�นโลก ยานขนสง่อวกาศจะใชป้�ก
สรา้งแรงต้านอากาศและแรงยก เพื�อชะลอความเรว็และรอ่นลงสูพ่ื�นดิน
อยา่งปลอดภัย
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            การทําฟารม์เซลล์สรุยิะ (solar farm) เป�นเทคโนโลยทีี�
ผลิตกระแสไฟฟ�าจากพลังงานสะอาดโดยการนําเซลล์สรุยิะหลาย
ๆ แผงมาเรยีงต่อกันเพื�อกักเก็บพลังงานแสงอาทิตยม์าใช้
ประโยชน์ โดยอาศัยความรูเ้รื�อง การเปลี�ยนรูปพลังงานจาก
พลังงานแสงอาทิตยเ์ป�นพลังงานไฟฟ�าในการเชื�อมต่อแผงเซลล์
สรุยิะต้องใชค้วามรูเ้รื�อง การวางแผน การออกแบบและการวาง
ระบบเซลล์สรุยิะ กระแสไฟฟ�า ความต่างศักยไ์ฟฟ�า การต่อวงจร
ไฟฟ�า การคํานวณปรมิาณกระแสไฟฟ�าที�ต้องการ ขนาดและ
จาํนวนแผงเซลล์สรุยิะ ขนาดและประเภทของสายไฟที�เหมาะสม
การเก็บพลังงานไฟฟ�าที�ได้ในแบตเตอรี� เครื�องควบคมุการชารจ์
ไฟเครื�องแปลงไฟ นอกจากนี�การสรา้งฟารม์เซลล์สรุยิะแบบหมุน
ตามดวงอาทิตย ์ต้องปรบัมุมรบัแสงของแผงเซลล์สรุยิะใหตั้�ง
ฉากกับแสงอาทิตย ์ซึ�งต้องอาศัยกลไก เชน่ มอเตอร ์เฟ�องและ
เพลา

1.1.1 ความรูพื้น้ฐาน Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat University

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุนัทา - ฝ�ายมธัยม



Teacher: Mr. Kiattiphoom Phachuen

            การสรา้งเขื�อน โรงกําจดัขยะ โรงไฟฟ�า ฯลฯ
จาํเป�นต้องศึกษาระบบนิเวศ บรเิวณใกล้และหลังการ
สรา้ง ต้องจดัทํารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ�ง
แวดล้อม (Environmental Impact Assessment :
EIA) ต้องพจิารณากฎหมายต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ต้อง
ศึกษาวถีิการดําเนินชวีติของกลุ่มคนในบรเิวณดัง
กล่าวที�อาจได้รบัผลกระทบจากการสรา้ง รวมทั�งมี
การประชาพจิารณ์ผูม้สีว่นได้สว่นเสยี เพื�อประเมนิผล
ถึงความเป�นไปได้และความเหมาะสมของการดําเนิน
การ
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            การใหบ้รกิารสง่สนิค้ารูปแบบใหม ่ๆ
เชน่การสง่สนิค้าด้วยโดรน (drone) การให้
บรกิารซื�อและสง่สนิค้าโดยการสั�งงานผา่น
แอปพลิเคชนัในโทรศัพท์มอืถือ การใหบ้รกิาร
แก่ผูที้�ขบัรถมาซื�อสนิค้าหรอืบรกิารได้โดยไม่
ต้องลงจากรถที�เรยีกวา่ "ไดรฟ์ ทรู (drive
thru)" เป�นการใหบ้รกิารที�เป�นผลมาจากการ
ศึกษาความต้องการของผูบ้รโิภคในสภาพ
สงัคมที�เปลี�ยนแปลงการดําเนินชวีติที�เรง่รบี
และการจราจรที�ติดขดัในเขตเมอืง ทําใหผู้้
บรโิภคต้องการความสะดวกและรวดเรว็ในการ
ซื�อสนิค้าโดยไมต้่องเสยีเวลาฤเดินทางและ
ประหยดัเวลาในการหาที�จอดรถ
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           นอกจากความรูพ้ื�นฐานที�กล่าวมาขา้งต้น ในการแก้ป�ญหาใด ๆ จาํเป�นต้องใชค้วามรูแ้ละทักษะในการปฏิบติั
งาน เชน่ ความรูเ้กี�ยวกับขอ้บงัคับต่าง ๆ ทางกฎหมาย รวมถึงแนวปฏิบติั คณุธรรมจรยิธรรม จรรยาบรรณในการ
ปฏิบติังาน และทักษะที�จาํเป�น เชน่ การสื�อสาร การคิดเชงิระบบ ความคิดสรา้งสรรค์ การคิดอยา่งมวีจิารณญาณ
การทํางานรว่มกับผูอื้�น ตัวอยา่งความรูแ้ละทักษะในการปฏิบติังานเชน่ ในการวจิยัและพฒันาเครื�องเป�าความดัน
ลมเพื�อเป�ดขยายทางเดินหายใจของผูป้�วยที�เรยีกวา่ซแีพป (Continuous Positive Airway Pressure:CPAP)
ต้องประกอบด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย ์ได้แก่แพทย ์พยาบาล นักวจิยั และวศิวกรเพื�อพฒันาเครื�องต้นแบบ
จากนั�นต้องมกีารทดสอบและประเมนิผลการทํางานของเครื�องมอืนี�กับผูป้�วยจรงิ ซึ�งต้องได้รบัอนุญาตจากผูป้�วย
และคณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรมการวจิยัในคน
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           การแก้ป�ญหาคือการปรบัเปลี�ยนสถานการณ์ใหเ้ป�นไปตามความต้องการของผูใ้ชใ้นการแก้ป�ญหาใดป�ญหา
หนึ�งใหต้รงตามวตัถปุระสงค์นั�น นอกจากความรูพ้ื�นฐาน และความรูแ้ละทักษะในการปฏิบติังานกระบวนการในการ
แก้ป�ญหาเป�นอีกองค์ประกอบสาํคัญที�ทําใหผู้แ้ก้ป�ญหาสามารถคิดคันวธิกีารแก้ป�ญหาที�มสีมรรณนะตามความ
ต้องการของผูใ้ชง้าน เหมาะสมกับบรบิท หรอืเงื�อนไขของผูใ้ช ้เชน่ สภาพวถีิชวีติ หรอืรายได้
          กระบวนการออกแบบ หรอื การคิดเชงิออกแบบ เป�นขั�นตอนหรอืกรอบที�ผูอ้อกแบบใชใ้นการดําเนินงาน
เพื�อแก้ป�ญหา ซึ�งแต่ละสถานการณ์อาจมลํีาดับการดําเนินงานตามขั�นตอนที�แตกต่างกัน เชน่ มกีารทําซํ�า
หรอืยอ้นกลับ การแก้ป�ญหาไมไ่ด้หมายถึงการสรา้งสิ�งประดิษฐใ์หมเ่ท่านั�น แต่อาจเป�นการเปลี�ยนแปลงสภาพ
แวดล้อม สถานการณ์ หรอืทรพัยากรที�มอียูใ่หเ้ป�นไปตามที�มนุษยต้์องการ และสง่เสรมิใหเ้กิดสภาวะแวดล้อมที�
อํานวยความสะดวกในการดําเนินชวีติ ดังนั�นผลลัพธข์องการแก้ป�ญหาอาจเป�นสิ�งประดิษฐก์ระบวนการหรอืขั�น
ตอนการทํางาน การบรกิาร หรอืโมเดลทางธุรกิจ เป�นต้น
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1.2 การคดิเชงิออกแบบกบัการแก้ป�ญหา



