
บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

1. ความนํา  
การวิจัยน้ีผูวิจัยทบทวนวรรณกรรม เพ่ือเปนแนวทางสําหรับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู

โดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
คุณธรรมและจริยธรรม ของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงวิทยาลัยเทคนิคยะลา การทบทวน
วรรณกรรมผูวิจัยเสนอรายละเอียดเน้ือหาแตละประเด็นดังน้ี (1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พุทธศักราช 2557 เปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหสอดคลองกับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี เพ่ือผลิต
กําลังคนระดับเทคนิคที่มีคุณภาพทั้งดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ (2) หมวดวิชาทักษะชีวิต รายวิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 
3000-1606 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 เปนวิชาทฤษฎี (2 หนวยกิต) 
อยูในกลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต และจัดอยูในกลุมวิชามนุษยศาสตร (3) การจัดกิจกรรม
การเรียนรู เปนการปฏิบัติตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรู เพ่ือใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และบรรลุตามจุดประสงค (4) การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เนนใหผูเรียนเรียนรู
จากปญหาที่เกิดขึ้นจริง หรือจําลองขึ้นมา เพ่ือกระตุนใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง (5) แนวคิด
และทฤษฎีเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรม คุณธรรม เปนสภาพความดีที่อยูภายในจิตใจของมนุษยที่
เปนไปในทางที่ถูกตอง ดีงาม สวนจริยธรรมเปนพฤติกรรมที่แสดงออกใหเห็นเปนการปฏิบัติดี และ
ปฏิบัติถูกตอง และ (6) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เปนความรูความสามารถหรือทักษะของบุคคล อันเกิดจากการเรียนรูในวิชาตาง ๆ ในสถาบันการศึกษา 
สามารถวัดและประเมินผลจากแบบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

สําหรับรายละเอียดของเน้ือหาแตละประเด็น ผูวิจัยเสนอตามลําดับดังน้ี 
 

2. ทฤษฎีงานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเชื่อมโยงตัวแปรท่ีเก่ียวของกับตัวแปรท่ีศึกษา 
2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  
หลักสูตรประกาศียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 เปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหสอดคลอง

กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี เพ่ือผลิตกําลังคนระดับเทคนิคที่มีคุณภาพครอบคลุมอยางนอย 3 ดาน คือ 
ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ สามารถ
นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานที่ใชเทคนิค ควบคุมการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงานในลักษณะ
ผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระ และพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาทางวิชาการ และวิชาชีพ ตลอดจน
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ โดยเปดโอกาสให
ผูเรียนเลือกระบบและวิธีการเรียนไดอยางเหมาะสมตามศักยภาพ ตามความสนใจและโอกาสของตน 
สงเสริมใหมีการประสานความรวมมือเพ่ือจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรรวมกันระหวางสถาบัน 
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สถานศึกษา หนวยงาน สถานประกอบการ และองคกรตาง ๆ ทั้งในระดับชุมชน ระดับทองถิ่น และ
ระดับชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2557) 

หลักการของหลักสูตร 
1. เปนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง เพ่ือพัฒนากําลังคนระดับเทคนิคใหมี

สมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการ
ของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และแผนการศึกษาแหงชาติ ทั้งในระดับชุมชน ระดับทองถิ่น และระดับชาติ 

2. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง เนนสมรรถนะดวยการ
ปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถ
เทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยาการ สถาน
ประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ 

3. เปนหลักสูตรที่มุงเนนใหผูสําเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู
เต็มภูมิ ปฏิบัติไดจริง มีความเปนผูนําและสามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี 

4. เปนหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันระหวาง
หนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

5. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหสถานศึกษา ชุมชนและทองถิ่น มีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตรใหตรงตามความตองการและสอดคลองกับยุทธศาสตรของภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ 

จุดมุงหมายของหลักสูตร 
1. เพ่ือใหมีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต สามารถศึกษาคนควาเพ่ิมเติม

หรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
2. เพ่ือใหมีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. เพ่ือใหสามารถบูรณาการความรู ทักษะจากศาสตรตาง ๆ ประยุกตใชในงานอาชีพ 

สอดคลองกับการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี 
4. เพ่ือใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองคกร 

สามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี และมีความภาคภูมิใจในตนเองตอการเรียนวิชาชีพ 
5. เพ่ือใหมีปญญา ใฝรู ใฝเรียน มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการจัดการ 

การตัดสินใจและการแกปญหา รูจักแสวงหาแนวทางใหม ๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกตใชความรูในการ
สรางงานใหสอดคลองกับวิชาชีพและการพัฒนางานอาชีพอยางตอเน่ือง 

6. เพ่ือใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย มีวินัย มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง
ทั้งรางกายและจิตใจ เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพน้ัน ๆ  

7. เพ่ือใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด ทั้ง
ในการทํางาน การอยูรวมกัน มีความรับผิดชอบตอครอบครัว องคกร ทองถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตน
เพ่ือสังคม เขาใจและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่น ตระหนักในปญหาและ
ความสําคัญของสิ่งแวดลอม 

8. เพ่ือใหตระหนักและมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยเปนกําลังสําคัญในดานการผลิตและใหบริการ 
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9. เพ่ือใหเห็นคุณคาและดํารงไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ปฏิบัติตน
ในฐานะพลเมืองดี ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

หลักเกณฑการใชหลักสูตร 
1. การเรียนการสอน 

1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรน้ี ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียน
ที่กําหนด และนําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินรวมกันได สามารถเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบ
ความรูและประสบการณได 

1.2 การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนได
หลากหลายรูปแบบ เพ่ือใหผูเรียนสามารถประยุกตใชความรูและทักษะในวิชาการที่สัมพันธกับวิชาชีพ
ในการวางแผน แกปญหา และจัดการทรัพยากรในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม มีสวนรวมในการ
พัฒนาวิชาการ ริเริ่มสิ่งใหม มีความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอ่ืนและหมูคณะ เปนอิสระในการปฏิบัติงาน
ที่ซับซอนหรือจัดการงานผูอ่ืน มีสวนรวมที่เก่ียวกับการวางแผน การประสานงานและการประเมินผล 
รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน 

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
2.1 การจัดการศึกษาในระบบปกติสําหรับผูเขาเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาในประเภทวิชาและสาขาวิชาตามที่หลักสูตรกําหนด ใช
ระยะเวลา 2 ปการศึกษา สวนผูเขาเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
และผูเขาเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาตางประเภทวิชา
และสาขาวิชาที่กําหนด ใชระยะเวลาประมาณ 3 ปการศึกษา 

2.2 การจัดเวลาเรียนใหดําเนินการ ดังน้ี (1) ในปการศึกษาหน่ึง ๆ ใหแบงภาคเรียน
ออกเปน 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค ภาคเรียนละ 18 สัปดาห โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิต 
ตามที่กําหนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนไดอีกตามที่เห็นสมควร 
และ (2) การเรียนในระบบช้ันเรียน ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปดทําการสอนไมนอยกวา
สัปดาหละ 5 วัน ๆ ละไมเกิน 7 ช่ัวโมง โดยกําหนดใหจัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที  

3. หนวยกิต ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ระหวาง 83-120 หนวยกิต การคิด
หนวยกิตถือเกณฑดังน้ี 

3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปราย ไมนอยกวา 18 ช่ัวโมง เทากับ 
1 หนวยกิต 

3.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการทดลองหรือฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ ไมนอยกวา 
36 ช่ัวโมง เทากับ 1 หนวยกิต 

3.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการฝกปฏิบัติในโรงฝกงานหรือภาคสนาม ไมนอย
กวา 54 ช่ัวโมง เทากับ 1 หนวยกิต 

3.4 รายวิชาที่ใชในการศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง เทากับ 1 หนวยกิต 
3.5 การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหลงวิทยาการ 

ไมนอยกวา 320 ช่ัวโมง เทากับ 4 หนวยกิต 
3.6 การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง เทากับ 1 หนวยกิต 
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โครงสรางของหลักสูตร 
โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 แบงเปน 3 หมวดวิชา 

และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังน้ี 
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต 

1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร ประกอบดวย (1) กลุมวิชาภาษาไทย และ 
(2) กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา ประกอบดวย (1) กลุมวิชาวิทยาศาสตร 
และ (2) กลุมวิชาคณิตศาสตร  

1.3 กลุ มทั กษะทางสั งคมและการดํารงชี วิต ประกอบดวย (1) กลุ ม วิชา
สังคมศาสตร และ (2) กลุมวิชามนุษยศาสตร 

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ประกอบดวย (1) กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน (2) กลุมทักษะ
วิชาชีพเฉพาะ (3) กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (4) ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ และ (5) โครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ  

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงสราง

ของแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถ
จัดตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และหรือพัฒนาไดตามความเหมาะสมตามยุทธศาสตรของภูมิภาค เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองกําหนด
รหัสวิชา จํานวนหนวยกิต และจํานวนช่ัวโมงเรียนตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 

การเขาเรียน ผูเรียนตองมีพ้ืนความรูและคุณสมบัติ ดังน้ี (1) พ้ืนความรู ตองสําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา ผูเขาเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และผูสําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพตางประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กําหนด ตองเรียนรายวิชาปรับ
พ้ืนฐานวิชาชีพใหครบตามที่ระบุไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา การเรียนรายวิชาปรับ
พ้ืนฐานวิชาชีพ ใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไวในหลักสูตร สาขาวิชาและการตัดสินผลการเรียนให
เปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 2558 และ (2) คุณสมบัติของผูเขาเรียน
ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษา และการประเมินผลการเรียนตาม
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 2558 

การประเมินผลการเรียน เนนการประเมินสภาพจริง โดยใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 
2557 พ.ศ. 2558 

การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะตอง (1) ไดรายวิชาและจํานวนหนวยกิตสะสมใน
หมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ครบถวนตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
แตละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด (2) ไดคาระดับคะแนน
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เฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.00 (3) ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และ (4) ไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรม
เสริมหลักสูตร และ "ผาน" ทุกภาคเรียน ตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด 

2.2 หมวดวิชาทักษะชีวิต รายวิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 
หมวดวิชาทักษะชีวิต มุงเนนการเสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ ใหความสําคัญตอ

การจัดองคความรูและทักษะ เพ่ือใหผูเรียนทุกประเภทวิชามีความรูความสามารถใชทักษะการสื่อสาร 
การคิด การวิเคราะห การแกปญหา การตัดสินใจ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและบูรณาการ
ความรู เพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพได 

จุดประสงค เพ่ือให (1) สามารถสื่อสารดวยการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษา 
ตางประเทศอ่ืน (2) สามารถคิด คนควาแกปญหาโดยใชหลักทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (3) สามารถ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ วัฒนธรรม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปกครอง 
การอยูรวมกันในสงัคม ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (4) เสริมสรางทักษะชีวิตและพัฒนาสุขภาพ
บนพ้ืนฐานของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย (5) สามารถบูรณาการความรูไดอยางเปนระบบ
และนําไปใชในการดําเนินชีวิตและเปนพ้ืนฐานในการศึกษาวิชาชีพ (6) สามารถบูรณาการการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต และ (7) ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม ความเปนมนุษย 
มีคุณธรรมจริยธรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เปนผูมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม 

โครงสรางหลักสูตรของหมวดวิชาทักษะชีวิต 
โครงสรางหมวดวิชาทักษะชีวิต ใหเลือกเรียนในลักษณะเปนรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการ

ใหครอบคลุมทุกกลุมวิชา เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม เห็น
คุณคาของตนและการพัฒนาตน มีความใฝรู แสวงหาและพัฒนาความรูใหม มีความสามารถในการใช
เหตุผล การคิดวิเคราะห การแกปญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ รวมถึงความรับผิดชอบตอตนเอง และ
สังคม ในสัดสวนที่เหมาะสมเพ่ือใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต รวมไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต) ประกอบดวย (1) กลุมวิชาสังคมศาสตร 
(ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) และ (2) กลุมวิชามนุษยศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) โดยวิชาการคิด
อยางเปนระบบ (systematic thinking) รหัสวิชา 3000-1606 เปนวิชาทฤษฎี (2 หนวยกิต) 

คําอธิบายรายวิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 
วิชาการคิดอยางเปนระบบ (systematic thinking) รหัสวิชา 3000-1606 หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 เปนวิชาทฤษฎี (2 หนวยกิต) อยูในหมวดทักษะชีวิต 
กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต และจัดอยูในกลุมวิชามนุษยศาสตร  

จุดประสงครายวิชา เพ่ือใหผูเรียน (1) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและกระบวนการ
พ้ืนฐานในการคิดอยางเปนระบบ (2) มีทักษะการคิดอยางเปนระบบในการจัดลําดับงาน การตัดสินใจ 
การจัดการกับความเสี่ยง และการแกปญหา (3) สามารถนําทักษะการคิดอยางเปนระบบไปใชในการ
ตัดสินใจ โดยพิจารณาทั้งสวนที่พอใจและความเสี่ยงเพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาและแกปญหา และ (4) มีเจตคติ
และกิจนิสัยที่ดีในการดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพดวยความรอบคอบและมีเหตุผล 

มาตรฐานรายวิชา คือ (1) แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการพ้ืนฐานที่เก่ียวของ
กับการคิดอยางเปนระบบ (2) ประเมินสถานการณตามขั้นตอนที่กําหนด (3) วิเคราะหการตัดสินใจตาม
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ขั้นตอนที่กําหนด (4) วิเคราะหปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามขั้นตอนที่กําหนด (5) วิเคราะหปญหาตาม
ขั้นตอนที่กําหนด และ (6) ประยุกตใชเทคนิคการคิดอยางเปนระบบในการดําเนินชีวิต 

อธิบายรายวิชา : ศึกษาเก่ียวกับลักษณะและขั้นตอนของกระบวนการคิดอยางเปนระบบ 
ประเภทและวัตถุประสงคของคําถามที่ใชในการรวบรวมขอมูล ขั้นตอนและแนวคิดของกระบวนการ
ประเมินสถานการณ การวิเคราะหการตัดสินใจ การวิเคราะหปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและการคิดวิเคราะห
ปญหาโดยใชทักษะกระบวนการกลุม กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการสืบคน กระบวนการ
มีสวนรวม การต้ังคําถามโดยใชการเรียนรูของกลุมและบริบทของแตละบุคคล 

2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
2.3.1 ความหมายของกิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมการเรียนรู เปนการปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู เพ่ือใหการ

จัดการเรียนรูดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และการเรียนรูของผูเรียนบรรลุตามจุดประสงคของการ
จัดการเรียนรูที่กําหนดไว (มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, 2553)  

2.3.2 ความสําคัญของกิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมการเรียนรูเปนองคประกอบที่สําคัญของการจัดการเรียนรู เน่ืองจากกิจกรรม

การเรียนรูที่เหมาะสมจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางแทจริง การจัดกิจกรรมการเรียนรูจึงมี
ความสําคัญดังน้ี (1) ชวยเราความสนใจของผูเรียน (2) เปดโอกาสใหผูเรียนประสบความสําเร็จ (3) 
ปลูกฝงความเปนประชาธิปไตย ความรับผิดชอบ และสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค (4) ใหผูเรียนไดมี
การเคลื่อนไหว รูสึกสนุกสนาน (5) ใหเห็นความแตกตางระหวางบุคคล (6) ขยายความรูและประสบการณ
ของผูเรียนใหกวางขวาง (7) สงเสริมความงอกงามและพัฒนาการของผูเรียน สงเสริมทักษะ และปลูกฝง
เจตคติที่ดี (8) สงเสริมใหผูเรียนรูจักทํางานเปนทีม และ (9) ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในบทเรียน 
และเกิดความซาบซึ้ง (มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, 2553) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีจุดมุงหมายที่สําคัญดังน้ี (1) ผูเรียนเกิดพัฒนาการทั้งดาน
รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา (2) เพ่ือสนองความสนใจ ความสามารถ และความถนัดของแตละ
บุคคล (3) สรางบรรยากาศการจัดการเรียนรูใหเพลิดเพลินสนุกสนาน (4) สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การเรียน กลาคิด และกลาแสดงออก และ (5) สงเสริมใหผูเรียนไดคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน เกิด
ทักษะกระบวนการ ใหเปนคนเกง คนดี และมีความสุข 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีหลักการที่ควรคํานึงถึง คือ (1) ความสอดคลองกับ
เจตนารมณของหลักสูตร และจุดประสงคการจัดการเรียนรู (2) ความเหมาะสมกับวัย ความสามารถ 
ความสนใจของผูเรียน และสอดคลองกับลักษณะเน้ือหาวิชา (3) มีลําดับขั้นตอน นาสนใจ และใชสื่อการ
จัดการเรียนรูที่หลากหลายและเหมาะสม (4) ผูเรียนเปนผูทํากิจกรรม (5) สงเสริมกระบวนการคิด (6) ใช
เทคนิควิธีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย และเนนการเรียนอยางมีความสุข และ (7) กิจกรรมตอง
สามารถประเมินผลได (มหาวิทยาลัยราชภัฎ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, 2553) 

2.3.3 แนวคิดการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางมาจากแนวคิดทางการศึกษาของ จอหน 

ดิวอ้ี (John Dewey) คือเปนการเรียนรูโดยการกระทํา (larning by doing) เปนที่แพรหลายและไดรับการ
ยอมรับทั่วโลก เปนการเปลี่ยนบทบาทในการเรียนรูของผูเรียนจากการเปนผูรับมาเปนผูเรียน และเปลี่ยน
บทบาทของครูจากผูสอนหรือผูถายทอดขอมูลความรูมาเปนผูจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียน ผูเรียน
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เปนศูนยกลางของการเรียนการสอนเพราะบทบาทในการเรียนรูสวนใหญจะอยูที่ตัวผูเรียนเปนสําคัญ 
(ทิศนา แขมมณี, 2545) สอดคลองกับแนวคิดของ โรเจอรส (Rogers, 1969) เช่ือวามนุษยมีศักยภาพในดานดี 
ตองการมีเอกลักษณของตนเอง มีแรงขับหรือผลักดันใหเรียนรูและแสวงหาประสบการณการเรียนรูที่มี
ความหมายตอตนเอง มีความเต็มใจที่จะรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง และความสําเร็จของการเรียนรู
ขึ้นอยูกับความเต็มใจของผูเรียนในการเรียนรู โดยมีลักษณะสําคัญ คือ (1) การมีสวนเก่ียวของดวยเปน
สวนตัว (2) การริเริ่มดวยตนเอง (3) การประเมินตนเองโดยผูเรียน (4) ความหมายของการเรียนรูคือ
สาระสําคัญของการเรียนรู และ (5) การขยายความรูไปสูสิ่งอ่ืนได นอกจากน้ี โรเจอรส กลาววาผูสอน
ตองใหโอกาสผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเอง ครูเปนเพียงผูจัดประสบการณตาง ๆ หรือเปนผูสงเสริม
การเรียนรู 

แบรนเดสและจินนิส (Brandes & Ginnis, 1992) อธิบายการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนศูนยกลางวาผูเรียนจะเปนผูรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเองต้ังแตการวางแผน (planning) 
จัดระบบระเบียบ (organizing) ลงมือปฏิบัติ (implementation) และประเมินผลการเรียนรูของตนเอง 
(evaluation) องคประกอบเหลาน้ีเปนสิ่งสําคัญของกระบวนการเรียนรูของบุคคล  

การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เปนการใหผูเรียนมีอิสระในการใชสติปญญา
ของตนเอง ใหผูเรียนไดมีความเกี่ยวของในกระบวนการจัดการเรียนรูทั้งในลักษณะของผูริเริ่มการเรียน 
และการประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง โดยผูสอนจะมีบทบาทในการสงเสริม ใหขอมูลยอนกลับและ
ช้ีแนะการเรียนรูของผูเรียนในลักษณะของการจัดประสบการณทําใหเกิดการเรียนรูและมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในตัวผูเรียน  

2.3.4 หลักการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติไวในมาตรา 22 วา “การจัดการศึกษา

ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” 
เพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาว หนวยงานที่เกี่ยวของจําเปนตองดําเนินการปฏิรูประบบการเรียน
การสอนโดยมุงเนนประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ และตองจัดใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง 
ฝกปฏิบัติใหคิดเปนทําเปน มีนิสัยรักการเรียนรู และเกิดการใฝรูใฝเรียนอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543) โดยการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางจะตองยึด
หลักพ้ืนฐาน 5 ประการ คือ (1) มีการยอมรับซึ่งกันและกันระหวางผูสอนและผูเรียน (2) มีความรับผิดชอบ
และมีการตกลงรวมกันในการที่จะไปสูเปาหมายของการเรียนรู (3) มีการสื่อสารและการใหขอมูลยอนกลับ
ที่มีประสิทธิภาพ (4) มีความรวมมือและเต็มใจในการแกปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น และ (5) มีความ
มั่นคงปลอดภัยที่รับรูไดในหองเรียน (Billson & Tiberius, 1991) 

