บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

วิ ช าการคิ ด อย างเป น ระบบ (systematic thinking) รหั ส วิ ช า 3000-1606 หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 อยูในหมวดทักษะชีวิตเนนการเสริมสรางความเปน
มนุษ ยที่สมบูรณ ให ความสําคั ญ ตอการจัดองคค วามรูและทักษะ เพื่อให ผูเรียนทุกประเภทวิชามี
ความรูความสามารถใชทักษะการสื่อสาร การคิด การวิเคราะห การแกปญหา การตัดสินใจ สามารถ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและบูรณาการความรู เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพได
จุดประสงคของวิชาการคิดอยางเปนระบบ เพื่อใหผูเรียน (1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการและกระบวนการพื้นฐานในการคิดอยางเปนระบบ (2) มีทักษะการคิดอยางเปนระบบในการ
จัดลําดับงาน การตัดสินใจ การจัดการกับความเสี่ยง และการแกปญหา (3) สามารถนําทักษะการคิด
อยางเปนระบบไปใชในการตัดสินใจ โดยพิจารณาทั้งสวนที่พอใจและความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงปญหา
และแกปญหา และ (4) มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพดวยความรอบคอบ
และมีเหตุผล
จากรายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ของผูเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา พบวาปการศึกษา 2556 องคประกอบที่สถานศึกษา
ควรเรงพัฒนาคือ ความรูการคิด การวิเคราะห การแกปญหา วิทยาศาสตร ความรูดานสังคมและการ
ดํารงชีวิต ศาสนา ปการศึกษา 2557 เนื้อหาหลักที่สถานศึกษาควรเรงพัฒนา คือทักษะทางสังคมและ
การดํารงชีวิต และทักษะการคิดและการแกปญหา และปการศึกษา 2558 เนื้อหาหลักที่สถานศึกษาควร
เรงพัฒนา คือการประยุกตใชหลักศีลธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคในงานอาชีพและสังคม
การแกปญหาในงานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร (สํานักงานทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ, 2556, 2557, 2558)
จากขอมูลดังที่กลาวไวในขางตน บงชี้ใหเห็นวาการจัดการเรียนรูของวิทยาลัยเทคนิคยะลา
ยังมีประเด็นที่จะตองไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับความรูดานสังคม ทักษะการคิดและการแกปญหา หลัก
ศีลธรรม และจริยธรรม ผูเรียนไมสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตและในงานอาชีพ ทั้งนี้
วิชาการคิดอยางเปนระบบ เปนวิชาหนึ่งที่อยูในหมวดทักษะชีวิต เนนการเสริมสรางความเปนมนุษยที่
สมบูรณ ใหความสําคัญตอการจัดองคความรูและทักษะเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวันและการประกอบ
อาชีพ แตจากขอมูลที่กลาวไวในขางตน สะทอนใหเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาการคิด
อยางเปนระบบ ยังไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการเรียนรูเทาที่ควร อาจเนื่องมาจาก
ผูสอนยังยึดติดกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเดิม ๆ คือยังเนนครูเปนศูนยกลางการเรียนรู
ซึ่งอาจทําใหผูเรียนไมไดรับการพัฒนาทักษะความรูทางทฤษฎีเพื่อนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
หรือการดําเนินชีวิตไดเทาที่ ควร โดยเฉพาะผูเรียนสายอาชีวะยิ่งจําเปนจะตองปฏิบัติงานอาชีพ ก็
อาจจะขาดทักษะการใฝหาความรูดวยตนเอง ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะทางสังคมและ
การดํารงชีวิต ตลอดจนการประยุกตใชหลักศีลธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคในงานอาชีพ
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สอดคลองกับ ชิน และ เชีย (Chin & Chia, 2005) กลาววาครูสวนใหญ ยังยึดติดรูปแบบการสอน
แบบเดิมที่เนนครูเปนศูนยกลาง โดยการมอบปญหาใหผูเรียนทําการแกปญหาหลังจากที่ทําการสอน
เนื้อหาเสร็จแลว
ผูวิจัยในฐานะครูผู ส อนวิชาการคิดอยางเป นระบบ มีห นาที่สําคัญ คือจัดกระบวนการ
เรียนรูใหบรรลุตามวัตถุประสงคของรายวิชา ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดานพุทธิพสัย ทักษะพิสัย และ
จิตพิสัย ใหสอดลองตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) เนนทักษะกระบวนการ ทักษะการคิด และทักษะการดําเนินชีวิต เพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) เนนการพัฒนาคนในสังคมไทยใหมีคุณธรรมและความรอบรูอยาง