Teacher: Mr. Kiattiphoom Phachuen

           การคิดเชงิออกแบบเริ�มตั�งแต่การทําความเขา้ใจป�ญหาอยา่งลึกซึ�ง การรวบรวมขอ้มูลที�รอบด้าน
การพจิารณาผูใ้ชเ้ป�นสาํคัญ เพื�อพฒันาแนวทางการแก้ป�ญหา การทดสอบ การปรบัปรุง และการนําเสนอ
ผลลัพธ ์การคิดเชงิออกแบบ อาจแบง่เป�น 3 กระบวนการยอ่ย ได้แก่ การระบุและตีความป�ญหา การพฒันาแนวคิด
และการสรา้งแนวทางการแก้ป�ญหา

                      การระบุและตีความป�ญหา
                      การพฒันาแนวคิด
                      การสรา้งแนวทางการแก้ป�ญหา
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1.2 การคดิเชงิออกแบบกบัการแก้ป�ญหา



Teacher: Mr. Kiattiphoom Phachuen

           ผลลัพธห์รอืปลายทางของการระบุและตีความป�ญหา คือ ผูแ้ก้ป�ญหามคีวามเขา้ใจป�ญหาอยา่งลึกซึ�ง โดย
สามารถระบุสาเหต ุสาระสาํคัญ เหตกุารณ์และบุคคลที�เกี�ยวขอ้งเพื�อนําไปสูก่ารสรา้งวธิกีารหรอืสิ�งประดิษฐเ์พื�อ
เปลี�ยนแปลงหรอืกําจดัสาเหตนุั�น คําถามที�ผูแ้ก้ป�ญหาต้องพยายามหาคําตอบในกระบวนการยอ่ยนี�คือ ป�ญหาคือ
อะไร เกิดขึ�นเมื�อใด เกิดที�ใด ใครเกี�ยวขอ้งบา้ง ทําไมจงึเป�นป�ญหา นอกจากนี�ผูแ้ก้ป�ญหาต้องพจิารณาผูใ้ชเ้ป�น
สาํคัญ กล่าวคือ ต้องคํานึงถึงความต้องการ บรบิท ขอ้จาํกัดหรอืเงื�อนไขทางเศรษฐกิจและสงัคม รวมถึงผลกระ
ทบในเชงิลบที�อาจเกิดกับผูใ้ช ้ผูแ้ก้ป�ญหาต้องรวบรวมความรูแ้ละขอ้มูลจากหลาย ๆ ชอ่งทางและรอบด้าน รวมถึง
ความรูพ้ื�นฐานที�กล่าวในสว่นแรกของบทนี�
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1.2.1 การระบุและตีความป�ญหา