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2553) กลาววาการจัดการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทําใหผูเรียนเขาใจจุดมุงหมายของการเรียนและใสใจเรียนรูสิ่งตาง ๆ อยางเต็ม
ศักยภาพ ปจจัยที่ผูสอนควรคํานึงถึง คือ (1) บรรยากาศที่กระตุนการศึกษาคนควาผานกระบวนการ
คนพบตนเอง (2) ผูเรียนรูสึกปลอดภัยและไดรับการยอมรับ (3) ผูเรียนเขาใจทั้งผลบวกและผลลบของ
การแสวงหาความรูความเขาใจใหม ๆ (4) ผูเรียนมีโอกาสมากในการไดรับขอมูลขาวสารหลากหลาย
รูปแบบ ซึ่งจะตองกําหนดไวใหเหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคล และ (5) ผูสอนเปนผูอํานวยการ
และประสานงาน คือชวยใหผูเรียนสามารถกําหนดประเด็นปญหาเพ่ือการแสวงหาคําตอบสําหรับการ
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เช่ือมโยงปญหาเขากับบริบทของผูเรียน สะทอนใหเห็นโลกแหงความเปนจริงในการเรียนรู จัดเน้ือหาวิชา
ใหสัมพันธกับปญหาไมใชจัดตามทฤษฎี ใหผูเรียนรับผิดชอบตนเองในการกําหนดขอบเขตการเรียนรู
และวางแผนการแกปญหา ตลอดจนกระตุนใหเกิดการเรียนรูแบบกลุม 

การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีลักษณะ (1) การซักถาม คือการต้ังคําถามให
ชวยกันตอบ อาจซักถามเปนรายบุคคล เปนกลุมหรือช้ันเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน หรือกิจกรรมที่ปฏิบัติ 
(2) การอภิปราย หัวขออภิปรายอาจเปนขอความหรือคําถาม ผูอภิปรายจะอธิบายหรือแสดงเหตุผล
เพ่ือสนับสนุนหรือโตแยงหัวขอที่กําหนดโดยไมมีการแบงฝาย และไมมีการลงมติ อาจอภิปรายปากเปลา
ในกลุมหรือในช้ันเรียนและอาจใหทุกคนเขียนสรุปผลการอภิปราย ผูสอนบันทึกการอภิปราย และ
ตรวจขอเขียนประกอบการพิจารณาประเมินผล (3) การแสดงความคิดเห็นเพ่ือแกปญหา เปนการต้ัง
ขอสังเกต หรือบอกวิธีแกปญหาอาจทําไดโดยการพูดหรือเขียนบรรยาย หรือการแสดงทาทาง (4) การ
คนหา คือการศึกษาคนควาหาขอเท็จจริง หรือขอมูลสารสนเทศ หรือทักษะกระบวนการ อาจทําโดยการ
รวบรวม การสังเกต การปฏิบัติการทดลอง การตรวจสอบ หรือการฝกฝน เชน การรวบรวม หรือสืบคน
ขอมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร และการแกปญหาในชีวิตประจําวัน ฯลฯ และ (5) ลงมือปฏิบัติดวย
ตนเอง หมายความรวมถึงการรวบรวมปรับปรุงจากผลงานที่มีผูทําไว เชน เอกสาร รายงาน หรือหนังสือ
ตําราวิชาการตาง ๆ โดยเสนอเปนขอเขียน อาจทําเปนเรียงความ รายงาน หรือโครงงาน และอาจเลือก
ผลงานที่ดีทั้งที่เปนแบบฝกหัดและผลการทํางาน และเก็บไวในแฟมสะสมงาน  

2.3.5 บทบาทผูสอนในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2553) กลาวถึงบทบาท

ของผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง รายละเอียดดังน้ี 
2.3.5.1 การใหคําแนะนํา สิ่งที่ผูสอนควรปฏิบัติคือ (1) ช้ีแนะกิจกรรม หัวขอ

ศึกษาคนควาหรือสถานการณอาจเปนสถานการณจริงหรือสถานการณจําลองก็ได ใหเปนไปตาม
หลักสูตรหรือสอดคลองกับหลักสูตร ผูสอนตองเตรียมการ โดยเสนอใหเลือกหรือใหผูเรียนกําหนดขึ้นเอง 
และไดรับการปรับปรุงแกไขจากผูสอนเพ่ือใหเปนไปตามหลักสูตร และ (2) ช้ีแนะวิธีดําเนินการ โดย
ใหคําปรึกษา ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีศึกษาคนควา วิธีรวบรวม วิธีนําเสนอ แนะนําการทํางานรวมกัน 
การใชสื่อ และแหลงการเรียนรู 

2.3.5.2 การกํากับดูแลกิจกรรม ผูสอนควรปฏิบัติดังน้ี (1) กํากับดูแลการทํางาน 
โดยแนะนําวิธีการทํางานใหเปนไปอยางเหมาะสม รูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืน รับผิดชอบ คิดและทําอยาง
สรางสรรค ปรับปรุงตนเองอยูเสมอ (2) ประเมินผลตามสภาพจริง จากการสังเกตพิจารณาระหวาง
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนอยางตอเน่ือง และความถูกตองเรียบรอยของผลงาน โดยอาจพิจารณาประกอบ
กับผลการประเมนิตนเองของผูเรียน ของกลุมเพ่ือน และขอคิดเห็นของผูปกครอง 

การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยสงเสริมความสามารถตามความสนใจของผูเรียนแตละคนหรือแตละกลุม ใหผูเรียนรวมกันทํางาน
และสืบคนความรู ดําเนินกิจกรรมในลักษณะของการเรียนรูแบบกลุมยอย และมีการประเมินผลตาม
สภาพจริงจากบริบทของผูสอนและผูเรียน ทั้งน้ี การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปน
กิจกรรมการจัดการเรียนรูรูปแบบหน่ึงที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
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2.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
2.4.1 ความเปนมาของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีช่ือเรียกหลายแบบ เชน การเรียน

โดยใชปญหาเปนหลัก การเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐาน และการเรียนรูโดยใชปญหาเปนสําคัญ เปนตน 
ในภาษาอังกฤษตรงกับคําวา Problem-Based Learning: PBL และเพ่ือใหเขาใจตรงกันสําหรับการวิจัยน้ี
ผูวิจัยเรียกวา “การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน” 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนแนวคิดของ จอนหน ดิวอ้ี (John 
Dewey) นักการศึกษาในชวงแรกของศตวรรษที่ 20 เปนชาวอเมริกันซึ่งเปนผูคิดวิธีสอนแบบการแกปญหา 
และเปนผูเสนอแนวคิดวาการเรียนรูที่เกิดจากการลงมือทําดวยตนเอง (Learning by doing) แนวคดิ
ของดิวอ้ีไดนําไปสูแนวคิดในการสอนรูปแบบตาง ๆ ที่ใชกันอยูในปจจุบัน (มัณฑรา ธรรมบุศย, 2549)  

ในป ค.ศ.1971 โฮวารด บารโวว (Howard Barrow) เปนผูริเริ่มนําการเรียนแบบใช
ปญหาเปนฐานมาใชเปนครั้งแรกกับนักศึกษาแพทย มหาวิทยาลัยเม็คมาสเตอร (McMaster) ประเทศ
แคนาดา โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหนักศึกษาแพทยไดรับความรูแบบบูรณาการ สามารถพัฒนาและประยุกตใช
ทักษะการแกปญหาเกี่ยวกับผูปวย (Barrows & Tamblyn, 1980) ซึ่งไดรับการยอมรับ และนําไปใชใน
หลักสูตรแพทยศาสตรของสถาบันตาง ๆ ตอมามีการนําไปประยุกตใชอยางแพรหลายในสถาบันการศึกษา
สายวิชาชีพตาง ๆ เชน พยาบาล กฎหมาย วิศวกรรม สถาปตยกรรม และในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
(Barrows, 1996; Mierson & Parikh, 2000) สําหรับประเทศไทยมีการนําแนวความคิดของการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมาใชเปนครั้งแรกในหลักสูตรแพทยศาสตรที่จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เมื่อป พ.ศ. 2531 และมีการนําไปประยุกตใชในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร และพยาบาลศาสตร
ของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอ่ืน ๆ (วัลลี สัตยาศัย, 2547)  

2.4.2 ความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) เปนเทคนิคการจัดการเรียนรู

รูปแบบหน่ึงที่สงเสริมใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง (Edens, 2000) เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
การเรียนรู (พวงรัตน บุญญานุรักษ และ Majumdar, 2544) ผูเรียนเรียนรูจากการเรียนผานการ
ทํางานรวมกันเปนกลุม เพ่ือคนหาวิธีการแกปญหา (Gallagher, 1997) เปนผูตัดสินใจในสิ่งที่ตอง
แสวงหา โดยใชปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะแสวงหาความรู (วัลลี สัตยาศัย, 
2547) ชวยใหผูเรียนเรียนรูที่จะคิดและแกปญหา และลงมือปฏิบัติดวยตนเอง อันเปนแรงกระตุนให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูในเน้ือหา เกิดทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณและคิดสรางสรรค 
(มหาวิทยาลัยราชภัฎ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, 2553)  

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) เปนการเรียนการสอนที่ใหผูเรียน
เรียนรูกระบวนการตาง ๆ จากปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต (Hung, Jonassen & Liu, 2007) ที่เกี่ยวของสัมพันธ
กับผูเรียน (Barell, 1998) หรือสถานการณจําลอง (Schmidt, Cohen-Schotanus & Arends, 2009) 
เพ่ือกระตุนใหผูเรียนอยากรูอยากเห็นและเกิดการแสวงหาความรูดวยตนเอง (ชัยวัฒน สุทธิรัตน, 2552; 
เดือนงาม นามเมือง, 2552; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) โดยสรางความรูจากกระบวนการ
ทํางานกลุม (Searight & Searight, 2009; สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) ทาํใหผูเรียนรูจัก
สืบเสาะหาความรูเพ่ือใชในการแกปญหาดวยเหตุผล (Searight & Searight; ทิศนา แขมมณี, 2552; 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) มีทักษะการสื่อสารหรือการปฏิสัมพันธทางสงัคมจากการ
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ทํางานรวมกัน และไดความรูตามศาสตรที่ตนเองศึกษาดวยตนเอง (Schmidt, Cohen-Schotanus & 
Arends, 2009) โดยครูสนับสนุนและอํานวยความสะดวก (ชัยวัฒน สุทธิรัตน, 2552)   

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2553) กลาววาการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานจะตองใหผูเรียนผานกลไกพ้ืนฐานในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
อยางครบถวน 3 ประการ คือ (1) การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) เปนกระบวนการ
เรียนรูที่ผูเรียนใช “ปญหา” ในการแสวงหาความรูดวยการหาขอมูลเพ่ือพิสูจนสมมติฐาน โดยผูเรียน
จะตองนําปญหามาเช่ือมโยงกับความรูเดิม ความคิดที่มีเหตุผลและการแสวงหาความรูใหม กระบวนการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน สามารถเกิดขึ้นไดกับการเรียนรายบุคคลหรือการเรียนกลุมยอย แตการ
เรียนแบบกลุมยอยจะชวยใหรวบรวมความคิดในการแกปญหาไดกวางขวางมากกวา (2) การเรียนรูดวย
ตนเอง (self- directed learning) เปนวิธีการเรียนที่ผูเรียนมีเสรีภาพในการใชความรูความสามารถในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง ผูเรียนจะตองบริหารเวลาของตนเอง กําหนดการดําเนินงาน มีความรับผิดชอบ
ตอกลุม คัดเลือกประสบการณการเรียนรูดวยตนเอง และ (3) การเรียนรูกลุมยอย (small-group 
learning) เปนวิธีการที่ผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนและยอมรับประโยชน
ของการทํางานรวมกัน ใหคนควาหาแนวความคิดทําใหเกิดทักษะการทํางานเปนกลุม เกิดทักษะการ
ใหและรับขอมูลปอนกลับ เรียนรูความแตกตางระหวางบุคคล และเกิดการเรียนรูการจัดระบบตนเอง 
เพ่ือใหกลุมทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

สรุปไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) เปนเทคนิคการจัดการ
เรียนรูที่ชวยเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียน ทําใหผูเรียนพัฒนาทักษะการแกปญหา การใชเหตุผลในการคิด
วิเคราะห และตัดสินใจดวยตนเอง ทักษะในการสื่อสาร และทักษะปฏิสัมพันธทางสังคม เน่ืองจาก
ผูเรียนมีสวนรวมกับผูอ่ืนในการเรียนรูมากกวาการรับฟงเน้ือหาจากครูผูสอนเพียงฝายเดียว การจัด
กิจกรรมการเรียนรูเนนใหผูเรียนเรียนรูกระบวนการตาง ๆ จากปญหาที่เกิดขึ้นจริงหรือสถานการณที่
ถูกจําลองขึ้นมาโดยสถานการณปญหาหรือกรณีศึกษาตองมีลักษณะนาสนใจ ทาทาย นาคนหาคําตอบ 
และควรเก่ียวของกับผูเรียนเพ่ือจะไดแสดงความสามารถในการฝกแกปญหาและสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในการจัดการปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2.4.3 ทฤษฎีการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
การจัดกิจกรรมการเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน มีแนวคิดบนพ้ืนฐานทฤษฎีจิตวิทยา

พุทธปญญานิยม (cognitive psychology) กิสซีเลียส (Gijselaers, 1996) กลาววาเปนการเรียนที่เปน
กระบวนการสรางความรูใหมบนพ้ืนฐานของความรูที่มีอยู แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน รายละเอียดดังน้ี 

2.4.3.1 ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (constructivism) มีรากฐานจาก
ทฤษฎีการเรียนรูของเพียเจท (Piajet) และไวคอทสกี้ (Vygotsky) เช่ือวาการเรียนรูเปนกระบวนการพัฒนา
ทางสติปญญาที่ผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง กระบวนการสรางความรูเกิดจากการที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอมและเกิดการซึมซับประสบการณใหมและปรับโครงสรางสติปญญาใหเขากับสติปญญาใหม 
กิจซีเลอรส (Gijselaers,1996) ไซเฟรต และซิมมอนส (Seifert & Simmons, 1997) และมิโล และเอฟ
เวนเซน (Hmelo & Evensen, 2000) กลาววาทฤษฎีการเรียนรูที่สนับสนุนแนวคิดน้ีอีกทฤษฎีหน่ึง คือ
การเรียนดวยการคนพบของบรูเนอร (Bruner’s DiscoveryApproach) เช่ือวาการเรียนที่แทจริงมาจาก
การคนพบของแตละบุคคล ผานกระบวนการสืบเสาะหาความรูในกระบวนการเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน
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เมื่อผูเรียนเผชิญกับปญหาทําใหเกิดการขัดแยงทางปญญา และผลักดันใหผูเรียนแสวงหาความรู และนํา
ความรูใหมมาเช่ือมโยงกับความรูเดิมเพ่ือแกปญหา ซึ่งเปนความรูที่เพ่ิมขึ้นอยางมีความหมาย สอดคลองกับ 
ซิมเมอรแมน และเลอโบ (Zimmerman & Lebeau, 2000) กลาววาการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
เปนการผสมผสานระหวางการเรียนแบบคนพบ กับการเรียนดวยความรวมมือ 

2.4.3.2 ทฤษฎีมนุษยนิยมของโรเจอร (Roger) เช่ือวาเปาหมายของการศึกษา คือ
สงเสริมใหผูเรียนเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสนับสนุนการเรียนรูใหเกิดพัฒนาการ และเจริญเติบโต
สูการทํางานอยางเต็มศักยภาพ โดยเนนกระบวนการเรียนรู (learning process) หลักการพ้ืนฐานของ
ทฤษฎีมนุษยนิยมที่ทําใหผูเรียนประสบผลสําเร็จ คือ (1) ไดรับการตอบสนองความจําเปนพ้ืนฐาน 4 
ประการแรก ตามหลักของมาสโลว (Maslow) (2) ความรูสึกมีความสําคัญเทากับความจริง (fact) ดังน้ัน 
การเรียนรูควรจะรูสึกอยางไร มีความสําคัญเทากับการเรียนรูวาควรจะคิดอยางไร (3) ผูเรียนมีความ
สนใจบทเรียนและตองการจะเรียนรู (4) กระบวนการเรียนรู มีความสําคัญมากกวาการเรียนรูเน้ือหา
ความจริงตาง ๆ (5) ผูเรียนไมรูสึกถูกคุกคามหรือหวาดกลัว (6) การประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง 
มีความหมายและมีประโยชนมากกวาการใหผูอ่ืนประเมินผลการเรียนรู (มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ, 2553) 

2.4.3.3 การเรียนรูแบบเอกัตภาพ (individualized learning) เปนการจัดการเรียนรู
ที่นําไปสูวัตถุประสงคของผูเรียนเปนรายบุคคล หรือการจัดการเรียนรูที่คลายคลึงกันใหแกผูเรียน เทคนิค
การจัดการเรียนรูอาจใชอยางเดียวหรือหลายอยางรวมกันโดยเปดโอกาสใหผูเรียนระบุเปาหมาย เลือก
วิธีการเรียน เลือกสื่อและอุปกรณการเรียนใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน 

2.4.3.4 ทฤษฎีทางสังคมวัฒนธรรม (sociocultural theories) เปนทฤษฎีที่
เกี่ยวกับการฝกงานทางพุทธิปญญา (cognitive apprenticeship) มิโล และลิน (Hmelo & Lin, 2000) 
กลาววาทฤษฎีทางสังคมวัฒนธรรม เปนทฤษฎีที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตนเอง    
ในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

2.4.3.5 ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ (andragogy) เช่ือวาการเรียนรูจะเกิดขึ้นได
เมื่อผูเรียนมีสวนเกี่ยวของในการเรียนรูดวยตนเอง ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญต้ังอยูบนขอสมมติฐาน
การเรียนรู 4 ประการ คือ (1) อัตมโนทัศน เมื่อบุคคลเติบโตมีวุฒิภาวะมากขึ้น ความรูสึกรับผิดชอบตอ
ตนเองก็จะมากขึ้นและเกิดความตองการทางจิตใจ เพ่ือที่จะควบคุมและนําตนเอง (2) ประสบการณ: 
บุคคลที่อายุและวุฒิภาวะมากขึ้นจะมีประสบการณมากขึ้น ประสบการณที่แตละคนไดรับจะเสมือน
แหลงทรัพยากรอันมหาศาลของการเรียนรู (3) ความพรอม: ผูใหญพรอมที่จะเรียน เมื่อเห็นวาสิ่งที่เรียน
มีความหมายและจําเปนตามบทบาทและสถานภาพทางสังคม และ (4) แนวโนมตอการเรียนรู: ผูใหญ
เปนผูมีบทบาทและสถานภาพทางสังคม การเรียนรูของผูใหญจึงเปนการเรียนรูเพ่ือแกปญหาชีวิตประจําวัน 
ยึดปญหาเปนศูนยกลางการเรียนรู ผูใหญจะเรียนรูเมื่อความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชได 

2.4.3.6 ทฤษฎีการประมวลสารสนเทศหรือขอมูลขาวสาร (information 
processing theories) สุรางค โควตระกูล (2541) อธิบายวาการเรียนรูสิ่งใด ๆ ผูเรียนสามารถ
ควบคุมอัตราความเร็วของการเรียนรูและขั้นตอนการเรียนรูได และการเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลง
ความรูของผูเรียนดานปริมาณและคุณภาพ มิโล และคณะ (Hmelo et al., 2000) กลาววาการเรียน
แบบใชปญหา เปนพ้ืนฐานของทฤษฎีการประมวลสารสนเทศหรือขอมูลขาวสาร คือเปนการนําขอมูล
ขาวสารหรือสารสนเทศไปใชในการแกไขปญหา 
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สรุปไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีแนวคิดบนพ้ืนฐานทาง
พุทธิปญญานิยม เปนแนวคิดของกระบวนการสรางความรูใหมบนพ้ืนฐานของความรูที่มีอยูเปน
กระบวนการเรียนที่ผูเรียนสรางความรูดวยตนเองจากการที่ผูเรียนมีการปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางปญญาและใชการสืบเสาะหาความรู โดยเรียนรูจากการคนพบซึ่ง
เปนการเรียนรูอยางมีความหมาย 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ใชหลักการเรียนรูแบบเนนผูเรียน
เปนสําคัญและการเรียนรูแบบเอกัตภาพ ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ผูเรียน
จะไดสัมผัสกับปญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณจริง เปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู ผูเรียนจะเปนผูกําหนด
เน้ือหาที่ตองการเรียนรูอยางอิสระ คนควาหาความรูดวยตนเอง และใชกระบวนการแกปญหาเปนหลักใหญ
ในวิธีการคนควาหาความรู 