เทาทัน โดยใหมีความพรอมทั้งทางรางกาย สติปญญา อารมณ และศีลธรรม (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2556) ดังนั้น การจัดการเรียนรูในรายวิชาการคิดอยางเปนระบบ
จึงตองมีการปรับเปลี่ยนเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญ ญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และแนวทางการ
ปฏิ รูปการศึ กษาในทศวรรษที่ สอง (พ.ศ. 2552-2561) สอดคล องกั บแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) และสอดคลองกับการจัดการเรียนรูในยุคศตวรรษที่ 21 คือมุงเนน
การจัดกระบวนการเรียนรูที่ สามารถกระตุนหรือสงเสริมผูเรียนใหเกิดความพยายามในการฝกใช
ความคิดที่ทําใหตนเองเขาใจเนื้อหามากขึ้น สามารถถายโยงความรูไปยังผูสอนและเพื่อนรวมชั้นเรียนให
ไดรับรู กระบวนการคิดดังกลาวไมไดเกิดจากการสอนที่เนนเนื้อหาวิชาเปนหลัก แตเนนใหผูเรียน
เขาใจเนื้อหาสาระในเชิงลึก เขาใจความคิดของผูสอนไดอยางทะลุปรุโปรง และมีความคิดอยางเปนระบบ
แบบแผน สอดคล องกั บ มั ณ ฑรา ธรรมบุ ศย (2549) กล าวว าการจั ดการเรี ยนรู จํ าเป นจะต องมี การ
ปรับเปลี่ยนการสอนแบบเดิมจากการ “พูด บอก เลา” ซึ่งไมสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะของการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง ไมสามารถแกปญหาดวยเหตุผล ไมมีความคิดริเริ่มสรางสรรค และไมสามารถนํา
ความรูไปสูการปฏิบัติได ซึ่งการจัดการเรียนรูดังกลาวแตกตางจากการจัดการเรียนรูในยุคศตวรรษที่ 21
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังที่กลาวไวในขางตน ผูวิจัยจึงใหความสําคัญ
และสนใจพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606
การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (problem-based learning: PBL) เปนรูปแบบการจัดการเรียนรู
ที่มีประสิทธิภาพรูปแบบหนึ่งของศตวรรษที่ 21 เนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู และใชแนวคิด
การเรียนรูผานกิจกรรม (activity based learning : ABL) มุงใหผูเรียนซึมซับความรูความเขาใจผาน
การทํากิจกรรมกลุม เปนการเรียนรูเชิงรุกที่ผูเรียนตองผานการปฏิบัติจริงดวยตนเอง ครูเปนผูนําเสนอ
ปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อกระตุนใหผูเรียนคิดแกปญหา ซึ่งปญหามีแนวทางในการแกที่หลากหลายโดยการ
ใหผูเรียนรวมกันทํางานกลุม (Chin & Chia, 2005) เพื่อใหผูเรียนสรางความรูใหมจากการใชปญหาที่
เกิดขึ้นในโลกแหงความเปนจริงเปนบริบทของการเรียนรู ทําใหเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห และคิด
แกปญหา รวมทั้งไดความรูตามศาสตรในสาขาวิชาที่ตนศึกษา (มัณฑรา ธรรมบุศย, 2545) สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 22
ระบุวาผูเรียนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได การจัดการเรียนรูจึงตองสงเสริมใหผูเรียนแตละคน
สามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 24 กลาวถึงการจัดกระบวนการเรียนรูตอง
ใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เผชิญ
สถานการณจากประสบการณจริง คิดสรางสรรค ฝกกระบวนการคิดวิเคราะห ฝกทักษะ สามารถประยุกต
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ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการ
ปฏิบัติใหทําได คิดเปนทําเปน และเกิดการใฝรูอยางสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)
ผูวิจัยในฐานะครูแกนนําการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของ มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2559) เล็งเห็น
ความสําคัญของการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม เพื่อการเจริญเติบโตเปนคนดี และมีประโยชน
ทั้งตอตนเองและสวนรวม การวิจัยนี้ผูวิจัยจึงประยุกตใชกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของ
มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2559) และขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานของ สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2550) ประกอบดวย (1) ขั้นการกําหนดปญหา (2) ขั้นทําความเขาใจกับปญหา (3) ขั้น