Teacher: Mr. Kiattiphoom Phachuen

           เมื�อผูแ้ก้ป�ญหาเขา้ใจสาเหต ุขอ้จาํกัด มชีอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกับป�ญหา และมคีวามรูที้�จาํเป�นในการแก้ป�ญหา
แล้ว ผูแ้ก้ป�ญหาจงึนําขอ้มูลเหล่านั�นมาพจิารณาและพฒันาแนวคิดในการแก้ป�ญหา คําถามที�ผูแ้ก้ป�ญหาต้อง
พยายามหาคําตอบในกระบวนการยอ่ยนี�คือ จะแก้ป�ญหาอยา่งไร โดยอาจจะเริ�มจากการพจิารณาหน้าที� องค์
ประกอบ หรอืสภาวะแวดล้อมของวธิกีารหรอืสิ�งประดิษฐที์�จะสรา้งเพื�อแก้ป�ญหาแล้วจงึนําขอ้มูลและความรูที้�
รวบรวม มากําหนดแนวคิดในการแก้ป�ญหา ในกระบวนการนี�ผูแ้ก้ป�ญหาต้องประเมนิ และตัดสนิใจเลือกขอ้มูลและ
ความรู ้เพื�อพฒันาแนวคิดในการแก้ป�ญหา และอาจต้องมกีารสบืค้นและรวบรวมขอ้มูลเพิ�มเติม
           นอกจากนี� ผูแ้ก้ป�ญหาควรเขยีนภาพรา่ง หรแืผนภาพแสดงรายละเอียดของแนวคิดในการแก้ป�ญหาเพื�อใช้
ในการสื�อสารระหวา่งทีมงานและผูเ้กี�ยวขอ้ง และรบัขอ้มูลยอ้นกลับ (feedback) จากผูเ้กี�ยวขอ้งเพื�อการปรบัปรุง
ใหเ้หมาะสม
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1.2.2 การพัฒนาแนวคดิ



Teacher: Mr. Kiattiphoom Phachuen

          หลังจากได้แนวคิดในการแก้ป�ญหา กระบวนการถัดไปคือการนําแนวคิดนั�นมาสรา้งใหเ้ป�นจรงิ โดยอาจสรา้ง
เป�นต้นแบบ (pro tot y pe) และนําไปทดสอบกับผูใ้ชเ้พื�อรบัขอ้มูลยอ้นกลับ หรอืนําไปทดสอบในสถานการณ์จรงิ
และเก็บขอ้มูลผลการทดสอบนอกจากการทดสอบต้นแบบหรอืวธิกีารในสถานการณ์จรงิแล้วในกระบวนการนี� ผูแ้ก้
ป�ญหาต้องประเมนิสมรรถนะของวธิกีารที�สรา้งขึ�นโดยอาจพฒันาเกณฑ์การประเมนิ ซึ�งต้องสอดคล้องกับหน้าที�
ความต้องการ และเป�าหมายของการแก้ป�ญหาที�ได้จาก 2 กระบวนการก่อนหน้านี� และสิ�งสาํคัญที�ต้องดําเนินการ
คือการปรบัปรุงวธิกีารหรอืสิ�งประดิษฐโ์ดยอาศัยขอ้มูลยอ้นกลับจากผูใ้ช ้ผลจากการประเมนิ และขอ้มูลที�ได้จาก
การทดสอบ เพื�อใหไ้ด้ชิ�นงานหรอืวธิกีารที�เหมาะสมที�สดุในการแก้ป�ญหา
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 1.2.3 การสรา้งแนวทางการแก้ป�ญหา



Teacher: Mr. Kiattiphoom Phachuen
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          ในระหวา่งการทดสอบการทํางาน
ของต้นแบบเพื�อเก็บขอ้มูลมาใชใ้นการ
ปรบัปรุงนั�น ทักษะที�จาํเป�นคือการสงัเกต
การสบืค้น และการวเิคราะหข์อ้มูลจาก
หลาย ๆ แหล่ง เพื�อนําขอ้มูลเหล่านั�นมาใช้
เป�นหลักฐานสนับสนุนการพจิารณา
ปรบัปรุงต้นแบบใหส้ามารถแก้ป�ญหา หรอื
ใชง้านได้ตามความต้องการมากที�สดุ

 1.2.3 การสรา้งแนวทางการแก้ป�ญหา