2.4.4 ลักษณะของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
มัณฑรา ธรรมบุศย (2545) อธิบายรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา

เปนฐาน ดังน้ี (1) ผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรูอยางแทจริง (2) การเรียนรูเกิดจากกลุมผูเรียน
ที่มีขนาดเล็ก (3) ครูเปนผูอํานวยความสะดวกหรือผูใหคําแนะนํา (4) ใชปญหาเปนตัวกระตุนใหเกิด
การเรียนรู (5) ปญหาที่ใชมีลักษณะคลุมเครือ ไมชัดเจน ปญหาหน่ึงปญหาอาจมีคําตอบไดหลายคําตอบ
หรือแกไขปญหาไดหลายทาง (6) ผูเรียนแกไขปญหาโดยการแสวงหาขอมูลใหม ๆ ดวยตนเอง และ (7) 
ประเมินผลจากสถานการณจริง โดยดูจากความสามารถในการปฏิบัติ 

นภา หลิมรัตน (2546) อธิบายลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
ดังน้ี (1) ปญหามาเปนอันดับแรกไมมีการเตรียมผูเรียนในเน้ือหาความรูน้ันลวงหนา (2) ผูเรียนจํานวน 
5-8 คน จะทํางานรวมกันในการอธิบายปญหาตาง ๆ ที่ปรากฏในโจทยโดยมีครูคอยสนับสนุนการเรียนรู 
(3) ต้ังคําถามหรือคนหาปญหาจากโจทย (4) ใชความรูเดิมในการตอบคําถามหรือแกปญหา (5) กําหนด
สิ่งที่ตองไปเรียนรูเพ่ิมเติมเพ่ือจะไดตอบคําถามหรือแกปญหาไดอยางถูกตองครบถวน (6) ศึกษาคนควา
ดวยตนเอง และ (7) กลับมาพบกันในกลุมอีกครั้ง เพ่ืออภิปรายถกถียงความรูที่ไดคนควา และทําให
ชัดเจนย่ิงขึ้น ประเมินผลการทํางานของตนเองและการทํางานของกลุม เพ่ือนําผลการประเมินเปน
ขอมูลยอนกลับในการพัฒนาตนเอง 

วัลลี สัตยาศัย (2547) กลาวถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
ประกอบดวย (1) เปนการเรียนรูที่แบงผูเรียนเปนกลุมยอย ประมาณ 5-8 คน และครูผูสอน จํานวน 1 คน 
เปนผูกระตุน สนับสนุนชวยเหลือใหเกิดกระบวนการเรียนรู และ (2) ในการเรียนตองใหผูเรียนประสบ
กับปญหาที่สําคัญซึ่งคลายคลึงกับปญหาที่พบในชีวิตจริง โดยปญหาหรือสถานการณเปนการจําลอง
ขึ้นเพ่ือกระตุนใหผูเรียนไดฝกคิด ไตรตรอง และพยายามแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) อธิบายลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน คือ (1) ตองมีสถานการณที่เปนปญหาเปนตัวกระตุนใหเกิดกระบวนการเรียนรู 
(2) ปญหาที่นํามาใชในการจัดการเรียนรูควรเปนปญหาที่เกิดขึ้นไดในชีวิตจริงของผูเรียนหรือมีโอกาส
ที่จะเกิดขึ้นจริง (3) ผูเรียนเรียนรูโดยการช้ีนําตนเอง คนหาและแสวงหาคําตอบดวยตนเอง วางแผน 
การเรียนดวยตนเอง (4) ผูเรียนเรียนรูเปนกลุมยอย (5) การเรียนรูมีลักษณะการบูรณาการความรูและ
ทักษะกระบวนการตาง ๆ (6) ความรูที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูจะไดมาภายหลังจากกระบวนการเรียนรู
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โดยใชปญหาเปนปญหา และ (7) การประเมินผลเปนการประเมินตามสภาพจริงโดยพิจารณาจากการ
ปฏิบัติงานความกาวหนาของผูเรียน 

อิกเกน และคอแชค (Eggen & Kauchak, 2001) กลาววาลักษณะของการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ประกอบดวย (1) การเรียนรูเริ่มตนจากปญหา (2) เนนใหผูเรียนใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรู (3) ผูเรียนเปนผูออกแบบการเรียนรูและเรียนรูดวยตนเอง และ (4) 
ครูมีบทบาทเปนเพียงผูช้ีแนะ กระตุนผูเรียนดวยคําถามเพ่ือใหการเรียนรูเปนไปอยางถูกตองตาม
ขั้นตอน  

ฮัง โจแนสเซน และ ลิว (Hung, Jonassen & Liu, 2007) กลาวถึงลักษณะการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ประกอบดวย (1) ใชปญหาเปนหลัก (2) ผูเรียนเปนศูนยกลาง
การเรียนรู (3) ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองจากการสืบเสาะคนควาหาความรู (4) มีการสะทอน
ความคิดของผูเรียน และ (5) ผูสอนเปนเพียงผูช้ีแนะใหคําปรึกษา   

สรุปไดวาลักษณะการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานตองมีสถานการณปญหาที่บรรยาย
ปรากฏการณหรือเหตุการณในสภาพที่เปนจริง อันเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการเรียนรูกระตุนให
ผูเรียนทําการสืบเสาะความรูดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยมีการทํางานรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ มี
ครูผูสอนประจํากลุมเปนผูคอยช้ีแนะใหคําปรึกษา กระตุนความคิดโดยใชคําถาม และความรูที่ไดมา
จากการเรียนรูดวยตนเอง เปนการบูรณาการความรูเดิมและความรูที่ไดรับจากการเรียนรูเพ่ือประยุกตใช
ในการแกปญหา 

2.4.5 กระบวนการของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
พวงรัตน บุญญานุรักษ และ Majumdar (2544) กลาวถึงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู

โดยใชปญหาเปนฐาน ประกอบดวย (1) ทําความเขาใจกับปญหา (2) แกปญหาดวยเหตุผลอยางมีทักษะ 
(3) คนหาความตองการในการเรียนรูดวยการปฏิสัมพันธ (4) ศึกษาคนควาดวยตนเอง (5) นําความรูที่
ไดใหมมาใชในการแกปญหา และ (6) สรุปสิ่งที่ไดจากการเรียนรู 

วัลล ีสัตยาศัย (2547) อธิบายขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
ดังน้ี (1) ขั้นเสนอปญหา เปนการสรางจุดสนใจและเริ่มตนการเรียนการสอน ปญหาตองใกลเคียงกับใน
ชีวิตจริงของผูเรียน (2) ระบุตัวปญหาจากสถานการณหรือโจทยปญหา ผูเรียนจะตองทําความเขาใจ
สถานการณของปญหาใหชัดเจนวาอะไรเปนประเด็นสําคัญของปญหา (3) วิเคราะหปญหาและสราง
สมมติฐาน สมาชิกกลุมจะระดมความคิดโดยใชความรูพ้ืนฐานวิเคราะหโครงสรางของปญหา เพ่ือให
ไดมาซึ่งสมมติฐานของปญหา (4) จัดลําดับความสําคัญของสมมติฐาน เพ่ือคัดเลือกสมมติฐานที่จะตอง
ทําการศึกษาขอมูลตอไป (5) สรางวัตถุประสงคการเรียน โดยครูจะใหคําแนะนําหากเห็นวามีขอมูลใดที่
ยังไมครอบคลุม (6) การคนหาขอมูลจากแหลงความรู แตละกลุมจะตองแบงหนาที่คนควาขอมูล
กําหนด แหลงขอมูลจะมาจากหองสมุด ตํารา อินเทอรเน็ต และเอกสารตาง ๆ ตลอดจนผูเช่ียวชาญ 
(7) การรวบรวมขอมูลและสังเคราะห เปนการรวมกันอภิปรายขอมูล จัดการ จัดระบบขอมูลเพ่ือสรุป 
และทดสอบสมมติฐาน หากพบวายังขาดขอมูลใดก็จะคนควาเพ่ิมเติม เพ่ือเปนแนวทางในการแกปญหา
ของกลุม (8) การนําเสนอแนวทางของแตละกลุมตอช้ันเรียนจะนําไปสูการอภิปรายซึ่งแตละกลุมตอง
หาเหตุผลสนับสนุนจุดยืนของกลุมและการใหเหตุผลในการโตแยงแนวทางของกลุมอ่ืน และ (9) สรุป
การเรียนรู และพิจารณาความเหมาะสมหรือเพียงพอตอการแกไขปญหาหรือไม พรอมทั้งสรุปเปน
หลักการที่จะนําไปใชตอไป 
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สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) กลาวถึงขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน ประกอบดวย (1) กําหนดปญหา เปนขั้นที่ผูสอนจัดสถานการณตาง ๆ กระตุนให
ผูเรียนเกิดความสนใจ (2) ทําความเขาใจปญหาที่ตองการเรียนรูซึ่งผูเรียนจะตองสามารถอธิบายสิ่ง
ตาง ๆ เกี่ยวกับปญหาน้ันได (3) ดําเนินการคนควา โดยกําหนดสิ่งที่ตองการคนควาดวยตนเองและดวย
วิธีการที่หลากหลาย (4) สังเคราะหความรู นําความรูที่ไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และอภิปรายผล
จากการสังเคราะหความรูวาเหมาะสมเพียงใด (5) สรุปและประเมินคาคําตอบ ผูเรียนแตละกลุมสรุป
ผลงาน ประเมินผลงาน และสรุปองคความรู และ (6) นําเสนอผลงานและประเมินผลงาน ผูเรียนนํา
ขอมูลที่ไดมาจัดระบบองคความรูและนําเสนอในรูปแบบที่หลากหลายและรวมกับผูที่เกี่ยวของชวยกัน
ประเมิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2553) กลาวถึงกระบวนการ
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีขั้นตอนดังน้ี (1) เตรียมความพรอมผูเรียน ผูสอน
ทําการปฐมนิเทศเพ่ือใหผูเรียนทราบวิธีการจัดการเรียนรู บทบาทของผูสอนและผูเรียน การแบงกลุม
ผูเรียน รวมทั้งระยะเวลาในการเรียนหรือเง่ือนไขอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ (2) เสนอสถานการณของปญหา 
ผูสอนเกริ่นนําเพ่ือเช่ือมโยงประสบการณเดิมของผูเรียนกับสถานการณที่ผูเรียนจะไดพบ จากน้ันนําเสนอ
สถานการณปญหาพรอมทั้งแจงวัตถุประสงคหรือประเด็นปญหาที่ตองการใหแกไข รวมทั้งบอกแหลงขอมูล
ที่เตรียมไว และแหลงขอมูลภายนอกที่ผูเรียนสามารถเขาไปคนควาได (3) กําหนดกรอบการศึกษา ผูเรียน
วิเคราะหสถานการณปญหารวมกันภายในกลุมเพ่ือกําหนดกรอบหรือขอบเขตที่จะศึกษาแนวทางการ
แกปญหา จากน้ันวางแผนการดําเนินงานและแบงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของสมาชิกภายในกลุม 
(4) สรางสมมติฐาน ผูเรียนระดมสมอง ระดมความคิดเห็นจากสมาชิกทุกคนในกลุมเพ่ือเช่ือมโยงแนวคิด
ของแตละคน ซึ่งอาศัยความรูเดิมเปนขอมูลในการสรางสมมติฐานใหไดมากที่สุด และรวมกันคัดเลือก
สมมติฐานที่นาจะเปนไปได (5) คนควาขอมูลเพ่ือพิสูจนสมมติฐาน ในขั้นตอนน้ีผูเรียนทั้งกลุมคนควาหา
ขอมูลเพ่ิมเติมจากแหลงขอมูลภายในและภายนอกตามที่ไดแบงหนาที่ความรับผิดชอบ (6) ตัดสินใจ
เลือกแนวทางแกปญหา สมาชิกในกลุมประชุมรวมกันเพ่ือพิจารณาเลือกสมมติฐานที่นาจะถูกตองที่สุด
ในการนําไปใชเปนแนวทางในการแกปญหา ใชขอมูลที่ศึกษาคนควาประกอบการตัดสินใจ โดยใชการ
วิเคราะหขอมูล ใชเหตุผลในการคิดพิจารณาตัดสินใจ หรือหากมีสมมติฐานที่นาจะถูกตองมากกวาหน่ึง 
ก็ใหจัดเรียงลําดับความนาจะเปน และ (7) สรางผลงานหรือปฏิบัติตามทางเลือก นําแนวทางที่เลือกไป
ทดลองแกปญหา หากแกปญหาไมไดก็ใหใชทางเลือกขอถัดไป หรือคนควาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุง
ทางเลือกน้ันใหสมบูรณย่ิงขึ้นและนําไปทดลองใหมอีกครั้ง ซึ่งการนําไปใชจริงอาจไมตองใหผูเรียนลงมือ
ปฏิบัติการทดลองแกปญหาจริงก็ได หากปจจัยตาง ๆ ไมเอ้ืออาจใชแคการใหผูเรียนตรวจสอบแนวทาง 
การแกปญหาของกลุมดวยการสอบถาม ผูเช่ียวชาญภายนอก  

ดัช (Duch, 1995) กลาวถึงขั้นตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานวา (1) นําเสนอ
ดวยปญหา ซึ่งอาจมาจากกรณีตัวอยาง เทปโทรทัศน หรือรายงานการคนควา ใหผูเรียนในกลุมรวบรวม
แนวคิดและความรูเดิมเกี่ยวกับปญหาน้ัน (2) สรางประเด็นการเรียนในระหวางการอภิปรายภายในกลุม 
เปนการระบุวาสิ่งใดที่รูและสิ่งใดที่ยังไมรู คําถามอะไรที่ควรหาความรูมาเพ่ิมเติม (3) จัดลําดับ
ความสําคัญของประเด็นการเรียนและใหผูเรียนมอบหมายงานใหศึกษาเปนกลุมหรือรายบุคคล และ 
(4) สรุปความรูที่ไดเรียนหลังจากการแสวงหาความรูเพ่ิมเติม โดยความรูใหมที่รวบรวมไดจะถูก
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นําเสนอและผสมผสานกับความรูเดิมเพ่ือนําไปแกปญหาและสรุปความรูที่ไดเปนความรูใหม ผูเรียน
อาจจะตองระบุประเด็นปญหาใหมและหาขอมูลเพ่ิมเติมจนกวาจะหาขอมูลครบถวนตอการแกปญหา 

ดัช (Duch, 2001) มิโล และคณะ (Hmelo et al., 2000) กลาววากระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีขั้นตอนดังน้ี (1) ทําความเขาใจสถานการณปญหา คือการประเมินความรู
ที่สัมพันธกับสถานการณปญหาที่ไดรับ ผูเรียนตองพยายามทําความเขาใจกับคําศัพทหรือมโนทัศน แลวระบุ
คําสําคัญของปญหาโดยใชความรูเดิมของสมาชิกกลุม (2) สรางประเด็นการเรียน เปนขั้นตอนที่ผูเรียน
แตละกลุมตองชวยกันระบุปญหาจากสถานการณ สมาชิกกลุมตองมีความเขาใจตอปญหาที่ตรงกันหรือ
สอดคลองกัน จากน้ันสมาชิกลุมชวยกันวิเคราะหปญหาและหาเหตุผลมาอธิบาย โดยอาศัยความรูเดิม
ของสมาชิกในกลุม สรุปรวบรวมความรูและแนวคิดของสมาชิกเก่ียวกับการเกิดปญหาและสราง
สมมติฐานสําหรับใชแกปญหา (3) ดําเนินการวางแผนเพ่ือเพ่ิมเติมประเด็นการเรียน คือผูเรียนคนหา
ความรูดวยตนเองตามกรอบที่กําหนดไวดวยการสอบถาม การคนควา การทดลอง และการศึกษานอกสถานที ่
โดยครูชวยกํากับทิศทางการคนควาและชวยแกปญหา เพ่ือใหผูเรียนรวบรวมขอมูลสําหรับการตัดสินใจ
แกปญหา (4) ใชความรูใหมในการแกปญหา คือผูเรียนรวมกันปฏิบัติงานเปนกลุมเพ่ือสรางช้ินงานหรือ
ดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดไว และ (5) ไตรตรองเมื่อพบเปาหมาย เปนการประเมินวาวิธีการ
แกปญหาและผลที่ไดถูกตองหรือไดผลอยางไร ถาการแกปญหาทําไดถูกตองก็ประสบผลสําเร็จในการ
แกปญหา แตถาแกปญหาไมประสบผลสําเร็จก็ตองยอนกลับไปเลือกวิธีการแกปญหาอ่ืน ๆ และดําเนินการ
แกปญหาใหม 

เครกเกอร (Kreger, 1998) กลาวถึงขั้นตอนของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ประกอบดวย 
(1) นําเสนอปญหาใหแกผูเรียน (2) เขียนสิ่งที่รูเกี่ยวกับปญหา ซึ่งอาจเปนความรูเดิมของผูเรียนในกลุม 
(3) วิเคราะหปญหา (4) เขียนสิ่งที่ตองการคนควา (5) เขียนการกระทําที่เปนไปได เชน ขอเสนอคําตอบ 
หรือสมมุติฐาน และ (6) นําเสนอและสนับสนุนวิธีการแกไข  

เอเรนดส (Arends, 2001) อธิบายขั้นตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ประกอบดวย 
(1) แนะนําปญหา เพ่ือแจงจุดมุงหมายของการเรียน สรางทัศนคติที่ดีตอการเรียน บอกสิ่งที่ผูเรียน
ตองทํา และแนะนําขั้นตอนการศึกษา (2) กําหนดงานที่ตองดําเนินการ เพ่ือชวยใหผูเรียนกําหนดงาน
ที่ตองทํา (3) รวบรวมขอมูล เพ่ือชวยใหผูเรียนรวบรวมขอมูลหรือดําเนินการทดลองเพ่ือคนหาขอมูล 
(4) เตรียมนําเสนอผลงาน เพ่ือชวยผูเรียนวางแผนและเตรียมนําเสนอผลงาน และ (5) วิเคราะหและ
ประเมินผลการทํางาน เพ่ือชวยใหผูเรียนวิเคราะหและประเมินกระบวนการแกปญหา 

อิกเกน และคอแชค (Eggen & Kauchak, 2001) อธิบายขั้นตอนของการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานประกอบดวย (1) ระบุพฤติกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (2) 
ออกแบบบทเรียนการเรียนรูแบบแกปญหาที่ระบุพฤติกรรมชัดเจน (3) กําหนดปญหาการเรียนรูแบบ
แกปญหาที่ระบุพฤติกรรมชัดเจน (4) วางแผนและทําการสืบเสาะหาขอมลูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู และ (5) เตรียมวิธีการประเมิน โดยการประเมินผูเรียน และความรูความเขาใจในกระบวนการ
แกปญหา 

ฮัง และคณะ (Hung et al., 2007) กลาววาขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน ประกอบดวย (1) แบงกลุมผูเรียนเปนกลุมยอย กลุมละ 5-8 คน ตามความ
สนใจในปญหาที่ไดรับ และวางแผนรวมกันในกลุมเพ่ือหาประเด็นปญหาที่แทจริง มีการกําหนด
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เปาหมายในการเรียนและกําหนดแหลงขอมูลในการสืบคน (2) สืบเสาะหาขอมูลที่จะใชในการศึกษา 
รวมทั้งอภิปรายและเตรียมนําเสนอช้ินงานของกลุม และ (3) สรุปและประเมินผลการเรียนรูรวมกัน 

ซีไรท และซีไรท (Searight & Searight, 2009) กลาวถึงขั้นตอนของการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ประกอบดวย (1) เขียนปญหาที่สนใจและหลากหลาย (2) เลือก
ปญหาที่นาสนใจเพียงหน่ึงปญหา (3) กําหนดเปาหมายในการเรียนรู (4) อาศัยความรูเดิมในการ
อภิปรายเพ่ือพัฒนาสมมติฐาน เพ่ือใหสมาชิกในกลุมคนหาแนวทางในการแกไขปญหา (5) ระดมสมอง
เพ่ือระบุขอบเขตของการศึกษา (6) สืบเสาะคนหาความรูเพ่ิมเติม (7) นําขอมูลที่ไดจากการสืบเสาะ
เพ่ิมเติมมาอภิปรายรวมกันเพ่ือตรวจสอบสมมติฐานที่ต้ังไว และ (8) สรุปความรูที่ไดและนําเสนอ
ความรูที่ไดมาใชในการแกปญหา 

สรุปไดวากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีประเด็นสําคัญ 
คือการทําความเขาใจกับปญหา กําหนดเปาหมายในการเรียนรู วางแผน และสืบคนขอมูลดวยวิธีสืบ
เสาะหาความรูเปนหลักจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย นําขอมูลที่ไดมาอภิปรายรวมกันเพ่ือหา
แนวทางในการแกปญหา และมีการประเมินผลการทํางานและการเรียนรูของผูเรียน 

2.4.6 ขอแตกตางของการเรียนโดยใชปญหาเปนฐานกับการเรียนแบบบรรยาย 
สถาบันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรแหงอิลลินอยส (Illinois Mathematics and 

Science Academy : IMSA, 2016) เปรียบเทียบการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับการเรียนแบบบรรยาย 
โดยพิจารณาที่หลักสูตรการเรียน ดังน้ี  

การสอนแบบบรรยาย หลักสูตรเปนตัวกําหนดการเรียน คือ (1) มาจากแนวคิดของครู
หรือผูเช่ียวชาญ (2) เปนลักษณะเสนตรงและจัดตามหลักการ (3) จัดขอมูลจากสวนยอย ๆ ไปสูสวนรวม 
(4) การสอนเปนการถายทอด (5) การเรียนคือการรับความรู และ (6) บรรยากาศสิ่งแวดลอมีโครงสรางแนนอน 

การสอนแบบใชปญหาเปนฐาน หลักสูตรเปนแนวทางการเรียน คือ (1) มาจากแนวคิด
ของผูเรียน (2) มีการเช่ือมโยงสัมพันธกัน (3) จัดขอมูลจากสวนรวมไปสูสวนยอย ๆ (4) การสอนเปนการ
อํานวยความสะดวก (5) การเรียนคือการสรางความรู และ (6) บรรยากาศสิ่งแวดลอมมีความยืดหยุน 

สถาบันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรแหงอิลลินอยส (IMS, 2016) ทําการเปรียบเทียบ
การเรียนแบบใชปญหาเปนฐานกับการเรียนแบบบรรยาย ดังที่ไดแสดงไว (ตารางที่ 2.1) 
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ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบการเรียนแบบใชปญหาเปนฐานกับการเรียนแบบบรรยาย 
ประเด็น การสอนแบบบรรยาย การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน 

1. บทบาทครู เปนผูเชี่ยวชาญ คือ  
1. คิดเอง  
2. ครอบครองความรู 
3. ประเมินผลการเรียนรู 
ของผูเรียนดวยตนเอง 

เปนครูฝก/แนะแนว คือ  
1. นําเสนอสถานการณที่เปนปญหา  
2. เปนตัวแบบ/ผูฝก  
3. มุงมั่นในกระบวนการเรียนเสมือนเปนผู
แสวงหาความรูที่มีสวนรวม  
4. ประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง 

2. บทบาทของผูเรียน เปนผูรบัความรู คือ 
1 . เฉ่ือยชา 
2. อยูเฉย ๆ 
3. วางเปลา 

เปนผูมีสวนรวม คือ 
1. มีสวนรวมในการทํากิจกรรมเก่ียวกับ
สถานการณที่มีความซับซอน 
2. เสาะแสวงหาความรูและหาวิธีการแกปญหา
จากส่ิงที่มีอยู 

3.จุดเนนดานพุทธิพิสัย ผูเรียนไดรับความรูเทาที่จําเปน และ
นําไปใชในสถานการณการทดสอบ
ความรู 

ผูเรียนตั้งสมมตฐิานและสรางองคความรูเพ่ือ
นําไปแกปญหาตามแนวทางและเง่ือนไขที่
คนพบดวยตนเอง 

4.บทบาทของปญหา 1. มีโครงสรางแนนอน มีวิธีการหา
คําตอบชดัเจน 
2. นําเสนอเพ่ือใหจําความรูนั้น ๆ 

1. มีลักษณะที่สามารถหาคําตอบได
หลากหลายแนวทาง 
2. นําเสนอในรปูสถานการณซึ่งประกอบไป
ดวยปญหาที่ตองมีการนิยามวิธกีารหาคําตอบ 

5. การจัดการขอมูล จัดการและนําเสนอโดยผูสอน ผูสอนนําเสนอปญหา ผูเรียนคนหาคําตอบโดย
การวิเคราะหดวยตนเอง 

 

มัณฑรา ธรรมบุศย (2545) เสนอการเปรียบเทียบการสอนโดยใชครูเปนหลักกับการ
สอนโดยใชปญหาเปนฐาน ดังที่ไดแสดงไว (ตารางที่ 2.2) 

 

ตารางที่ 2.2 การเปรียบเทียบการสอนโดยใชครูเปนหลักกับการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน 
ปจจัยการเรียนรู การสอนโดยใชครูเปนหลกั การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน 

1. การจัดเตรยีมสภาพแวดลอม 
    ในการเรียนรูและส่ือการสอน 

ครูเปนผูเตรียมการและเปนผู
นําเสนอ 

1. ครูเปนผูนําเสนอสถานการณการเรียนรู 
2. ผูเรียนเปนผูเลือกส่ือการเรียนรู 

2. การจัดลําดับการเรียนรู ครูเปนผูกําหนด ผูเรียนเปนผูกําหนด 
3. การจัดเวลาในการทํา 
    แบบฝกหัด/ปญหา 

ครูใหแบบฝกหัดหลังจาก
เสร็จส้ินการสอน 

ครูนําเสนอปญหากอนเสนอส่ือการสอน 
อื่น ๆ 

4. ความรับผิดชอบตอการเรียนรู ครูเปนผูรบัผิดชอบ ผูเรียนเปนผูรบัผิดชอบ (เรียนรูดวยตนเอง) 
5. ความเปนมืออาชีพ ครูแสดงภาพลักษณความ

เปนมอือาชีพ 
ครูไมแสดงภาพลักษณความเปนมืออาชีพ 

6. การประเมินผล ครูจัดทําแบบประเมินและ 
เปนผูประเมิน 

ผูเรียนเปนผูประเมินตนเอง 

7. การควบคุม ครูควบคุมผูเรียน ผูเรียนควบคุมตนเอง 
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จากที่กลาวไวในขางตนสรุปไดวา การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ครูมีบทบาทเปนผู
นําเสนอสถานการณการเรียนรูที่ทาทาย เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองโดยการแสวงหาขอมูลจาก
แหลงเรียนรูตาง ๆ ที่ครูจัดไวเพ่ืออํานวยความสะดวก สวนการประเมินการเรียนรูผูเรียนจะเปนผู
ประเมินตนเอง สําหรับการเรียนรูแบบบรรยายครูมีบทบาทเปนผูกําหนดวางแผน นําเสนอเพ่ือให
ผูเรียนจําความรู และเปนผูประเมินความรูของผูเรียน สวนผูเรียนมีบทบาทเปนผูรับความรูเทาที่
จําเปนเพ่ือนําไปใชในการทดสอบ  

2.4.7 บทบาทของผูสอนและผูเรียนตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  
บทบาทของผูสอน  
ผูสอนประจํากลุม คือผูที่ทําหนาที่ใหคําปรึกษากับผูเรียนประจํากลุมยอย ซึ่งเปนผูมี

บทบาทสําคัญในการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน ผูสอนประจํากลุมตองเปลี่ยนบทบาทจากการสอน
แบบเดิมที่เปนศูนยกลางของความสนใจและแหลงความรูทั้งหมดไปสูบทบาทใหม นักการศึกษาใหแนวคิด
เกี่ยวกับบทบาทของผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ดังน้ี 

นภา หลิมรัตน (2546) กลาววาบทบาทของครูผูสอนเปลี่ยนจากผูใหความรูเปนพ่ีเลี้ยง
คอยชวยเหลือสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูช้ีแนะทางออมเพ่ือใหผูเรียนรูสึกวาไดเรียนดวยตนเอง
อยางแทจริง สอดคลองกับ วัลลี สัตยาศัย (2547) กลาววาผูมีบทบาทในกระบวนการกลุมของการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน คือ (1) บทบาทในการเปนผูกระตุน และสนับสนุนใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู โดยครูตองคอยดูแลความกาวหนาทางการเรียนรูของผูเรียนตลอดเวลา และ (2) 
บทบาทในการเปนผูประเมินการเรียนรูของผูเรียน  

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) กลาววาผูสอนควรเปนผูที่มีความมุงมั่นสูง 
รูจักแสวงหาความรู รูจักผูเรียนเพ่ือคอยใหความชวยเหลือผูเรียนตลอดเวลา จัดเตรียมแหลงความรู 
คอยอํานวยความสะดวกใหแกผูเรียน สามารถใชจิตวิทยาในการกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจตอ
การเรียนไดเปนอยางดีและตองเปนผูที่มีความรูความสามารถในการเมินผลตามสภาพจริง 

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2553) กลาววาการที่ผูเรียน
จะเรียนรูดวยตนเองไดน้ันผูสอนจะตองมีคุณลักษณะดังน้ี (1) ผูเช่ียวชาญ (resource Person) เปน
ผูใหความรูแกผูเรียนตามแขนงที่เช่ียวชาญ จะสอนเมื่อเปนความตองการของผูเรียน และสอนใน
ขอบเขตเน้ือหาที่ผูเรียนตองการ (2) ผูอํานวยความสะดวกในการเรียน (facilitator or tutor) ผูสอน
จะตองมีความสามารถในการชวยเหลือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู มีความสามารถในการแนะนํา ไมใชช้ีนํา 
อํานวยความสะดวกการเรียนรู ไมใชใหความรู ผูสอนจะตองทําใหผูเรียนในกลุมเรียนรูจากปญหา มีกิจกรรม
ที่แขงขันและเปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูจากการคนพบดวยตนเอง ความสามารถของผูสอนเปนตัวบงช้ี
ที่สําคัญของคุณภาพและความสําเร็จของการจัดการเรียนรู  

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ผูสอนควรมีบทบาทในการชวย
สนับสนุนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง พัฒนาทักษะการคิด การใหเหตุผล โดย (1) พยายามกระตุนให
ผูเรียนเกิดคําถาม คิด ใครครวญ และตรึกตรองตลอดการเรียน (2) แนะนําใหผูเรียนเรียนรูผานขั้นตอน
การเรียนทีละขั้น (3) สงเสริมผลักดันใหเกิดความรูความเขาใจในระดับที่ลึกซึ้ง (4) หลีกเลี่ยงการให
ความเห็นตอการอภิปรายของผูเรียนวาผิดหรือถูก (5) จัดสภาพการเรียนไมใหผูเรียนเบ่ือ รวมกันอภิปราย 
โตตอบระหวางผูเรียน และ (6) เนนกระบวนการกลุม ใหทุกคนมีสวนรวมในทุกกิจกรรมของกลุม 
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อัลเลน ดัช และ โกรท (Allen, Duch, & Groh, 1996) กลาววาผูสอนประจํากลุมมีบทบาท
ในการใหอํานาจแกผูเรียนเปนผูที่ทําและรับผิดชอบกระบวนการเรียนรูของตนเปนผูกระตุนการเรียน
ใหแนวทางจูงใจ และสืบเสาะกระบวนการใหเหตุผลของผูเรียน  

ฮัง และคณะ (Hung et al., 2007) กลาววาครูมีหนาที่ 2 ประการ คือ (1) เปนผูช้ีแนะ
ใหคําปรึกษาแกผูเรียนในการหาแหลงคนควาขอมูลที่เปนประโยชนตอการเรียนรู และ (2) เปนผูเรียนรู
พฤติกรรมตาง ๆ จากกระบวนการแกปญหาของผูเรียน 

ซีไรท และคณะ (Searight et al., 2009) กลาววาบทบาทของครูคือเปนผูจุดประเด็น
คําถาม คอยกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ มีความอยากที่จะเรียนรู แกไขปญหา และช้ีแนะให
ความรูที่ผูเรียนไมสามารถสืบคนไดดวยตนเอง 

สรุปไดวาบทบาทของครูผูสอนไมใชผูเช่ียวชาญที่ทําหนาที่ใหความรูหรือถายทอดความรู
แกผูเรียนเพียงอยางเดียว แตเปนผูจัดประสบการณใหผูเรียนรักในวิชาที่เรียน ใหมีวิธีเรียนที่เหมาะสม 
และเสริมสรางสติปญญาในระดับสูง โดยการใชคําถามกระตุนความคิดของผูเรียนอยูเสมอเพ่ือใหผูเรียน
เกิดความอยากรูอยากแกไขปญหาดวยตนเอง ผูสอนยังมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียน 
แนะนําและจัดเตรียมทรัพยากรแหลงเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มความสามารถโดยสงเสริมให
ผูเรียนจัดระบบการเรียนและเรียนรูไดดวยตนเอง สรางบทเรียนที่เปนสถานการณปญหาที่จะกระตุน
ใหผูเรียนไดเรียนรูในเน้ือหาที่เปนแนวคิดสําคัญของปญหาน้ัน เปนพ่ีเลี้ยงหรือผูคอยชวยเหลือใหคําปรึกษา 
ตลอดจนการประเมินผลการเรียน  

บทบาทของผูเรียน  
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนการเรียนรูโดยใชปญหากระตุน

ใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะแสวงหาความรูเพ่ือแกปญหา นักการศึกษากลาวถึงบทบาทของผูเรียน 
ดังน้ี 

นภา หลิมรัตน (2546) กลาววาผูเรียนเปนผูกําหนดความตองการในการเรียนรูของ
ตนเอง ระบุแหลงที่จะสืบคนขอมูล กําหนดวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมกับตนเอง ศึกษาคนควาและ
ประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง  

วัลลี สัตยาศัย (2547) กลาวถึงบทบาทผูเรียนตองเปนผูเริ่มนําอภิปราย รวมแสดง
ความคิดเหน็และอภิปรายกับสมาชิกในกลุม ควบคุมการวางแผนการเรียนการสอนดวยตนเองทุกขั้นตอน 
เปนผูเริ่มจัดการเรียนรูและผูประเมินความรูที่ไดรับดวยตนเอง 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) กลาวถึงบทบาทของผูเรียนวาจะตองปรับ
บทบาทหนาที่และการเรียนรูของตนเองโดยผูเรียนจะตองใฝรูใฝเรียน มีความรับผิดชอบสูง รูจักการ
ทํางานรวมกันอยางมีระบบ มีการฝกทักษะการคิด การสืบคนขอมูล และทักษะการสื่อสารอยูตลอดเวลา
เพ่ือใหไดขอมูลความรูที่ตองการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2553) กลาวถึงลักษณะผูเรียน
ที่จะประสบความสําเร็จตองมีลักษณะดังน้ี (1) ความรูความสามารถเดิมที่เหมาะสมกับปญหาที่จะเรียน
เปนสิ่งที่ผูสอนตองตระหนัก เพราะถาผูสอนเตรียมปญหาที่ยุงยากซับซัอนไมสัมพันธกับความรูเดิมของ
ผูเรียน จะทําใหเกิดความลําบากและเสียเวลาในการกําหนดทิศทาง และการแสวงหาความรูเพ่ือนํามา
แกปญหา (2) ความสามารถในการสื่อสารกับผูอ่ืน การติดตอสื่อสารจะชวยใหการเรียนรูในกลุมมี
ประสิทธิภาพ (3) ความตระหนักในความสําคัญ ผูเรียนควรตระหนักถึงความสําคัญในความรับผิดชอบ
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ตองานที่ไดรับมอบหมายและดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย (4) ความกลาในการตัดสินใจ การจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน ผูเรียนจะตองมีความกลาในการตัดสินใจเกี่ยวกับขอมูล หรือการต้ังสมมติฐานเพ่ือ
นํามาแกปญหา และ (5) ความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความสําคัญที่จะตองสรางใหเกิดขึ้นและตองใช
เวลานานในการพัฒนา เพราะตองอาศัยประสบการณของผูเรียน  

โฮวารด (Howard, 1999) กลาววาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ผูเรียนจะถูกมอบหมายใหรับบทบาทเปนผูถือเงินเดิมพัน (stakeholder) ฮัง และคณะ (Hung et al., 2007) 
กลาววาผูเรียนจะเปลี่ยนบทบาทจากผูรับมาเปนผูสอน เปนผูกําหนดเรื่องที่อยากจะเรียน วางแผน 
การเรียนรู และการสืบคนขอมูลดวยตนเอง ทดลองแกปญหาดวยความรูที่มี และวิธีการของตนเอง   
มีการประเมินผลความรูที่ไดรวมกันระหวางสมาชิกในกลุมโดยการสะทอนคิดในสิ่งที่อยากรู และสิ่งที่ไดรู
อยางมีเหตุผลเสมือนวาเปนผูสอน  

ซีไรท และคณะ (Searight et al., 2009) กลาววาผูเรียนเปนผูที่เรียนรูปญหาและสืบ
เสาะหาขอมูลเพ่ือใชในการแกปญหาที่สงสัย และดําเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน พรอมทั้งประเมินการ
ทํางานตนเองและสมาชิกกลุม 

สรุปไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ผูเรียนมีบทบาทเปนผูทํา
กิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง และวางแผนรวมกันในกลุม เพ่ือกําหนดสิ่งที่ผูเรียนตองการเรียนรู 
ผูเรียนจะตองมีความรับผิดชอบเรียนรูดวยความคิดริเริ่ม มีความอิสระในการใชกระบวนการเรียนรู
ของตนเอง เพ่ือเรียนรูที่จะนําไปสูการแกปญหาและเปนผูประเมินผลกระบวนการเรียนรูทุกขั้นตอน
ดวยตนเองเสมือนวาเปนผูแกปญหาดวยตนเองอยางแทจริง 
  จากที่กลาวไวในขางตน ผูวิจัยขอสรุปบทบาทผูสอน และบทบาทผูเรียนของแตละ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา เพ่ือใหเห็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น ดังที่ไดแสดงไว (ภาพที่ 2.1) 
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การเตรียมการของผูสอน 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.1 บทบาทผูสอน และบทบาทผูเรียนในขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน   
              (สุคนธ สินธพานนท, 2560) 

- พิจารณาเลือกมาตรฐานสาระ/เนือ้หา 

  ที่เหมาะสมกับแนวทางการจัดการเรียนรู 
- จัดทําแผนผังมโนทัศน/แผนการจัดการเรียนรู 
- จัดทําเคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

บทบาทผูสอน 

ในการจัดการเรียนรู 

 

บทบาทผูเรียน 

1. กําหนดปญหา 
- เสนอปญหาหลากหลาย 

- เลือกปญหาที่สนใจ 

- แบงกลุมตามความสนใจ 

- แนะนําแนวทาง/วิธีการเรียนรู 
- ยกตัวอยางปญหา/สถานการณ 
- ต้ังคําถามใหคิดตอ 
 

2. ทําความเขาใจปญหา 

- ต้ังคําถามในประเด็นที่อยากรู 
- ระดมสมองหาความหมาย/คํานิยาม 

- อธิบายสถานการณปญหา 

- บอกแนวทางและอธิบายวิธีคนหาคําตอบ 

- จัดทําแผนผังความคิด/จัดทําบันทึกการทํางาน 

- ถามคําถามใหผูเรียนคิดละเอียด 

- กระตุนยั่วใหผูเรียนคิดตอ 

- ชวยดูแลตรวจสอบ แนะนํา ความ 

  ถูกตอง ครอบคลุม 
 

3. ดําเนินการศึกษาคนควา 

- แบงงาน แบงหนาที่ 
- จัดเรียงลําดับการทํางาน 

- กําหนดเปาหมาย/ระยะเวลา 

- คนควาศึกษาและบันทึก 

- ศึกษาคนควาขอมลูเพ่ิมเติม 

- อํานวยความสะดวก จัดหา  ประสานงาน  
  วัสดุ เอกสาร ส่ือเทคโนโลยี 
- แนะนําใหกําลังใจ 
 

4. สังเคราะหความรู 

- ผูเรียนแตละคนนําความรูมานําเสนอ 

  ภายในกลุม 

- ตรวจสอบขอมูลวาสามารถตอบคําถาม 

  ที่อยากรูไดทั้งหมดหรือไม 
- ตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม พอเพียง 
- ทบทวนและหาความรูเพ่ิมเติม 

 

- แลกเปล่ียนขอมูลความคิดเห็น 

- ต้ังคําถามเพ่ือสรางความคิดรวบยอด 

 