ดําเนินการศึกษาค นควา (4) ขั้นสั งเคราะห ความรู (5) ขั้นสรุปและประเมินคาของคํ าตอบ และ (6) ขั้น
นําเสนอและประเมินผลงาน จากการทบทวนวรรณกรรม พบวานักวิจัยไดศึกษาการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานอยางหลากหลาย เชน สิรินทรา คงบุญ (2547); นัจญมีย สะอะ (2551); ซาฟนา หลักแหลง
(2552) ผลการศึกษามีความสอดคลองกันคือผูเรียนที่เรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคลองกับผลการศึกษาของ เยาวเรศ ปราเมต (2550); จุไรรัตน สุริยงค
(2551) พบวาผูเรียนที่เรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการแกปญหาสูงขึ้น
ผูวิจัยจึงใหความสําคัญและสนใจศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณธรรมและจริยธรรม
ของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคยะลา จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัย
ยังไมพบการศึกษาที่เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่นํากิจกรรมการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมของ มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2559) มาประยุกตใชตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานของ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ในรายวิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา
3000-1606 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 เพื่อพัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษา
ใหเปนคนเกง คนดี และมีความสุข ผูวิจัยจึงใหความสําคัญและสนใจศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคยะลา

2. คําถามการวิจัย

กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะอยางไร และสามารถพัฒนา
ผูเรียนกลุมทดลองใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความมีคุณธรรม และจริยธรรม วิชาการคิดอยางเปนระบบ
รหัสวิชา 3000-1606 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองหรือไม

3. วัตถุประสงคของการวิจัย

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้
3.1 เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ
รหัสวิชา 3000-1606
3.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606
ระหวางกอนการทดลองกับหลังการทดลอง
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3.3 เพื่อเปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลอง
กับหลังการทดลอง
3.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

4. ขอบเขตของการวิจัย

4.1 ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษานี้ ครอบคลุมเฉพาะผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปที่ 2 ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จํานวน 408 คน ประกอบดวย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ผูเรียนจํานวน 116 คน และภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2560 ผูเรียนจํานวน 159 คน และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ผูเรียนจํานวน 133 คน
กลุมตัวอยางไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จํานวน 116 คน
ประกอบดวย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 คือผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1, 2 จํานวน 28 คน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 คือผูเรียนภาควิชาอิเล็กทรอนิกส กลุม 1 จํานวน 7 คน ผูเรียนแผนกวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 1 จํานวน 24 คน ผูเรียนภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร กลุม 1 จํานวน 7 คน และ
ผูเรียนภาควิชาสถาปตยกรรม กลุม 1 จํานวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 47 คน และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
คือผูเรียนภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร กลุม 1 จํานวน 5 คน ผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1
จํานวน 19 คน และผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 3 จํานวน 17 คน รวมทั้งสิ้น 41 คน
4.2 ขอบเขตดานตัวแปร
4.2.1 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิด
อยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606
4.2.2 ตัวแปรตาม คือ (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา
3000-1606 และ (2) ความมีคุณธรรมและจริยธรรม วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606
4.3 ขอบเขตดานเนื้อหา
ผูวิจัยกําหนดเนื้อหาของกิจกรรมการรูโดยใชปญหาเปนฐาน ครอบคลุมเฉพาะวิชาการคิด
อยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบดวย 8 กิจกรรมการเรียนรู คือ (1) คุณธรรม
และจริยธรรม (2) องค ประกอบของระบบ (3) กระบวนการวิเคราะห ระบบในแนวลึก (4) กระบวนการ
ประเมินสถานการณ (5) การวิเคราะหสถานการณพฤติกรรมมนุษย (6) การวิเคราะหสาเหตุของปญหา
อยางเปนระบบ (7) การแกปญหา และจัดลําดับความสําคัญของงาน และ (8) กระบวนการแกปญหา
อยางเปนระบบดวยโครงงานคุณธรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนการประยุกตใชกิจกรรมการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมของ มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2559) และขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ของ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ประกอบดวย (1) ขั้นการกําหนดปญหา (2) ขั้นทําความ
เขาใจกับปญหา (3) ขั้นดําเนินการศึกษาคนควา (4) ขั้นสังเคราะหความรู (5) ขั้นสรุปและประเมินคา
ของคําตอบ และ (6) ขั้นนําเสนอและประเมินผลงาน สําหรับทดลองใชกับผูเรียนกลุมทดลอง เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ
รหัสวิชา 3000-1606
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4.4 ขอบเขตดานสถานที่และระยะเวลา
สถานที่ของการศึกษา ครอบคลุมเฉพาะวิทยาลัยเทคนิคยะลา อําเภอเมือง จังหวัด
ยะลา ผู วิ จั ย ดํ าเนิ นการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู โดยใช ป ญ หาเป นฐานด วยตนเอง ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ จํานวน 3 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ระยะที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2559 ระยะเวลา จํานวน 9 ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ
รหัสวิชา 3000-1606 ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณธรรม และจริยธรรมของผูเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีประโยชนดังนี้
5.1 เพื่อใหไดมาซึ่งกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ
รหัสวิชา 3000-1606 สําหรับพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณธรรม และจริยธรรมของผูเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคยะลา
5.2 เพื่อชวยใหผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่เปนกลุมทดลองมีการพัฒนา
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาการคิ ดอย างเป นระบบ รหั สวิชา 3000-1606 มี คุ ณธรรมและจริยธรรม
สามารถนําไปประยุกตใชสําหรับการดําเนินชีวิตประจําวันและงานอาชีพในอนาคต
5.3 ผลที่ไดจากการศึกษาจะเปนแนวทางใหครูผูสอน และผูที่เกี่ยวของทางการศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชนไดรวมกันสรางสรรคนวัตกรรมแหงการเรียนรู สําหรับพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 และในรายวิชา
อื่น ๆ ตอไป
5.4 ผลที่ไดจากการศึกษาจะทําใหสถานศึกษา องคกรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษา
ไดแนวทางในการกําหนดนโยบายหรือทิศทางสําหรับการพัฒนาผูเ รียนใหเปนคนเกง คนดี และมีความสุข
ใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2
(พ.ศ. 2552-2561)

6. นิยามศัพทเฉพาะ

ผูเรียน หมายถึง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการคิด
อยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบดวย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2560 และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
กิจกรรมการเรียนรูโ ดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606
เปนการจัดกระทําใหผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของวิทยาลัยเทคนิคยะลา ที่เปนกลุม
ทดลองของการศึกษานี้ไดรับกิจกรรมการเรียนรูที่ เปนการประยุกตใชกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียน
คุ ณ ธรรมของ มู ล นิ ธิ ยุ วสถิ ร คุ ณ (2559) ตามขั้ นตอนการจั ดการเรี ยนรู โดยใช ป ญ หาเป นฐานของ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ประกอบดวย (1) ขั้นการกําหนดปญหา (2) ขั้นทําความ
เขาใจกับปญหา (3) ขั้นดําเนินการศึกษาคนควา (4) ขั้นสังเคราะหความรู (5) ขั้นสรุปและประเมินคา
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ของคําตอบ และ (6) ขั้นนําเสนอและประเมินผลงาน ซึ่งเปนกิจกรรมการเรียนรูที่ใชแนวคิดการเรียนรู
ผานกิจกรรม (ABL) ที่จัดกระทําในชั้นเรียนปกติ ของวิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยจัดกระทําในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 และภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2560 เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคุณธรรม และจริยธรรม หลังเสร็จสิ้นการ
ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูในแตละภาคเรียนจะมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ในรายวิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน ประกอบดวย 8 กิจกรรม รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมการเรียนรูที่ 1 เรื่อง คุณธรรม และจริยธรรม วัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียน (1) อธิบาย
ความหมายของคุณธรรม (2) อธิบายความหมายของจริยธรรม และ (3) แยกแยะความแตกตางของ
คุณธรรมกับจริยธรรม
กิจกรรมการเรียนรูที่ 2 เรื่อง องคประกอบของระบบ วัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียน (1) แยกแยะ
องคประกอบของระบบ และ (2) ระบุองคประกอบของระบบตอกระบวนการดําเนินงาน
กิจกรรมการเรียนรูที่ 3 เรื่อง กระบวนการวิเคราะหระบบในแนวลึก วัตถุประสงคเพื่อให
ผูเรียน (1) แยกแยะระดับของระบบในแนวลึก และ (2) วิเคราะหระบบในแนวลึก
กิจกรรมการเรียนรูที่ 4 เรื่อง กระบวนการประเมินสถานการณ วัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียน
(1) อธิบายความหมายของการประเมินสถานการณ (2) จัดลําดับกระบวนการประเมินสถานการณ และ
(3) จําแนกกระบวนการประเมินสถานการณ
กิจกรรมการเรียนรูที่ 5 เรื่อง การวิเคราะหสถานการณหาพฤติกรรมมนุษย วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเรียนวิเคราะหสถานการณปญหาพฤติกรรมมนุษย
กิจกรรมการเรียนรูที่ 6 เรื่อง การวิเคราะหสาเหตุของปญหาอยางเปนระบบ วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเรียนระบุสวนประกอบตาง ๆ ของแผนผังสาเหตุและผล
กิจกรรมการเรียนรูที่ 7 เรื่อง การแกปญหา และจัดลําดับความสําคัญของงาน วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเรียน (1) แยกแยะการคิดของผูสวมหมวกคิด 6 สี และ (2) จัดลําดับความสําคัญของงาน
กิจกรรมการเรียนรูที่ 8 เรื่อง กระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบดวยโครงงานคุณธรรม
วัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนวิเคราะหกระบวนการจัดทําโครงงานคุณธรรม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ไดจากการวัดความสามารถดานความรูและ
ความเขาใจจากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ที่ผูวิจัย
สรางขึ้นเปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ (แบบปรนัย) จํานวน 6 ชุด ประกอบดวย
แบบทดสอบชุดที่ 1 เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการคิดและระบบ วัตถุประสงคเพื่อให
ผูเรียน (1) บอกความหมายของการคิด (2) บอกความหมายของระบบ (3) วิเคราะหลักษณะสําคัญ
ของระบบ (4) อธิบายหลักการของทฤษฎีระบบ (5) จําแนกประเภทของระบบ (6) วิเคราะหความ
แตกตางของระบบเปดและระบบปด (7) แยกแยะองคประกอบของระบบ และ (8) ระบุองคประกอบ
ของระบบตอกระบวนการดําเนินงาน จํานวน 26 ขอ
แบบทดสอบชุดที่ 2 เรื่อง การคิดอยางเปนระบบ วัตถุประสคเพื่อใหผูเรียน (1) บอก
ความหมายของการคิดอยางเปนระบบ (2) จําแนกความแตกตางของการคิดอยางเปนระบบกับการคิด
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แบบเสนตรง (3) อธิบายหลักการสําคัญของการคิดอยางเปนระบบ (4) บอกความสําคัญของการคิด
อยางเปนระบบ (5) แยกแยะระดับของระบบในแนวลึก และ (6) วิเคราะหระบบในแนวลึก จํานวน 22 ขอ