5. สรุปและประเมินคา 

ของคําตอบ 

- กลุมนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาประมวล สรางเปน 

  องคความรูใหม 
- ประเมินประสิทธิภาพ คุณภาพการปฏิบัติงานกลุม 

- ประเมินตนเองทั้งดานความรู กระบวนการกลุม  
  ความพึงพอใจ 

- ตรวจสอบการประมวล การสราง 
  องคความรูใหม 
- ใหผูเรียนสรุปองคความรูที่ไดจาก 

  การศึกษาคนควา 
- พิจารณาความเหมาะสม พอเพียง 
 

6. นําเสนอและ
ประเมินผลงาน 

- เสนอผลงานการปฏิบัติงานตอเพ่ือน/ผูเรียน/ 
  ผูสอน วิทยากรทองถิ่น ผูสนใจ 
- ประเมินผลรวมกับกลุมเพ่ือน/ผูสอน/ 
  วิทยากรทองถิ่น 

- ประเมินตนเอง และประเมินผล 

  การเรียนรู 
- ความรู ความจํา ความเขาใจ 
- การนําไปใช การคิดวิเคราะห เผยแพร 
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2.4.8 การวัดผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
การวัดผลและประเมินผลจะตองประเมินในทุกดานตามวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม

การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เน่ืองจากวัตถุประสงคหลักเนนที่กระบวนการคิด กระบวนการ
แกปญหา การทํางานรวมกันเปนกลุม และการศึกษาหาความรูดวยตนเอง ผูสอนจึงตองประเมิน
ความสามารถของผูเรียนทั้งดานเน้ือหาวิชา ดานการจัดการภายในกลุม ความสามารถในการแสวงหา
ความรู การอาน การสรุปประเด็น และการนําเสนอ รวมถึงทักษะดานตาง ๆ ซึ่งอาจประเมินทั้ง
ความกาวหนา และการประเมินผล 

ฮัง และคณะ (Hung et al., 2007) กลาววาผูสอนจะตองประเมินผูเรียนตามสภาพจริง
ในดานความรู ดานกระบวนการ และดานเจตคติ อีกทั้งกระบวนการกลุม การเช่ือมโยงความรู และ
พฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนโดยใชวิธีการที่หลากหลาย เน่ืองจากวิธีการสอนน้ีเปนการเรียนรูตาม
สภาพจริง ซึ่งวิธีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงน้ันมีความหลากหลายขึ้นอยูกับครูผูสอนจะเลือกใช 

ดีไลเซิล (Delisle, 1997) กลาวถึงการประเมินผลจะตองบูรณาการต้ังแตขั้นตอนการ
สรางปญหา ขั้นตอนการเรียนรู ความสามารถ และผลงานที่ผูเรียนแสดงออก การประเมินควรกระทํา 
3 สวน คือ (1) การประเมินผลผูเรียน เริ่มต้ังแตวันแรกของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กระทั่งวัน
สุดทายที่ไดเสนอผลงาน ผูสอนใชขั้นตอนการเรียนรูเปนเครื่องมือในการติดตามความสามารถของ
ผูเรียน ซึ่งพิจารณาทั้งดานความรู ทักษะ และการทํางานกลุม (2) การประเมินตัวเองของผูสอน ในขณะที่
ผูเรียนสะทอนผลการเรียนรูและความสามารถ ผูสอนก็ควรพิจารณาตนเองถึงทักษะและบทบาทของ
ตนเองที่ไดแสดงออกวาสงเสริมผูเรียนหรือไม อยางไร และ (3) การประเมินผลปญหา ผูสอนควรทํา
การประเมินปญหาเพ่ือดูความมีประสิทธิภาพของปญหาในการจัดการเรียนการสอน 

แบรเรล (Barell, 1998) กลาวาการประเมินผลการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ประกอบดวย 
(1) การประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลาย ไมประเมินผลโดยการสอบเพียงอยางเดียวและไมประเมินผล
เฉพาะตอนจบบทเรียน (2) ประเมินผลจากสภาพจริง โดยใหมีความสัมพันธกับประสบการณของ
ผูเรียนที่สามารถเจอในชีวิตประจําวัน และ (3) ประเมินผลที่ความสามารถที่แสดงออกมาหรือจากการ
ทํางานที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในความคิดรวบยอด 

พวงรัตน บุญญานุรักษ และ Majumdar (2544) ระบุวาในการประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ประกอบวย (1) แฟมงานการเรียนรู (2) บันทึกการเรียนรู 
(3) การประเมินตนเอง (4) ขอมูลยอนกลับจากเพ่ือน และ (5) การประเมินผลรวบยอด สอดคลองกับ 
วัลลี สัตยาศัย (2547) กลาววาผูที่ทําการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานน้ัน
จะมีทั้งครู ผูเรียน และเพ่ือนรวมทีมหรือแมแตทุกคนที่เก่ียวของซึ่งการประเมินตองทําอยางตอเน่ืองตอง
ประเมินทุกครั้งเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมซึ่งจะเนนประเมินทั้งกระบวนการเรียนรู และผลลัพธที่ไดควบคูกัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2553) กลาวถึงประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีวิธีที่หลากหลาย โดยกลุมนําเสนอผลการแกปญหา
หรือแนวทางการแกปญหาหนาช้ันเรียน และทําการประเมินทั้งจากผูสอน ผูเรียนกลุมอ่ืน และกลุมที่
นําเสนอเอง รวมทั้งผูเช่ียวชาญหรือบุคคลภายนอกที่เก่ียวของ การประเมินจะไมวัดเฉพาะความรูหรือ
ผลงานสุดทายเพียงอยางเดียว แตจะวัดกระบวนการที่ไดมาซึ่งผลงาน การประเมินสามารถวัดไดจาก
แบบทดสอบ แบบสอบถาม การสัมภาษณ การสังเกต หรือวิธีการประเมินอ่ืน ๆ โดยจะเนนการวัด
และประเมินตามสภาพจริง 
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สรุปไดวา ในการวัดผลประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
จะตองวัดใหครบทุกดานตามสภาพจริงที่เกิดขึ้น ประกอบดวย ความรู ทักษะกระบวนการ และเจตคติ 
ซึ่งเปนไปตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ผูสอนระบุไวในแผนการสอน ทักษะการทํางานเปนกลุม 
ทักษะการมีปฏิสัมพันธทางสังคม ทักษะการสื่อสาร พฤติกรรมการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนโดย
ผูประเมิน คือ ครู ผูเรียน และบุคคลที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนการสอน นอกจากน้ีจะตองมีการ
ประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานโดยการสะทอน
ความคิดหลังเรียน เพ่ือนําไปใชปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป 

2.4.9 ขอดีของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  
สถาบันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรแหงอิลลินอยส (IMSA, 2016) อธิบายประโยชน

ที่ไดจากการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน คือ (1) แรงจูงใจ ทําใหผูเรียนมีความมุงมั่นในการเรียนมากขึ้น
เพราะตองพยายามคนหาคําตอบของปญหาอยางมาก เน่ืองจากมีความรูสึกวาไดรับความไววางใจใน
การคนหาคําตอบหรือทํางานน้ัน (2) ความเก่ียวของและบริบท คือชวยใหผูเรียนสามารถตอบคําถามได
อยางชัดเจนวา “ทําไมเราจึงตองเรียนในเน้ือหาน้ี” และ “กําลังทําอะไรที่เกี่ยวของกับสิ่งตาง ๆ ในโลก
แหงความเปนจริงในขณะที่อยูในโรงเรียน” (3) ลําดับการคิดระดับสูง ลักษณะปญหาที่สามารถหา
คําตอบไดหลากหลายจะเปนตัวกระตุนใหผูเรียนคิดอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค โดยผูเรียนจะ
จดจอกับการคาดคะเนวา “อะไรคือคําตอบที่ถูกตองที่ครูตองการใหคนหา” (4) เรียนรูวาจะเรียน
อยางไร การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานชวยสงเสริมการที่บุคคลระลึกวารูอะไรหรือยังไมรูในสิ่งใด 
สามารถควบคุมและตรวจสอบความคิดทั้งหมดของตนเองได และเรียนรูดวยตนเองโดยการถามให
ผูเรียนคนคิดยุทธวิธีสําหรับนิยามปญหา การจัดการขอมูล การวิเคราะหขอมูล การต้ังสมมุติฐาน และ
การทดสอบสมมุติฐานดวยตนเอง มีการเปรียบเทียบขอมูลยุทธวิธีที่คนพบกับคนอ่ืน แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือเปรียบเทียบกับยุทธวิธีของครู และ (5) สภาพที่เปนจริง การเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานจะมุงเนนใหเรียนรูขอมูลที่มีลักษณะคลายคลึงกับสิ่งที่เคยเรียนหรือสามารถระลึกได มี
ผลตอสภาวการณในอนาคต และประเมินผลการเรียนรูที่บงช้ีถึงความเขาใจไมใชเฉพาะการรู 

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2553) กลาวถึงขอดีของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน คือ (1) ผูเรียนไดเรียนรูการแกปญหาโดยตรง ทําให
เกิดการพัฒนาทักษะการแกปญหา สามารถถายโยงไปสูการแกปญหาที่ซับซอนในวิชาชีพและ
ชีวิตประจําวัน  (2) พัฒนาทักษะการศึกษาคนควาดวยตนเอง (3) พัฒนาทักษะในการเรียนรู การติดตอสื่อสาร 
และการทํางานรวมกับผูอ่ืน (4) พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะหและการสังเคราะห (5) ชวยเปด
โอกาสใหผูเรียนเกิดการเรียนรูสิ่งใหม ซึ่งในหลักสูตรไมไดเปดโอกาสให และ (6) ชวยใหผูเรียนเกิด
ความรูอยางมีโครงสรางงายตอการระลึกไดและการนํามาใช  

วอลตัน และแมทธิว (Walton and Matthew, 1989) กลาวถึงขอดีของการเรียน
แบบใชปญหาเปนฐาน ดังน้ี (1) ชวยใหผูเรียนสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในเรื่อง
ขอมูลขาวสารในโลกปจจุบัน (2) เสริมสรางความสามารถในการใชทรัพยากรของผูเรียน (3) สงเสริม
การสะสมการเรียนรู และรักษาขอมูลใหมไว (4) เมื่อใชในการแกปญหาของสหสาขาวิชา ทําใหสนับสนุน
ความรวมมือมากกวาการแขงขัน และ (5) ชวยใหเกิดการตัดสินใจแบบองครวมหรือแบบสหสาขาวิชา 

แบรโรวส และแทมบลิน (Barrows & Tamblyn, 1980) และ มิโล และคณะ (Hmelo 
et al., 2000) กลาวถึงขอดีของการเรียนแบบใชปญหาเปนฐานดังน้ี (1) ไดรับความรูในเน้ือหาที่เปน
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บูรณาการและสามารถนําความรูไปประยุกตเปนเครื่องมือในการจัดการปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(2) พัฒนาความสามารถในการแกปญหา การไดเผชิญปญหาเปนโอกาสที่จะไดฝกทักษะในการ
แกปญหา การใชเหตุผลในการวิเคราะหและตัดสินใจ (3) พัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตนเอง การที่
ผูเรียนไดเรียนรูวิธีการเรียนโดยการกําหนดจุดมุงหมายการเรียนรู วิธีการแสวงหาความรูจากแหลง
ความรูตาง ๆ รวบรวมความรูและนํามาสรุปเปนความรูใหม เปนลักษณะการเรียนดวยตนเอง ซึ่งเปน
ทักษะการเรียนรูไดตลอดชีวิต การใหผูเรียนมีสวนรวมในการอภิปราย มีวิธีการแสวงหาความรูและ
ไตรตรองทรัพยากรการเรียน เปนกระบวนการที่มีความหมายเพราะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวย
ตนเอง (4) พัฒนาทักษะการทํางานเปนทีม การเรียนเปนกลุมยอยเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนได
แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนแนวคิดกับผูอ่ืนทําใหมีความรูกวางขวางขึ้น เปนการพัฒนาทักษะ
ทางสังคม และ (5) เพ่ิมแรงจูงใจในการเรียน เน่ืองจากผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู 

เดวิส และฮารเดน (Davis & Harden, 1997) อธิายขอดีของการเรียนแบบใชปญหา
เปนฐาน คือ (1) มีความเช่ือมโยงกันระหวางเน้ือหาวิชา (2) มีการรวบรวมและคัดเลือกเน้ือหาวิชาที่
สําคัญ ซึ่งเปนแกนหลักที่ผูเรียนตองเรียนรูเปนการชวยลดเน้ือหาวิชาความรูที่ไมจําเปนได (3) ชวย
เสริมสรางทักษะที่จําเปนตอการเรียนรูระดับสูงกวาปริญญาหรือตอการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ เชน 
ทักษะการแกปญหา ทักษะการสื่อสาร และทักษะการทํางานเปนทีม (4) เปนการเรียนรูที่ผูเรียนเปน
ศูนยกลาง ผูเรียนจะเปลี่ยนจากการเรียนแบบรับฟงและทองจํามาเปนผูมีสวนรวม กํากับและ
รับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง ทําใหเกิดการเรียนรูอยางเขาใจและสามารถจดจําไดนาน นําไปสู
ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต จึงเปนกระบวนการเรียนรูที่ชวยเตรียมใหผูเรียนมี
การเรียนรูแบบผูใหญ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญตอการศึกษาอยางตอเน่ืองทางวิชาชีพ (5) มีการบูรณาการ
ระหวางสาขาวิชา สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงทางวิชาชีพที่ตองใชหลาย ๆ วิชาชีพมารวมกันใน
การวินิจฉัยและแกปญหา (6) การใชปญหาที่ตองประสบจริงในอนาคตมาเปนตัวกระตุนการเรียนรู 
โดยอาศัยความเขาใจ นําความรูมาอภิปรายโตเถียงกันในกลุมยอยแทนการรับฟงและทองจําเน้ือหา
กอใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู (7) ชวยกระตุนใหเกิดการเรียนรูอยางลึกซึ้งแทนการทองจําอยางผิวเผิน 
เพราะตองอาศัยความเขาใจและการนํามาประยุกตใชในการแกปญหา และ (8) เปนการเรียนรูแบบ
ความคิดสรางสรรค เพราะผูเรียนจะตองใชความรูเดิมมาสรางความรูใหมที่จําเปนมาตอเติมกับความรูเดิม 
และสรางกรอบแนวคิดที่สามารถนําไปประยุกตใช 

จากขอดีของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในขางตนสรุปไดวา (1) เพ่ิมแรงจูงใจใหกับ
ผูเรียนเน่ืองจากผูเรียนมีสวนรวม (2) พัฒนาทักษะกระบวนการ การทํางานเปนทีม และพัฒนา
ความคิด (3) สงเสริมผูเรียนใหเรียนรูดวยตนเองซึ่งเปนพ้ืนฐานของทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และ 
(4) ผูเรียนสามารถประยุกตโดยนําความรูไปใชแกปญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตได 

2.4.10 ขอจํากัดของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีขอจํากัด คือเปนการเรียนที่เหมาะกับบางวิชาเทาน้ัน 

ในการนํามาใชตองมีการวางแผนและเตรียมการเปนอยางดี ผูสอนตองมีทักษะในการเปนผูสอนประจํากลุม 
และมีความมุงมั่นในแนวทางการสอนลักษณะน้ี ผูเรียนจะตองมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของ
ตนเองและใหความรวมมือในการเรียนรูรวมกัน เปนหองเรียนที่เปดกวาง และมีแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอ
การเรียนรูใหผูเรียนไดศึกษาอยางอิสระ บาโรวส และคณะ (Barrows et al., 1980) กลาววาความสําเร็จ
ของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานขึ้นอยูกับวินัย การเรียนรูดวยตนเองของผูเรียนเพ่ือทํางานกับสิ่งที่ไมรู
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และปญหาที่เปนปริศนา ซึ่งทาทายผูเรียนใหเกิดการพัฒนาทักษะการแกปญหา และกระตุนใหผูเรียน
มีการเรียนรูดวยตนเอง ผูสอนจะตองมีทักษะที่จําเปนเพ่ือช้ีทิศทางและแนะแนวทางผูเรียนเกี่ยวกับ
กระบวนการและการออกแบบ การคนหาคําตอบ จึงเปรียบเสมือนการผลิตหรือรวบรวมสื่ออุปกรณ 
ในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2553) กลาวถึงขอจํากัด
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน คือ (1) ผูสอนจะตองเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ
เรียนรูใหม เปลี่ยนบทบาทเปนผูอํานวยการจัดการเรียนรู จําเปนตองมีการอบรมกอนที่จะวางแผน 
และจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (2) ผูสอนตองมีความชํานาญในการเตรียม และเลือก
สื่อการเรียนทั้งที่เปนเอกสาร โสตทัศนูปกรณตาง ๆ จึงจะทําใหการจัดการเรียนรู บรรลุวัตถุประสงค 
(3) มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน หองเรียนตองมีหองประชุมกลุมยอย หองสมุด 
และอุปกรณชวยสอน หากขาดปจจัยในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  
คงประสบผลสําเร็จไดยาก 

อาภรณ แสงรัศมี (2543) กลาวถึงขอจํากัดของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานวาเปน
การเรียนที่เหมาะสําหรับสายวิชาชีพซึ่งเปนวิทยาศาสตรประยุกต ไมสามารถนํามาใชไดกับทุกรายวิชา 
และในการนํามาใชตองมีการวางแผนและเตรียมการเปนอยางดี ผูสอนตองมีทักษะในการเปนผูสอน
ประจํากลุม ผูเรียนจะตองมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง ใหความรวมมือในการเรียน
รวมกัน และตองมีแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูอยางอิสระ 

เดวิส และคณะ (Davis et al., 1997) อธิบายขอจํากัดของการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน ดังน้ี (1) บทบาทของผูสอนที่เปลี่ยนไปเปนผูกระตุนใหเกิดการเรียนรู อาจทําใหผูเรียนที่คุนเคย
กับภาพครูผูสอนที่เปนผูบอกกลาวความรู เสมือนเปนแบบอยางของครูที่ดีในระบบการศึกษาเดิมจะ
มองเห็นภาพครูตางไปจากเดิม (2) ทําใหบทบาทผูสอนเดิมที่ทําหนาที่เปนติวเตอรไมสามารถใชความรู
ของตนเองมาถายทอดใหผูเรียนได จึงอาจเปนสาเหตุที่ทําใหไมเกิดแรงจูงใจในการสอน (3) ความรูที่ได
โดยผูเรียนเปนผูกํากับตนเอง มีแนวโนมจะเปนการเรียนรูอยางไมเปนระบบ เพราะไมรูวาอะไรสําคัญ
หรือไมสําคัญ ตางกับการสอนของครูที่จะมักจะมีการสอนอยางเปนระบบ (4) ความสามารถของผูสอน
ในกระบวนการน้ีเปลี่ยนไปจากระบบการศึกษาเดิม จึงจําเปนอยางย่ิงที่ตองมีการพัฒนาผูสอนใหมี
ความสามารถเหมาะสม (5) การลงทุนคอนขางสูงมากกวาการศึกษาในระบบเดิมในดานทรัพยากรตาง ๆ 
ในการเรียนรู โดยเฉพาะเมื่อมีผูเรียนจํานวนมาก และ (6) ตองใชเวลาในการเรียนรูดวยตนเองจาก
แหลงวิทยาการตาง ๆ มากกวาการที่ใหครูสอนโดยตรง อยางไรก็ตามการใชคูมือการเรียนที่เหมาะสม
อาจชวยลดปญหาน้ี 

จากขอจํากัดของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สรุปไดวา (1) เปนรูปแบบการเรียน
ที่เหมาะสมกับบางวิชาเทาน้ัน (2) ครูผูสอนจะตองมีทักษะและความมุงมั่นในการสอน (3) ผูเรียนจะตอง
มีวินัยและรับผิดชอบตอการเรียนรูตนเอง และ (4) สภาพและบรรยากาศในหองเรียนจะตองมีแหลง
เรียนรูที่เอ้ือตอการแสวงหาความรู 

2.4.11 งานวิจัยเก่ียวกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
งานวิจัยในประเทศ 
สุรพล บุญลือ (2550) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชหองเรียนเสมือนจริงแบบ

ใชปญหาเปนหลักในระดับอุดมศึกษา พบวาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
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หองเรียนเสมือนจริงแบบใชปญหาเปนหลัก มีผลการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนจากหองเรียนปกติ
โดยใชปญหาเปนหลักอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียน
การสอนดวยหองเรียนเสมือนแบบใชปญหาเปนหลักในระดับอุดมศึกษาอยูในระดับพึงพอใจมาก 

อรรณพ ชุมเพ็งพันธ (2550) ศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร และความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง สาร
ในชีวิตประจําวันโดยใชปญหาเปนฐาน โรงเรียนเขาวงพระจันทร จังหวัดกาญจนบุรี พบวาผลการ
จัดการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรภาพรวมอยูในระดับดี และความคิดเห็นที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานของนักเรียน พบวาโดยรวม มีความเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยเฉพาะการจัด
บรรยากาศในการเรียนรู 