แบบทดสอบชุดที่ 3 เรื่อง ขอมูลกับการประเมินสถานการณ วัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียน
(1) อธิบายความหมายและความสําคัญของขอมูล (2) แยกแยะขอมูลตามวิธีการเก็บรวบรวม (3) จําแนก
ขอมูลตามลักษณะของขอมูล (4) แยกแยะคําถามสําหรับการรวบรวมขอมูล (5) อธิบายความหมาย
ของการประเมิ น สถานการณ (6) จั ด ลํ า ดั บ กระบวนการประเมิ น สถานการณ และ (7) จํ า แนก
กระบวนการประเมินสถานการณ จํานวน 21 ขอ
แบบทดสอบชุดที่ 4 เรื่อง การวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ วัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียน
(1) อธิบายความหมายของปญหา (2) วิเคราะหองคประกอบของปญหา (3) อธิบายความหมายของ
การวิเคราะหปญ หาที่พรอมจะเกิดขึ้น (4) ระบุกระบวนการวิเคราะหปญ หาที่พรอมจะเกิดขึ้น (5)
บอกประโยชนของการวิเคราะหปญหาที่พรอมจะเกิดขึ้น (6) วิเคราะหสถานการณปญหาพฤติกรรม
มนุษย และ (7) ระบุสวนประกอบตาง ๆ ของแผนผังสาเหตุและผล จํานวน 20 ขอ
แบบทดสอบชุดที่ 5 เรื่อง เทคนิคการแกปญหาและการตัดสินใจอยางเปนระบบ วัตถุประสงค
เพื่ อให ผู เรียน (1) บอกความหมายของการตั ดสินใจ (2) จําแนกองคประกอบของการตั ดสินใจ (3)
แยกแยะการคิดของผูสวมหมวกคิด 6 สี (4) จัดลําดับความสําคัญของงาน และ (5) วิเคราะหกระบวนการ
จัดทําโครงงานคุณธรรม จํานวน 20 ขอ
แบบทดสอบชุดที่ 6 เปนแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา
3000-1606 จํานวน 25 ขอ
ความมีคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การที่ผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา ที่เปนกลุมทดลองของการวิจัยนี้ ประพฤติปฏิบัติตนตามตัวบงชี้ดังนี้
“ความมีวินัย และความรับผิดชอบ คือ ตั้งใจฟงครูอธิบาย ตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ
และไมยอทอตออุปสรรค มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน รูจักรับผิดชอบหนาที่
ของตนเอง ปฏิบัติงานตามขั้นตอนอยางเปนระเบียบเรียบรอย ปฏิบัติงานเสร็จตามที่กําหนด สงงานหรือ
การบานครบตามที่ไดรับมอบหมาย มีการเตรียมหนังสือเรียนหรือวัสดุตามที่กําหนด ปฏิบัติตนตามระเบียบ
ของสถานศึกษา เขาเรียนและเขารวมกิจกรรมดวยความพรอมเพรียง มีมารยาทในการพูด รับฟงและ
เคารพความคิดเห็นของผูอื่น มีความเกรงใจผูอื่น มีความพยายามในการตอบคําถาม และมีภาวะความ
เปนผูนํา”
“ความซื่อสัตยสุจริต คือเปนผูท่ีมีความตรงไปตรงมาไมนินทาวารายผูอื่นใหเกิดความเสียหาย
ไมกลาวเท็จหรือพูดจาโกหก ไมลอกการบานผูอื่นหรือใหผูอื่นลอกการบาน ไมทุจริตในการสอบ เมื่อ
ยืมสิ่งของผูอื่นแลวจะนํามาคืนเจาของ ไมนําสิ่งของสวนรวมมาใชเพื่อประโยชนสวนตน และเมื่อเก็บ
สิ่งของผูอื่นไดก็จะคืนใหเจาของ”
“ความกตัญูกตเวที คือ แสดงความเคารพนับถือและปฏิบัติตามคําสั่งสอนบิดามารดา
และผูมีพระคุณ ดูแล และไมทอดทิ้งผูมีพระคุณ มีความตั้งใจที่ทําใหบิดามารดามีความภาคภูมิใจ ระลึกถึง
และตอบแทนบุญคุณผูมีพระคุณ ไมประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่เสื่อมเสีย มีจิตอาสาชวยเหลืองานของ
ครูอาจารยหรือผูที่มีพระคุณ และเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม”
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“ความเมตตากรุณา คือ แบงปนสิ่งของใหผูอื่นดวยความเต็มใจ บริจาคสิ่งของเพื่อชวยเหลือ
ผูท่ีเดือดรอน ไมรังแก เบียดเบียน หรือทํารายผูอื่น ใหอภัยผูอื่น ยินดีเมื่อผูอื่นไดดี และเสียสละเวลา
เพือ่ ชวยเหลือผูประสบความเดือดรอน”
ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หมายถึง ระดับความรูสึก
หรือความสุขที่เกิดขึ้นในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปน
ระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ทั้งที่เกิดขึ้นระหวางผูสอนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูเรียน ตลอดจนความชัดเจน
ของการอธิบายแตละกิจกรรมการเรียนรู ความเหมาะสมของกิจกรรม ระยะเวลา และสถานที่ บรรยากาศ
และรูปแบบของการกิจกรรมรู การมีสวนรวมของผูเรียน สาระและประโยชนจากกิจกรรมการเรียนรูที่
ผูเรียนกลุมทดลองมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยประเมินจากมาตรวัดความพึงพอใจตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