จุไรรัตน สุริยงค (2551) ศึกษาความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชวงช้ันที่ 3 
ที่เรียนวิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน ผลการศึกษา พบวานักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร มีคะแนน
ความสามารถในการแกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

บุญนํา อินทนนท (2551) ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูวิทยาศาสตร
และความสามารถทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัด
นครศรีธรรมราชที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
พบวานักเรียนที่เรียนโดยใชปญหาเปนฐาน และการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

นิรดา ปตนวงศ (2552) ศึกษาการเปรียบเทียบผลการใชวิธีสอนโดยการใชปญหาเปนฐาน
กับวิธีการสอนแบบเสาะหาความรู ที่มีตอทักษะชีวิตและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ผลการศึกษา พบวา (1) ทักษะชีวิต
ของนักเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน หลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (2) ทักษะชีวิตของนักเรียนแบบเสาะหาความรู หลังการจัดการเรียนรูสูงกวา
กอนการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) ทักษะชีวิตของนักเรียน กอนและหลัง
การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู พบวาผลการทดสอบที 
(t-test) ไมมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (4) ผลสัมฤธ์ิทางการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
กอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (5) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู กอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และ (6) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับแบบสืบเสาะหาความรู มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
สูงกวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

ปราณี หีบแกว (2552) ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง ทรัพยากร
และสิ่งแวดลอมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนหนองไผพิทยาคม พบวากิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานในทองถิ่นเปนตัวกระตุนใหนักเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น กระตือรือรนใน
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การศึกษาคนควาหาขอมูล ทดลองและลงมือปฏิบัติ สรางองคความรู และนําเสนอผลงานไดและสงผล
ใหนักเรียน จํานวนรอยละ 80.95 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นจากเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

วาสนา ก่ิมเทิ้ง (2553) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่มี
ตอทักษะการแกปญหา ทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร และความใฝรูใฝเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการศึกษา พบวา (1) ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน หลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2) ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของ
นักเรียน หลังเรียนสูงกวาเกณฑ รอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) ทักษะการเช่ือมโยง
ทางคณิตศาสตรของนักเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 
(4) ทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียน หลังเรียนสูงกวาเกณฑ รอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 

วันดี ตอเพ็ง (2553) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักที่มีตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาเก่ียวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาเก่ียวกับสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักสูงกวา
กอนไดรับการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
เรื่องโจทยปญหาเก่ียวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักสูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

วรรณภา ช่ืนนอก (2554) ศึกษาผลของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่มีตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร และความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
ผลการศึกษา พบวา (1) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ .05 (2) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑคะแนนรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) นักเรียนมีความสามารถแกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  

สุภัทราภรณ เบ็ญจวรรณ (2554) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกสและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบซิปปา
และการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน พบวา (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกสของนักเรียน 
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาและนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
กอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาฟสิกสของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

อุมาพร ชัยปรีชา (2554) ศึกษาผลการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน
ตอความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ และความสามารถในการแกปญหา ของนักเรียน     
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการศึกษา พบวาคะแนนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐานหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสามารถในการแกปญหา อยูในระดับ
คุณภาพดี 
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จตุพล แสนสุข (2556) ศึกษาการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐาน 
เรื่อง ของไหล เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาของนักเรียน ผลการศึกษา พบวานักเรียน
มีความสามารถในการแกปญหาเพ่ิมขึ้นเมื่อไดเรียนรูจากกิจกรรมการเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐาน 
โดยเฉพาะดานการสรุปผลการทดลอง 

งานวิจัยตางประเทศ 
แมนฟฟตติ (Manffette, 1997) ศึกษาการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานเพ่ือ

แกปญหาการเรียนไมผานในรายวิชาวิทยาศาสตร สังคมศาสตร คณิตศาสตรและเคมีของนักเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา Gradr 12 พบวาการเรียนโดยใชปญหาเปนฐานสนับสนุนผูเรียนใหประสบ
ผลสําเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงคในการเรียนมากขึ้น 

เอลเชฟเฟ (Elshafei,1998) ศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรูของนักเรียนดวย
วิธีการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับการเรียนแบบปกติในวิชาพีชคณิต 2 พบวานักเรียนที่เรียนดวย
วิธีการเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียน
แบบปกติอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งเปนผลมาจากการที่นักเรียนเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสามารถสราง
องคความรูไดดวยตนเอง มีการรวมกลุมกันแกปญหาและสามารถคิดคนวิธีการแกปญหา 

ปเดอรเซน (Pedersen, 2000) ศึกษาผลของเครื่องมือชวยใหคําแนะนําในการเรียน
โดยใชปญหาเปนฐาน พบวาเครื่องมือชวยใหคําแนะนําโดยตัวแบบพุทธิปญญา มีประสิทธิภาพกวา
แบบอื่น ๆ และยังพบวาการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสรางแรงจูงใจในการเรียนมากกวาการเรียน
แบบอ่ืนไดดีกวานักเรียนที่เรียนแบบปกติ 

คอนเจอร (Conger, 2000) ศึกษาการสอนวิทยาศาสตรที่มีนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ พบวาการเรียนโดยใชปญหาเปนฐานชวยเพ่ิมความสามารถในการวางแผน ออกแบบและทํา
การทดลองสูงกวาการเรียนแบบปกติ 

โนวัค (Nowak, 2001) ศึกษาผลการเรียนโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาวิทยาศาสตร 
พบวานักเรียนที่เรียนโดยใชปญหาเปนฐานมีความคงทนในเน้ือหามากกวาการเรียนแบบปกติ 

แม็คคาธี (McCarthy, 2001) ทําการทดลองสอนดวยวิธีการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ในวิชาคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา เพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอดเรื่องทศนิยม โดยทําการทดลอง
กับนักเรียนเกรด 2 กลุมเล็ก ๆ ในเวลา 8 คาบ ๆ ละ 45 นาที จุดมุงหมายเพ่ือสํารวจความรูที่มีอยู
กอนแลวในตัวนักเรียน และมีการวิเคราะหวาการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสามารถพัฒนาความคิด
รวบยอดทางคณิตศาสตรไดอยางไร จากหลักฐานการบันทึกเทปวิดีโอไดช้ีใหเห็นวานักเรียนมีการ
พัฒนาความเขาใจในคณิตศาสตรตลอดเวลาที่ไดพยายามหาวิธีแกปญหาโดยนักเรียนใชภาษาพูดเปน
ตัวบงช้ีถึงความรูเก่ียวกับทศนิยมที่ตัวนักเรียนมีอยูกอนแลว และความเขาใจความคิดรวบยอดใหมที่
เกิดขึ้นกับทศนิยมอยางถูกตอง 

ชอร ซอร และบ็อกกัส (Shore, Shore, & Boggs, 2004) ศึกษาปจจัยภายนอกที่สนับสนุน
การพัฒนาการเรียนโดยใชปญหาเปนฐานในวิชาคณิตศาสตร โดยการพัฒนาหนังสือคณิตศาสตร 
จํานวน 450 หนา เน้ือหาประกอบดวยปญหาที่หลากหลายสาขา แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
แบบสอบถาม ผลการศึกษา พบวานักเรียนที่เรียนโดยใชหนังสือดังกลาว มีคะแนนสูงกวากลุมควบคุม
ที่สอนโดยครูคนเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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แคนเตอรก และเบเซอร (Canturk & Baser, 2009a) ศึกษาเจตคติของนักเรียน ครู 
และคณาจารยในมหาวิทยาลัยที่มีตอการเรียนโดยใชปญหาเปนฐานเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ
นักเรียน 7 ระดับช้ัน จํานวน 20 คน ครูสอนวิชาคณิตศาสตรจํานวน 7 คน และคณาจารย 6 คน จาก 
2 คณะ ในมหาวิทยาลัยที่ใชวิธีการน้ีในปการศึกษา 2005-2006 พบวานักเรียน ครู และคณาจารยใน
มหาวิทยาลัยมีเจตคติที่ดี  

แคนเตอรก และเบเซอร (Canturk & Baser, 2009b) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานที่มีตอทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน พบวานักเรียนที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยปญหาเปนฐานมีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณสูงกวานักเรียนที่เรียนรูจากแบบปกติ 

โคติก และซูลเจน (Cotic & Zuljan, 2009) ศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน และผลของการสอนที่มีตอความรูของนักเรียน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนอายุ 9 ป จํานวน 
179 คน พบวาผลการจัดการเรียนรูของครูที่ยังไมจบการศึกษา (ครูฝกหัด) และครูประจํา มีคาเทากัน 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (academic achievement) หมายถึงผลสะทอนของความรอบรู

และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Husen & Postlethwaite, 1985; ไพศาล หวังพานิช, 2526) อันเกิดจาก
การเรียนรูในวิชาตาง ๆ (Good, 1973) หรือเปนความรูความสามารถหรือทักษะของบุคคลที่ไดรับ
การฝกฝนที่ตองอาศัยความพยายาม ความสามารถของรางกาย และสมอง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและประสบการณการเรียนรู (Eysneck, Arnold & Meili, 1972; ไพศาล หวังพานิช, 2526) 
ซึ่งไดจากการทดสอบของครูผูสอนหรือผูรับผิดชอบในการสอน (Good, 1973; ตาย เซี่ยงฉี, 2523) 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนความรูความสามารถหรือทักษะตาง ๆ ของบุคคล อันเกิดจาก
การเรียนรูในวิชาตาง ๆ ที่ไดเรียนมาแลวในสถาบันการศึกษา โดยอาศัยความพยายาม ความสามารถของ
รางกายและสมอง สามารถวัดและประเมินผลจากแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งการวัดผลและ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (achievement test) เปนการวัดดานการเรียนรูในเรื่องของความรู 
ความรูสึกนึกคิดหรือทัศนคติและทักษะดานตาง ๆ ที่ผูเรียนไดรับจากการอบรมสั่งสอนของครู (ตาย เซี่ยงฉี, 
2523) อันเปนดัชนีวัดที่สําคัญประการหน่ึงที่ช้ีใหเห็นถึงประสิทธิภาพและคุณภาพของการจัดการศึกษา 
การศึกษาที่ใชแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เชน งานวิจัยของ (จุไลพร ธรรมเชียง, 2546; ชลลดา ปญญา, 
2555; พุทธิตา ดอนฟุงไพร, 2550) 

2.5.1 ลักษณะของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ลักษณะของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีหลากหลาย อุทุมพร จามรมาน (2535) จําแนก

ผลสัมฤทธ์ิออกเปน 3 ดาน คือ  
2.5.1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานสมอง จําแนกออกเปน 6 ดาน คือ (1) 

ผลสัมฤทธ์ิดานความจํา เปนสิ่งที่สําคัญทางการเรียน ความจําเปนตัวเสริมใหเกิดความรูความสามารถ
ในการเรียน ความจําเปนผลสัมฤทธ์ิพ้ืนฐานกอนการแสดงความสามารถในระดับสูง (2) ผลสัมฤทธ์ิ
ดานความเขาใจ เปนการแสดงความสามารถในระดับสูงขึ้นกวาความจํา (3) ผลสัมฤทธ์ิดานการนําไปใช 
คือการนําความรูที่ไดเรียนไปแลวไปใชในสถานการณใหม ถือวาเปนการบรรลุจุดมุงหมายของการ
นําไปใช (4) ผลสัมฤทธ์ิดานการวิเคราะห เปนการแยกแยะเน้ือหาใหเปนสวนยอยแลวระบุสวนยอย
กับสวนยอยหรือสวนยอยกับสวนใหญ (5) ผลสัมฤทธ์ิดานการสังเคราะห เปนการนําสิ่งที่วิเคราะหมา
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ผสมผสานเปนเรื่องใม (6) ผลสัมฤทธ์ิดานการประเมิน ความสามารถในดานการประเมินเพ่ือใหได
คุณคาบางอยาง ถือวาเปนขั้นสุดทายของการพัฒนาทางสังคมของผูเรียน 

2.5.1.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานจิตใจและสังคม จําแนกออกเปน 2 ประเภท 
คือ (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานจิตใจ เปนสิ่งที่เปนนามธรรมและมีขอบเขตกวางมาก ต้ังแตการรับรู
จนถึงความพึงพอใจในคุณคา แบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก ขั้นการรับรู เปนระดับตํ่า หมายถึงการที่บุคคล
แตละคนเปดใจอยากรับรูวาเกิดอะไรขั้นภายนอกบาง คือการรูตัวและการต้ังใจรับรูเพ่ิม ขั้นการตอบสนอง 
เปนขั้นที่ผูเรียนโตตอบดวยทาทีตอคน สิ่งของและปรากฏการณ ขั้นการแสดงคุณคา เปนขั้นที่มีการ
รับรูคุณคา ขั้นการสรางมโนทัศนของคุณคา เปนขั้นการสรางความเขาใจ เชน การทําซ้ํา การบันทึกคุณคา 
แลวจึงเก็บไวในสมอง และขั้นการแสดงลักษณะ เปนขั้นการแสดงบุคลิกนิสัยของบุคคลเหลาน้ันออกมา 
(2) ผลสัมฤทธ์ิทางสังคม จุดมุงหมายหลักตองการใหผูเรียนเปนคนดีของสังคม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ดานรางกายและทักษะ แบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานรางกาย ไดแก 
พัฒนาการดานสวนสูง นํ้าหนัก เปนตน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะกลามเน้ือ ไดแก ความ
คลองแคลววองไว เปนตน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะทางภาษาและคณิตศาสตร ตางจาก
ดานทักษะทางกีฬา 

2.5.1.3 ผลสัมฤทธ์ิที่เก่ียวกับทักษะทางภาษา แบงออกเปน 4 ทักษะ คือ (1) 
ทักษะการฟง ผลสัมฤทธ์ิที่เก่ียวกับดานทักษะการฟง ไดแก การฟงใหถูกตอง และการฟงดวยความ
เขาใจ ทักษะการพูด ไดแก การพูดถูกตองทั้งจังหวะคํา เสียงสูงตํ่า พูดไดครบถวนตามเน้ือหา พูดโตตอบ
ดวยเหตุผล พูดเพ่ือสื่อความหมาย บุคลิกภาพในการพูดและการพูดในโอกาสตาง ๆ ทักษะการอาน ไดแก 
การอานออกเสียงใหถูกตอง อานในใจอยางเขามจ ความเร็วในการอาน แปลความ ตีความและสรุป
ความไดถูกตอง และทักษะการเขียน ไดแก ลายมือ การเขียนอยางถูกตอง เขียนสื่อสาร และความเร็ว
ในการเขียน 

สรุปไดวาลักษณะของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบงออกเปน 3 ดาน คือ (1) ผลสัมฤทธ์ิ
ดานสมอง ซึ่งความสามารถในการเรียนวิชาตาง ๆ ใหบรรลุจุดมุงหมายดวยความจํา เขาใจ และนําไปใช 
เปนการแสดงความสามารถในระดับตํ่า สวนการวิเคราะห สังเคราะห และการประเมินผล เปนความสามารถ
ในระดับสูง (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานจิตใจและสังคม ผลสัมฤทธ์ิดานจิตใจที่นิยมกลาวถึงคือ
การปรับตัว คานิยม เจตคติ ความช่ืนชมในศิลปะ สุนทรียภาพ และความสนใจของผูเรียน สวนผลสัมฤทธ์ิ
ทางสังคม จุดมุงหมายหลักตองการใหผูเรียนเปนคนดีของสังคม และ (3) ผลสัมฤทธ์ิที่เก่ียวกับทักษะ
ทางภาษา ไดแก ทักษะการฟง ทักษะการพูด ทักษะการอาน และทักษะการเขียน 

2.5.2 ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในกระบวนการเรียนรูการที่ผูเรียนจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงหรือตํ่าเพียงใดน้ัน

ขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ นักจิตวิทยาและนักการศึกษาไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่สงผล
ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวดังน้ี  

บลูม (Bloom, 1976) กลาวถึงตัวแปรที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประกอบดวย 
3 ตัวแปร คือ (1) พฤติกรรมดานความรูความคิด (cognitive entry behaviors) เปนความรูความสามารถ
และทักษะตาง ๆ ของผูเรียนที่มีมากอน (2) คุณลักษณะทางจิตใจ (affective entry characteristics) 
คือแรงจูงใจที่ทําใหผูเรียนเกิดความอยากเรียนรูในสิ่งใหม ๆ ไดแก ความสนใจในวิชาที่เรียน เจตคติตอ
เน้ือหาวิชาที่เรียน และการยอมรับความสามารถของตนเอง เปนตน และ (3) คุณภาพการเรียนการสอน 
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(quality of instruction) ประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่ผูเรียนจะไดรับ ไดแก คําแนะนําการปฏิบัติ 
และแรงเสริมของผูสอนที่มีตอผูเรียน เปนตน  

คลอสเมียร (Klausmier, 1985) กลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ไวคอนขางครอบคลุม ประกอบดวย 6 ประการ ดังน้ี 

ปจจัยที่ 1 คุณลักษณะของผูเรียน ไดแก ความพรอมดานสมองและความพรอมดาน
สติปญญา ความพรอมดานรางกาย และความสามารถดานทักษะของรางกาย คุณลักษณะทางจิตใจ 
ไดแก ความสนใจ แรงจูงใจ เจตคติ คานิยม สุขภาพจิต ความเขาใจเก่ียวกับตนเอง ความเขาใจใน
สถานการณ อายุ และเพศ  

ปจจัยที่ 2 ลักษณะของผูสอน ไดแก สติปญญา ความรูในวิชาที่สอน การพัฒนา
ความรู ทักษะทางรางกาย คุณลักษณะทางจิตใจ สุขภาพ ความเขาใจเก่ียวกับตนเอง ความเขาใจใน
สถานการณ อายุ และเพศ  

ปจจัยที่ 3 พฤติกรรมระหวางผูสอนและผูเรียน ไดแก ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและ
ผูสอน ซึ่งเปนพฤติกรรมที่มีความเปนมิตรตอกัน เขาอกเขาใจกัน มีความรูสึกที่ดีตอกัน สภาพการ
จัดการเรียนการสอนที่ดีนั้น นอกจากครูจะมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ดี มีการเตรียมการสอนดี 
มีอุปกรณการสอนครบถวน เอาใจใสดี ลักษณะและขนาดของหองเรียนมีความเหมาะสมแลว ครูยังตอง
คํานึงถึงความตองการของผูเรียนและตองพยายามตอบสนองความตองการจะทําใหครูสามารถเลือก
วิธีการเรียนที่เหมาะสม ทําใหผู เรียนมีกําลังใจชวยใหการสอนมีประสิทธิภาพ หากครูไมคํานึงถึง
ความตองการของผูเรียนจะทําใหผูเรียนเกิดความเบ่ือหนายการเรียนและทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ไมดีเทาที่ควร   

ปจจัยที่ 4 คุณลักษณะของกลุมผูเรียน ไดแก โครงสรางของกลุม ตลอดจนความสัมพันธ
ของกลุม เจตคติ ความสามัคคี ภาวะผูนํา และผูตามที่ดีของกลุม  

ปจจัยที่ 5 คุณลักษณะของพฤติกรรมเฉพาะตัว ไดแก การตอบสนองตอการเรียน การมี
เครื่องมือและอุปกรณในการเรียน และความสนใจตอบทเรียน  

ปจจัยที่ 6 แรงผลักดันภายนอก ไดแก ความสัมพันธระหวางคนในบานที่ดีตอกัน 
สิ่งแวดลอมดี มีวัฒนธรรมและคุณธรรมพ้ืนฐานดี เชน ขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี สอดคลองกับ
แนวคิดของ เพรสคอทท (Prescott, 1961) กลาววาความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว ความเปนอยู
ของครอบครัว สภาพแวดลอมทางบาน การอบรมทางฐาน ฐานะทางบาน รวมถึงความสัมพันธในกลุมเพ่ือน
จะมีความสัมพันธและสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เพรสคอทท (Prescott, 1961) ศึกษาองคประกอบที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียน พบวา (1) องคประกอบดานรางกาย (physical factors) ไดแก อัตราการเจริญเติบโตของ
รางกาย สุขภาพทางรางกาย ขอบกพรองทางรางกาย และลักษณะทาทาง (2) องคประกอบดานความรัก 
(love factors) ไดแก ความสัมพันธระหวางบิดา มารดา ความสัมพันธระหวางบิดามารดาและลูก 
ความสัมพันธระหวางลูก ๆ และความสัมพันธระหวางบุคคลภายในครอบครัว (3) องคประกอบดาน
วัฒนธรรมและสังคม (culteral and socialization factors) ไดแก ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเปนอยู
ของครอบครัว สภาพแวดลอมทางบานการอบรมทางบานและฐานะทางครอบครัว (4) องคประกอบดาน
ความสัมพันธในหมูเพ่ือนวัยเดียวกัน (peer group factors) ไดแก ความสัมพันธในหมูเพ่ือนวัยเดียวกัน
ทั้งทางบานและโรงเรียน (5) องคประกอบดานการพัฒนาแหงตน (self-development factors) 
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ไดแก สติปญญา ความสนใจ ทัศนคติของนักเรียนที่มีตอการเรียน และ (6) องคประกอบดานการปรับตัว 
(self-adjustment factors) ไดแก ปญหาในการปรับตน และการแสดงออกทางอารมณ  

ประภัสสร วงษศรี (2541) กลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเรียน เก่ียวของกับองคประกอบที่มีความสัมพันธกับความสามารถในการเรียนรูของผูเรียน ประกอบดวย 
(1) ผูสอนควรมีการศึกษาคนควาทางวิชาการ อานหนังสือที่เกี่ยวของกับเรื่องที่สนใจใหมาก ประสบการณ
ทางการเรียนการสอน ความรูของครูผูสอน การถายทอดความรูของคุณภาพของการสอน อุปกรณ การ
สอนที่ทันสมัย มีทัศนะที่ดีตอผูเรียน มีคุณธรรมและมีความยุติธรรม การจูงใจและการกระตุนเสริมแรง
ผูเรียน ใหความชวยเหลือ และสามารถแกปญหาใหกับผูเรียนไดบรรยากาศในการสอนและสิ่งแวดลอม 
และ (2) ผูเรียน ไดแก พันธุกรรม เชาวปญญา ความถนัด ความสนใจ อารมณ ฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมของครอบครัว การศึกษาของบิดามารดา การปรับตัว แรงจูงใจ หลักสูตรหรือวิชาที่เรียน 
วัฒนธรรม ทัศนคติตอสถาบันและผูสอน บรรยากาศในการเรียนและสิ่งแวดลอม 

อริยา คูหา และบัญญัติ ยงยวน (2547) กลาวถึงองคประกอบที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ประกอบดวย 5 ดาน คือ (1) ความพรอมดานสติปญญาหรือความรู ทักษะพ้ืนฐาน (2) 
บุคลิกภาพหรือจิตลักษณะ เชน แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ และอัตมโนทัศน (3) พฤติกรรมการเรียน เชน 
วิธีการเรียน และการผลัดวันประกันพรุง (4) บรรยากาศในการเรียน เชน ความสัมพันธระหวางครูกับ
ผูเรียน และวิธีการสอนของครู และ (5) ตัวแปรทางประชากร เชน อายุ เพศ สถานภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคม และการศึกษาของบิดามารดา เปนตน 

สรุปไดวาปจจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธ์ิของการเรียน ไดแก ความรูความสามารถ
ทักษะ เชาวปญญา ความถนัด ความสนใจ และพ้ืนฐานของผูเรียนที่มีมากอน ความสนใจในวิชาเรียน 
การยอมรับความสามารถของตนเอง การเรียนการสอน หรือประสิทธิผลที่ผูเรียนจะไดรับผลสําเร็จ
ในการเรียน ระบบการเรียนและสถาบัน หลักสูตรหรือวิชาที่เรียน อุปกรณการสอนที่ทันสมัย บรรยากาศ
ในการเรียนและสิ่งแวดลอม ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว และการศึกษาของบิดามารดา  

2.6 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรม 
คุณธรรมและจริยธรรม เปนเสมือนบทบัญญัติของความดีและความงามของจิตใจที่สงผล

ใหบุคคลประพฤติดี ประพฤติชอบ หลักคุณธรรมและจริยธรรมเปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอ
การดําเนินชีวิตของบุคคลในทุกสาขาอาชีพ 

2.6.1 ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม 
คุณธรรม คือจิตวิญญาณของปจเจกบุคคล (ลิขิต ธีรเวคิน, 2559) เปนความดี (พจนานุกรม

เล็กซิตรอน, 2559) หรือสภาพคุณงามความดี (พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554, 2556ก; 
รณวีร ผาผล, 2556) เปนสภาวะนามธรรมอยูภายในจิตใจของมนุษยที่เปนไปในทางที่ถูกตอง ดีงาม 
(ทิศนา แขมมณี, 2546) อันเกิดจากการไตรตรองดวยเหตุผล (ออมเดือน สดมณี และ ฐาศุกร จันประเสริฐ, 
2554) จึงเปนสิ่งที่มีคุณคา มีประโยชน เปนเครื่องประคองใจใหละอายตอความช่ัว (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2550) เปนความคิดดีที่กระตุนใหมีการประพฤติปฏิบัติอยูในกรอบที่ดีงาม (สุทธิวรรณ 
ตันติรจนาวงศ และ ศศิกาญจน ทวิสุวรรณ, 2552) อันจะชวยยกระดับจิตใจของมนุษยใหสูงขึ้น ประณีต 
และประเสริฐ (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), 2553)   

สวนคําวา จริยธรรม มาจากคําวา จริยะ คือความประพฤติหรือกริยาที่ควรประพฤติ
ปฏิบัติ และคําวาธรรมะ คือคุณความดี (รัตนวดี โชติกพนิช, 2557) จริยธรรม คือความประพฤติที่ดีงาม 
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หรือธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม (พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 
2554, 2556ข) เปนระบบของการทําความดีละเวนความช่ัว (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2551) หรือเปน
พฤติกรรมที่แสดงออกใหเห็นเปนการปฏิบัติดี ปฏิบัติถูกตอง อันเปนผลมาจากความคิดที่สังคมหรือ
บุคคลเห็นรวมกัน เปนสิ่งที่ดีโดยมีกรอบหรือแนวทางอันดีงามที่พึงปฏิบัติกําหนดไวสําหรับสังคม เพ่ือให
เกิดความสงบเปนระเบียบเรียบรอย (สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ และ ศศิกาญจน ทวิสุวรรณ, 2552) 

 2.6.2 ความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรม 
  วศิน อินทสระ (2539) กลาวถึงความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรม คือ (1) ชวยให
ชีวิตดําเนินไปดวยความราบรื่นและสงบ (2) ชวยใหบุคคลมีสติสัมปชัญญะอยูตลอดเวลา เพราะคุณธรรม
และจริยธรรมที่มีอยูภายในจะเตือนสติใหรักษาเกียรติยศช่ือเสียงของตนเองและวงศตระกูล มีความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผชวยเหลือผูที่ดอยโอกาสกวา สังคมก็จะสงบสุขประเทศชาติก็จะมั่งคั่งมั่นคง (3) สราง
ความมีระเบียบวินัยใหแกบุคคล โดยเปนตัวกําหนดการประพฤติปฏิบัติของบุคคลใหเปนไปตามกฎเกณฑ
ที่สังคมยอมรับวาถูกตอง เมื่อบุคคลประพฤติตามชีวิตและสังคมก็จะมีความเปนระเบียบ (4) ควบคุม
ไมใหคนช่ัวมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น โดยการปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางแกผูอ่ืนและการแนะนําสั่งสอน (5) 
ชวยทําใหบุคคลนําความรูและประสบการณที่ไดเรียนมาสรางสรรคแตสิ่งดีมีคุณคา และ (6) ควบคุม
ความเจริญทางดานวัตถุและจิตใจของคนใหเติบโตไปพรอม ๆ กัน กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
(2541) กลาววา จริยธรรมเปนปจจัยสําคัญในการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขถาคนในสังคมใด
มีจริยธรรมสูง สังคมน้ันจะมีแตความเจริญ ผูมีจริยธรรมสูงประพฤติแตในสิ่งที่ดีและบรรลุถึงสภาพ
ชีวิตอันทรงคุณคาพึงประสงค 
  ความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรมประการหน่ึงคือสามารถลดปญหาและขจัด
ปญหาที่จะเกิดขึ้นแกบุคคลและสังคม เมื่อทุกคนประพฤติปฏิบัติตนดี อุปสรรค ศัตรู และภัยอันตราย 
ก็จะหมดสิ้นไป ชีวิตและสังคมก็จะมีแตความสงบสุขสันติ 

2.6.3 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม 
  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมีหลายแนวคิดทฤษฎี โดยมีพ้ืนฐานจากความคิด 
ความเช่ือที่แตกตางกันไป ธิดาพร โตสติ (2546) และ ทิศนา แขมมณี (2546) กลาวถึงแนวคิดและทฤษฎี
คุณธรรมจริรยธรรมที่สําคัญ คือทฤษฎีจิตวิเคราะห ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม ทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปญญา และทฤษฎีกระจางคานิยม  

2.6.3.1 ทฤษฎีกระจางคานิยม  
ทฤษฎีกระจางคานิยม (value clarification theory) มีหลักสําคัญ คือการชวยให

บุคคลเกิดความกระจางในคานิยมที่ตนยึดถือ หรือมีความเช่ือวาดี ถูกตอง หรือควรจดจํา เปนกระบวนการ
ที่จะทําใหบุคคลเกิดความกระจางในจริยธรรมของตนเอง รูจักตนเอง รูจักผูอ่ืน สังคม และสิ่งแวดลอม 
เปนวิธีการที่จะใหบุคคลยอมรับความรูสึก และความคิดดวยตนเองภายใตสถานการณที่กําหนด ทฤษฏี
ทฤษฎีกระจางคานิยม เช่ือวาผลที่จะไดจากจากกระบวนการน้ีจะเอ้ือใหความคิดกับการกระทําสัมพันธกัน 
และเช่ือวาหากบุคคลมีความสามารถคิดหรือไดความรูสึกของตนเองออกมา และตอบคําถามหรือ
สามารถวิเคราะหผลของพฤติกรรมที่แสดงออกของตนเองไดดีจะชวยใหบุคคลเกิดความกระจางในความเช่ือ 
เจตคติ และคานิยมของตนเองที่ถูกตองเปนธรรมได (สุทธิพร บุญสง, 2552) 
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2.6.3.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท (Piaget)  
ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ เพียเจท (Piaget, 1896-1980) อธิบายพัฒนาการ

ทางจริยธรรมของมนุษยเปนไปตามขั้น และขึ้นอยูกับวัยโดยจะคอย ๆ พัฒนาไปตามวันและเวลา เพียเจท 
เช่ือวาจุดศูนยกลางของความฉลาด คือความสามารถในการปรับตัวกับสิ่งแวดลอม ซึ่งเกิดจากการเรียนรู
และการไดรับประสบการณ โดยเริ่มต้ังแตวัยทารกเปนกระบวนการที่ทําใหบุคคลปรับตัวใหเหมาะสม
กับสิ่งแวดลอม (ศรีเรือน แกวกังวาล, 2553) เพียเจทใชเกณฑการแบงพัฒนาการทางสติปญญาเปนพ้ืนฐาน
ของการศึกษาพัฒนาการทางจริยธรรม เช่ือวาพัฒนาการทางจริยธรรมเปนกระบวนการพัฒนาตามลําดับ
ไมมีการขามขั้น เพียเจทแบงระยะพัฒนาการทางจริยธรรมออกเปน 3 ระยะ (Eysenck, 2002; 
Philosophy of Nature, 2016; Shaffer & Kipp, 2010) ทั้งน้ี ชวงอายุแตละระยะของพัฒนาการ
ทางจริยธรรมอาจมีความเหลื่อมล้ํากันอยูบาง เน่ืองจากการอางอิงตําราที่แตกตางกันแตยังคงไวซึ่งเน้ือหา 
วิจิตรา สายออง (2556) ไดสรุปสาระสําคัญแตละระยะของพัฒนาการทางจริยธรรม ดังน้ี  

ระยะกอนจริยธรรม (premoral period) เปนระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0 
ถึง 5 ป เด็กในระยะน้ียังไมสามารถรับรูกฎระเบียบหรือหลักเกณฑทางจริยธรรมไดอยางละเอียด ทําให
ความคิดในการตัดสินความถูกผิดของการกระทําหรือความคิดในการเลือกกระทําหรือไมกระทํา 
เปนไปตามความตองการทางรางกายหรือความคิดเห็นของคนใกลชิด เชน เด็กประพฤติปฏิบัติตาม
คําแนะนําหรือการหามปรามของพอแม โดยคิดวาสิ่งที่พอแมใหประพฤติปฏิบัติน้ันเปนสิ่งดี 

ระยะของจริยธรรมตามความจริงหรือตามหลักความดีงาม (stage of moral 
realism or heteronomous morality) เปนระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 5 ถึง 10 ป ซึ่งสามารถเรียนรู
สิ่งแวดลอม ตัดสินใจไดวาควรปฏิบัติตอผูอ่ืนได สามารถประพฤติตนตามกฎระเบียบ ตัดสินใจเองไดวา
สิ่งใดควรหรือไมควรกระทํา เริ่มเรียนรูและกระทําตามความคิดเห็น และความรูสึกของตนเองมากขึ้น 
หรือใกลเคียงกับการกระทําตามระเบียบและกฎเกณฑของสังคม 

ระยะของความเชื่อทางจริยธรรมหรือมีอิสระในการปฏิบัติจริยธรรม (stage of 
moral relativism or autonomous morality) เปนระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 10 ปขึ้นไป ซึ่งสามารถคิด
และตัดสินใจไดดวยเหตุผลของตนเอง เริ่มปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนดวยความเสมอภาคและเปนธรรม สังเกต
และเขาใจความรูสึกของผูอ่ืนไดถูกตองมากขึ้น และประพฤติปฏิบัติเพ่ือตอบสนองพัฒนาการดานจิตใจ
มากขึ้น ถือเปนพัฒนาการทางจริยธรรมขั้นสูง 

พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2556) กลาววาเหตุผลเชิงจริยธรรมน้ันเกิดจาก
กระบวนการพัฒนาของมนุษยตามระดับพัฒนาการทางสติปญญาและความรู ความเขาใจของมนุษย 
การสรางและการพัฒนาตองใชระยะเวลา การปรุงแตงจึงเกิดขึ้นไดยาก การเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมควรกระทําเมื่อเด็กมีความพรอมทางวุฒิภาวะและมีพัฒนาการทางการรูคิดเหมาะสมตามวัย 
ความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณธรรมจริยธรรมมีความสัมพันธเชิงบวกกับความสามารถทางการรูคิด 
สอดคลองกับ ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2551) กลาววาสติปญญาหรือความสามารถในการรูคิดเปนพ้ืนฐาน
ของการมีคุณธรรมจริยธรรม เน่ืองจากผูที่มีคุณธรรมจริยธรรมสูงมักเปนผูสามารถคิดวิเคราะห มีวิจารณญาณ 
และสามารถคาดการณเก่ียวกับสาเหตุและผลของการกระทําได พัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรมจะสูงขึ้น
ตามความสามารถทางการรู คิดของบุคคลซึ่งเปนผลมาจากการเรียนรู และไดรับประสบการณผาน
การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคมแวดลอม 
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2.6.3.3 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิรก (Kohlberg) 
โคลเบิรก (Kohlberg, 1927-1983) ไดพัฒนาแนวคิดพัฒนาการทางจริยธรรม

ตอเน่ืองมาจากเพียเจท (Piaget, 1896-1980) โคลเบิรกกําหนดเกณฑการประเมินจริยธรรมของบุคคล 
โดยแบงเปนขั้นการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 6 ขั้น ตามแนวคิดในการแบงขั้นพัฒนาการทางสติปญญา 
และจริยธรรมของเพียเจท (Barak, 2009; Cox, 2001; Tassoni, 2007) โคลเบิรก (Kohlberg, 1964) 
อธิบายพัฒนาการทางจริยธรรมทั้ง 3 ระยะ และ 6 ขั้น (Cox, 2001; Tassoni, 2007) ประกอบดวย 
(1) ระยะกอนกฎเกณฑ (2) ระยะตามกฎเกณฑ และ (3) ระยะเหนือกฎเกณฑ วิจิตรา สายออง (2556) 
สรุปรายละเอียดแตละระยะดังน้ี 

ระยะกอนกฎเกณฑ (pre-conventional) อายุ 6-13 ป เด็กจะรับกฎเกณฑและ
ขอกําหนดของพฤติกรรมที่ดีและไมดีจากผูมีอํานาจเหนือตนเอง และจะนึกถึงผลที่ตามมา คือรางวัลหรือ
การลงโทษ เด็กจะมองวาพฤติกรรมที่ไดรางวัลเปนพฤติกรรมที่ดี สวนพฤติกรรมที่ไดรับการลงโทษคือ
พฤติกรรมที่ไมดี เด็กจะตอบสนองตอกฎเกณฑที่ผูมีอํานาจทางกายเหนือตนเองกําหนดขึ้น และจะ
ตัดสินใจเลือกแสดงพฤติกรรมที่ตอเอ้ือประโยชนหรือกระทําเพ่ือความพึงพอใจของตนเองโดยไม
คํานึงถึงผูอ่ืน  

ขั้นที่ 1 การถูกลงโทษและการเช่ือฟง (punishment and obedience orientation) 
เด็กจะยอมทําตามคําสั่งที่ผูมีอํานาจเหนือตนเองโดยไมมีเง่ือนไขเพ่ือจะไมถูกลงโทษ เด็กจะแสดง
พฤติกรรมเพ่ือหลบหลีกการถูกลงโทษ เพราะกลัวความเจ็บปวด เด็กจะใชผลของพฤติกรรมที่ตามมาเปน
เครื่องช้ีวาพฤติกรรมของตนเองถูกหรือผิด พฤติกรรมใดที่ทําแลวไดรับรางวัลหรือคําชมเด็กก็จะคิดวา
สิ่งที่ตนเองทําถูก และจะทําซ้ําอีกเพ่ือหวังรางวัล 

ขั้นที่  2 กฎเกณฑเปนเครื่องมือเพ่ือประโยชนของตนเอง (instrumental 
relativist orientation) ใชหลักการแสวงหารางวัลและการแลกเปลี่ยน เด็กจะทําตามกฎขอบังคับเพ่ือ
ประโยชนหรือความพอใจของตนเองหรือทําดีเพราะอยากไดรางวัลหรือสิ่งของตอบแทน ไมไดคํานึงถึง
ความยุติธรรมและความเห็นอกเห็นใจหรือความเอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูอ่ืน  

ระยะตามกฎเกณฑ (conventional) อายุ 13-16 ป เด็กจะแสดงพฤติกรรมตาม
ความคาดหวังของผูปกครอง บิดามารดา และกลุมที่ตนเปนสมาชิก เด็กตองแสดงพฤติกรรมน้ันเพราะ
กลัววาตนเองจะไมเปนที่ยอมรับของผูอ่ืนโดยคํานึงถึงจิตใจของผูอ่ืนเปนหลัก และเช่ือวาความซื่อสัตย 
ความจงรักภักดีเปนสิ่งสําคัญซึ่งทุกคนมีหนาที่รักษามาตรฐานทางจริยธรรมไว โคลเบิรก แบงพัฒนาการ
ทางจริยธรรม ระดับน้ีเปน 2 ขั้น คือ 

ขั้นที่ 3 ความคาดหวังและการยอมรับในสังคม สําหรับ “เด็กดี” (interpersonal 
on ordance of “good boy, nice girl” orientation) เด็กจะปฏิบัติตามในสิ่งที่ผูอ่ืนเห็นชอบและยอมรับ 
คลอยตามการชักจูงของผูอ่ืนโดยเฉพาะกลุมเพ่ือนเพ่ือรักษาสัมพันธภาพไว การชวยเหลือผูอ่ืนก็เพ่ือ
ตองการใหตนเองไดรับการยกยองชมเชย เปนที่ช่ืนชอบ และยอมรับจากกลุมเพ่ือน ในขั้นน้ีพฤติกรรม
ที่ดี คือพฤติกรรมที่ทําใหผูอ่ืนช่ืนชอบและยอมรับ ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2551) กลาววาผูใหญที่จริยธรรม
หยุดชะงักอยูในขั้นน้ี คือบุคคลที่กระทําการใด ๆ โดยเห็นแกพวกพองเครือญาติหรือเพ่ือนฝูงมากกวา
ที่จะตัดสินใจกระทําสิ่งใดเพราะเห็นแกสวนรวมเปนหลัก โดยจะเลือกยึดเอาผลประโยชนของตนหรือ
พวกพองเปนหลักมากกวาเอาประโยชนของสวนรวมเปนหลัก 
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ขั้นที่ 4 กฎและระเบียบ (law and order orientation) เด็กจะใชหลักในการปฏิบัติ
ตามหนาที่ และระเบียบของสังคมอยางเครงครัด เขาใจบทบาทหนาที่ของตนในฐานะเปนหนวยหน่ึงของ
สังคมเพ่ือดํารงไวซึ่งกฎเกณฑทางสังคม เด็กจึงมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑตาง ๆ ที่สังคมกําหนดหรือ
คาดหวัง เหตุผลทางจริยธรรมในขั้นน้ีเช่ือวาสังคมจะมีความเปนระเบียบเรียบรอยตองมีกฎหมายและ
ขอบังคับที่ทุกคนตองปฏิบัติตาม เพราะผูที่ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับหรือกฎหมาย คือคนดีหรือคนที่
มีพฤติกรรมถูกตองเหมาะสม  

ระยะเหนือกฎเกณฑ (post-conventional) อายุ 16 ปขึ้นไป เปนหลักจริยธรรม 
เด็กจะแสดงพฤติกรรมโดยการตีความหมายของหลักการและมาตรฐานทางจริยธรรมดวยวิจารณญาณ 
การตัดสินใจวาสิ่งใดถูกหรือผิด ควรหรือไม เกิดจากวิจารณญาณของตนเอง และขึ้นอยูกับเหตุผลใดจะมี
ความสําคัญหรือควรนําไปประพฤติปฏิบัติมากกวากัน โดยปราศจากอิทธิพลของผูมีอํานาจหรือกลุมที่ตน
เปนสมาชิก โคลเบิรกแบงพัฒนาการทางจริยธรรม ระดับน้ีเปน 2 ขั้น คือ 

ขั้นที่ 5 สัญญาสังคมหรือหลักการทําตามคํามั่นสัญญา (social contract 
orientation) เด็กจะมีเหตุผลในการเลือกกระทําโดยคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม การแสดง
พฤติกรรมเพ่ือทําตามมาตรฐานทางสังคม เนนความสําคัญของมาตรฐานทางจริยธรรมที่คนสวนใหญ
ในสังคมยอมรับวาเปนสิ่งที่ถูกสมควรที่จะปฏิบัติ ใชความคิดและเหตุผลเปรียบเทียบ "ถูก และผิด" 
ขึ้นอยูกับคานิยมและความคิดเห็นของแตละบุคคล แมวาจะเห็นความสําคัญของสัญญาหรือขอตกลง
ระหวางบุคคล แตเปดใหมีการแกไขโดยคํานึงถึงประโยชนและสถานการณแวดลอมในขณะน้ัน  

ขั้นที่ 6 หลักการคุณธรรมสากล (universal ethical principle orientation) 
บุคคลเลือกตัดสินใจที่จะกระทําโดยยอมรับความคิดที่เปนสากลของผูเจริญแลว บุคคลจะแสดงเหตุผล
ที่เปนหลักสากล ไมยึดติดตอกฎเกณฑทางสังคมของตน บุคคลมีความยืดหยุนทางจริยธรรม กระทํา
หรือไมกระทําสิ่งใดตามหลักอุดมคติสากล เพราะประโยชนของสวนรวมเปนหลัก ขั้นน้ีจะปรากฏใน
ผูใหญ ผูใหญบางคนใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในการเลอืกกระทาํใด ๆ ตามมโนธรรมของตนเองโดยคํานึงถึง
ความถูกตองเหมาะสมและเปนประโยชนตอสวนรวมตามหลักที่สากลยอมรับ ไมไดยึดติดกับระเบียบ
กฎเกณฑที่สังคมกําหนดไวเทาน้ัน (Atkinson, Perry, Smith & Cairns, 1993) ขั้นน้ีเปนหลักการ
มาตรฐานจริยธรรมสากลเปนหลักการเพ่ือมนุษยธรรม เพ่ือความเสมอภาคในสิทธิมนุษยชนและเพ่ือ
ความยุติธรรมของมนุษยทุกคน สิ่งที่ถูกและผิดปนสิ่งที่ขึ้นมโนธรรมของแตละบุคคลที่เลือกยึดถือ  

โคลเบิรก เช่ือวาพัฒนาการทางจริยธรรมของแตละบุคคลจะผานไปตามขั้น
พัฒนาการ มีพ้ืนฐานมาจากการใหเหตุผลเชิงตรรกศาสตร และเช่ือวาการรับรูทางสังคมและบทบาท
ทางสังคมของแตละบุคคลจะมีความสัมพันธในลักษณะปฏิสัมพันธกับพัฒนาการทางจริยธรรมของ
บุคคลน้ัน สําหรับการตัดสินคุณธรรมตามขั้นตาง ๆ โคลเบิรก อธิบายวาเปนผลมาจากประสบการณ
ในการปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน อันจะนําไปสูการเรียนรูสวนบุคคลมากกวาจะเปนรูปแบบของวัฒนธรรม
ที่สังคมวางไว ทั้งน้ีบุคคลที่จะมีจริยธรรมขั้นสูงหรือสามารถใชเหตุผลทางจริยธรรมขั้นสูงไดน้ันจะตอง
สามารถใชเหตุผลเชิงตรรกะ และความสามารถในการรับรูทางสังคมในระดับสูงกอน (ออมเดือน สดมณี 
และฐาศุกร จันประเสริฐ, 2554) 

2.6.3.4 ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม  
ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (social learning theory) พัฒนาขึ้นโดย แบนดูรา 

(Bandura, 1977) มีแนวคิดการเรียนรูทางสังคม คือ (1) บุคคลสามารถเรียนรูโดยการสังเกต (2) การเรียนรู
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ภายในจิตใจเปนสิ่งสําคัญ และ (3) การเรียนรูไมจําเปนตองเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Eysenck, 
2002) แบนดูรา (Bandura, 1986, 1999) กลาวถึงการเรียนรูแตกตางจากนักจิตวิทยาคนอ่ืน กลาวคือ
การเรียนรูไมเพียงแตหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในดานการแสดงออกแตยังเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไดรับ
ความรูใหม ๆ เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายในดานการรูคิด แบนดูราเช่ือวาบุคคลกระตือรือรน
ที่จะแสวงหาขอมูล ความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมรอบตัวและเรียนรูสิ่งที่ตนสนใจช่ืนชอบเพ่ิมเติมอยูเสมอ 
เวยเน และคณะ (Weiten & McCannan, 2016) สรุปแนวคิดของ แบนดูราวาบุคลิกภาพไดรับอิทธิพล
อยางมากโดยกระบวนการเรียนรูผานการมีปฏิสัมพันธกับสังคมแวดลอมรอบตัว ไดแก สังคมแวดลอม
ดานครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู ความสัมพันธกับสมาชิกของครอบครัว และปจจัยแวดลอมทางสังคม 

แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา มีหลักการที่สําคัญ 3 ประการ 
คือการเรียนรูโดยการสังเกต (observational learning) การกํากับตนเอง (self regulation)  และการ
รับรูความสามารถของตนเอง (self efficacy) สมหวัง โอชารส, ภัคสกุล นาคจู, ไกรวุฒิ วัฒนสิน และ 
วราภรณ เตชะสุวรรณา (2558) ไดสรุปหลักการของแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม ดังน้ี 

การเรียนรูโดยการสังเกต (observational learning) แบนดูราใหความสําคัญกับ
การเรียนรูโดยการสังเกตตัวแบบ โดยตัวแบบแบงเปน 3 ประเภท คือ (1) ตัวแบบที่เปนบุคคลมีชีวิตจริง 
(live model) เชน บิดา มารดา ครู และเพ่ือน ฯลฯ (2) ตัวแบบที่ เป นสัญลักษณ (symbolic 
model) เชน หนังสือ โทรทัศน และภาพยนตร ฯลฯ และ (3) ตัวแบบที่เปนคําสอนหรือคําแนะนํา 
(verbal description or instruction) หมายถึงคําสอน หรือ คําแนะนําที่บอกกลาวดวยวาจา และ
คําสอน คําแนะนําที่บันทึกไวเปนลาย ลักษณอักษร (Gredler,1992)  

การเรียนรูทางสังคมทั้งเด็กและผูใหญมีแนวโนมที่จะเลียนแบบบุคคลที่ช่ืนชอบ
หรือนับถือมากกวาบุคคลที่ไมช่ืนชอบ (Weiten & McCannan, 2016) และจะซึมซับมาเปนพฤติกรรม
ของตนเองหรือไมขึ้นอยูกับผลของการกระทําที่ตัวแบบไดรับ และกระบวนการรูคิดของบุคคล สอดคลองกับ 
ศรีเรือน แกวกังวาล (2553) กลาววาเด็กเรียนรูพฤติกรรมหลายอยาง เชน ภาษาพูด ความกาวราว จริยธรรม 
วิธีคิด วิธีพูด และอ่ืน ๆ โดยการสังเกตผูใกลชิด และเลียนแบบวิธีคิดวิธีแสดงออกจากบุคคลเหลาน้ัน 
กระบวนการสังเกต การเลือก และการทําตามเกิดขึ้นควบคูกันไปกับระบบความคิด 

พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2556) กลาววาทัศนะของนักจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม 
และนักจิตวิทยาการเรียนรูทางสังคม พัฒนาการทางจริยธรรมเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติตาม
กฎเกณฑของสังคมโดยมีแรงจูงใจพ้ืนฐานมาจากความตองการทางชีววิทยา การแสวงหารางวัล ตลอดจน
การหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ แบนดูรา กลาววาการเรียนรูจากตัวแบบ ประกอบดวย 4 กระบวนการ 
(Answers, 2016; Culatta, 2013; McLeod, 2011) คือ (1) กระบวนการต้ังใจ (attention process) 
เปนตัวกําหนดวาบุคคลจะสังเกตอะไรจากตัวแบบ องคประกอบที่มีผลตอกระบวนการต้ังใจ คือตัวแบบ 
และผูสังเกต (2) กระบวนการเก็บจํา (retention process) การแปลงขอมูลจากตัวแบบเปนรูปภาพ
ของสัญลักษณและจัดโครงสรางเพ่ือใหจําไดงายขึ้น (3) กระบวนการกระทํา (production process) 
เปนกระบวนการที่ผูสังเกตแปลงสัญลักษณที่เก็บจําไวมาเปนการกระทํา ซึ่งจะกระทําไดดีหรือไมขึ้นอยูกับ
สิ่งที่จําไดจากการสังเกตการกระทําของตน การไดรับขอมูลยอนกลับ และการเทียบเคียงการกระทํา
กับภาพที่จําได และ (4) กระบวนการจูงใจ (motivation process) กระบวนการจูงใจขึ้นอยูกับองคประกอบ
ของสิ่งลอใจภายนอก  
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การกํากับตนเอง (self regulation) บุคคลสามารถเรียนรูที่จะควบคุมพฤติกรรม
ภายนอกและภายในของตนเองไดไมวาจะเปนการกระทําและความรูสึกนึกคิดของตนเอง นอกเหนือไปจาก
การการถูกกํากับพฤติกรรมโดยการเสริมแรงทางบวกและทางลบ กระบวนการกํากับตนเองทําไดโดย
การฝกฝนและพัฒนา ดังน้ี (1) การสังเกตตนเอง บุคคลสามารถสังเกตตนเองในดานการกระทํา 
ความคิดริเริ่ม ความสามารถในการเขาสังคม และพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม (2) กระบวนการ
ตัดสิน บุคคลพิจารณาประเมินคุณคาพฤติกรรมวาถูกตองเหมาะสมควรกระทําหรือไมเพียงใด โดยใช
หลักเกณฑของตนเองที่ไดรับจากการอบรม สั่งสอน การเรียนรูบรรทัดฐานของสังคม การสังเกตจาก
ตัวแบบ และการสังเกตการตอบสนองของสังคมแวดลอม และ (3) การแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอ
ตนเอง บุคคลกําหนดหลักเกณฑเพ่ือการประเมินคุณคาตัดสินพฤติกรรม ซึ่งสงผลในการจูงใจใหตนเอง
แสดงพฤติกรรมตามเกณฑที่กําหนด 

การรับรูความสามารถของตนเอง (self efficacy) เปนความเช่ือเก่ียวกับความ 
สามารถของตนเองในการกระทําหรือแสดงพฤติกรรม เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย (Weiten 
& McCannan, 2016) ปจจัยที่เอ้ือตอการพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเอง มี 4 ประการ คือ 
(1) ประสบการณที่ไดรับชัยชนะและความสําเร็จ (mastery experience) คือความพยายามเอาชนะ
อุปสรรคความยากลําบากจนประสบความสําเร็จ (2) ตัวแบบ การไดเรียนรูโดยการสังเกตตัวแบบที่มี
ลักษณะใกลเคียงกันตนเอง เชน วัยใกลเคียงกัน หรือเพศเดียวกัน ที่มีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ
ที่ยากลําบากจนประสบความสําเร็จก็จะทําใหบุคคลเกิดความมั่นใจในความสามารถที่ประสบความสําเร็จ
ไดเชนเดียวกับตัวแบบ (3) การจูงใจและการสนับสนุนใหกําลังใจ (persuasion and encouragement) 
จากบุคคลแวดลอมมีสวนชวยพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองได และ (4) การตีความ การกระตุน
ปลุกเราทางอารมณ (interpretation of emotionalarousal) เมื่อไดรับการกระตุนจากอารมณทําให
รางกายตอบสนองไปตามการรับรูและการรูคิดของตนเอง หากบุคคลใชความสามารถในการรูคิดตีความ
เชิงบวกจะชวยกระตุนใหมีการพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองเพ่ิมมากขึ้น 

2.6.3.5 ทฤษฎีตนไมจริยธรรม 
ทฤษฎีตนไมจริยธรรมของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2553) อธิบายวาลักษณะ

พ้ืนฐานและองคประกอบทางจิตใจอันจะนําไปสูพฤติกรรมที่พึงปรารถนา เพ่ือสงเสริมใหบุคคลเปนคนดี 
และคนเกง โดยการศึกษาสาเหตุพฤติกรรมของคนดี และคนเกงรวมถึงสาเหตุของพฤติกรรมตาง ๆ 
ของคนไทย อายุต้ังแต 6-60 ป วาพฤติกรรมเหลาน้ันมีสาเหตุทางจิตใจอะไร และนํามาประยุกตเปน
ทฤษฎีตนไมจริยธรรมสําหรับคนไทย โดยแบงตนไมจริยธรรมออกเปน 3 สวน รายละเอียดดังน้ี 

สวนดอกผล แสดงถึงพฤติกรรมการทําความดีละเวนความช่ัว และพฤติกรรม
การทํางานอยางขยันขันแข็ง อันเปนพฤติกรรมของพลเมืองดีพฤติกรรมที่เอ้ือเฟอตอการพัฒนาประเทศ 

สวนลําตน แสดงถึงพฤติกรรมการทํางานอาชีพอยางขยันขันแข็ง ประกอบดวย
จิตลักษณะ 5 ดาน คือ (1) เหตุผลเชิงจริยธรรม คือความซื่อสัตยสุจริต และมีความรับผิดชอบ (2) มุงอนาคต
และการควบคุมตนเอง คือการรูจักควบคุมตนเองใหอดทน และมีความภูมิใจในการทําความดี (3) 
ความเช่ืออํานาจในตนเอง เช่ือวาผลที่เกิดมาจากการกรกะทําของตนเอง (4) แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ คือ
การมุงมั่นในการทํางานใหสําเร็จตามจุดหมาย กลาฝาอุปสรรคโดยไมยอทอ และ (5) ทัศนคติ คุณธรรม
และคานิยม คือการมองเห็นและเขาใจในคุณคาประโยชน และความดีของการปฏิบัติหนาที่ 
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จิตลักษณะทั้ง 5 ดานน้ี หากมีมากในบุคคลใดบุคคลน้ีก็จะเปนผูที่มีพฤติกรรม
ของคนดีและคนเกงอยางสม่ําเสมอ แตหากขาดลักษณะหลายประการมากเทาใดบุคคลน้ันก็จะเปนผูที่ไมมี
ความสามารถที่จะเปนคนดีและคนเกงได 

สวนราก เปนสวนที่แสดงถึงพฤติกรรมการทํางาน การประกอบอาชีพอยางแข็งขัน 
ประกอบดวยจิตลักษณะ 3 ดาน คือ (1) สติปญญา คือความเฉลียวฉลาด มีความรู และความคิดที่
เหมาะสมกับอายุ (2) ประสบการณทางสังคม คือการรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา การไดรับประสบการณ
ทางสังคมอยางเหมาะสมกับอายุ และ (3) สุขภาพจิต คือการมีความสุขในการทํางานมีอารมณมั่นคง 

จิตลักษณะทั้ง 3 ดาน เปนสาเหตุสําคัญของการพัฒนาลักษณะทางจิตใจ 5 
ประการ ที่ลําตนและพฤติกรรมของคนดี คนเกง ซึ่งเปนไมบนตน ในทฤษฎีตนไมจริยธรรมมีลักษณะ
ทางจิตใจและพฤติกรรมที่จะตองเสริมต้ังแตเด็ก 2 ขวบขึ้นไป และควรพัฒนาการฝกฝนใหแสดงพฤติกรรม
ที่ดีงามจนติดเปนนิสัย 

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรมที่กลาวไวในขางตน 
เห็นไดวาคุณธรรมจริยธรรมมีความจําเปนตอบุคคล และไมใชเรื่องยากที่เขาใจและพัฒนาตนเองให
ประพฤติตนเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งน้ีในการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมจําเปนที่
ผูเกี่ยวของทุกฝายโดยเฉพาะครูจะไดนําแนวคิด ความเช่ือของทฤษฎีตาง ๆ มาหลอมรวมประยุกตใช
ใหเหมาะสมจะสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 

2.6.4 คุณธรรมและจริยธรรมที่ควรสงเสริมใหผูเรียน 
เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2541) กลาวถึงคุณธรรม จริยธรรม ที่ควรพัฒนาใหกับเด็ก

และเยาวชน ประกอบดวย ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ และความอดทน อุตสาหะ สอดคลองกับ 
ไสว มาลาทอง (2542) กลาววาคุณธรรม และจริยธรรมที่ประเทศชาติตองการและจําเปนตองปลูกฝง 
ประกอบดวย 10 ประการ คือ (1) ความมีระเบียบวินัย (2) ความซื่อสัตยสุจริต และความยุติธรรม (3) 
ความขยัน ประหยัด และยึดมั่นในสัมมาอาชีพ (4) การมีจิตสํานึกในหนาที่และความรับผิดชอบตอสังคม
และประเทศชาติ (5) การรูจักคิดริเริ่ม วิจารณ และการตัดสินใจอยางมีเหตุผล (6) ความกระตือรือรน
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย รักและเทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย (7) การมีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ (8) การรูจักพ่ึงพาตนเองและมีอุดมคติ (9) การมีความ
ภาคภูมิใจและรูจักทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ และ (10) การมีความเสียสละ เมตตา
อารี กตัญูกตเวที กลาหาญ และสามัคคี 

ปราณี วิธุรวาณิชย (2542) กลาวถึงคุณธรรม และจริยธรรมสําหรับการประกอบอาชีพ 
ประกอบดวย (1) ความขยันหมั่นเพียร คือตองเปนคนสูงาน มีความมุมานะ อดทน อดกลัน และทํางาน
อยางเต็มกําลังความสามารถของตนเองดวยความเสมอตนเสมอปลาย (2) ความซื่อสัตยสุจริต คือความ
ซื่อตรง และมีความจริงใจในการประกอบอาชีพ มีความจริงใจตออุดมการณของตนเอง เขาใจดวย
ตนเองอยางชัดแจงถึงการไมควรทุจริต คดโกง หรือการไมซื่อสัตยตอการดํารงชีวิตของตนเอง (3) การ
ตรงตอเวลา คือการเปนคนที่เคารพตอเวลา การรักษาเวลานัดหมายอยางเที่ยงตรง เขาทํางานและเลิก
ตามกําหนดเวลา ไมมาทํางานสาย บายเบ่ียงหนาที่จนทําใหเสียเวลา (4) ความเมตตา กรุณา เปนการ
แสดงออกถึงความเขาใจ เห็นใจผูที่อยูรวมกันในสังคม หากผูอ่ืนทําผิดพลาดหรือบกพรองดวยความไมรู 
ก็ใหมีความเมตตา เห็นใจ และใหอภัย โดยชวยเหลือแนะนําใหทําในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสม และ (5) 
ความรับผิดชอบ คือความสํานึกในหนาที่ของตนเองที่จะตองกระทําดวยการปฏิบัติหนาที่ของตนเองใหดี 
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ใหเต็มกําลังความสามารถ และระมัดระวังไมใหเกิดความเสียหายทั้งสวนตนและสวนรวม ผูมีสํานึก
ความรับผิดชอบดีจะมีคุณธรรมของความอดทนสอดแทรกอยูดวย 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2549) ไดกําหนดตัวบงช้ี 
เพ่ือประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรอบที่ 2 (พ.ศ. 2549-2553) มาตรฐานที่ 1 
ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ประกอบดวย 6 ตัวบงช้ี โดยผูวิจัยอธิบายเฉพาะ
ในสวนของ (1) ความมีวินัย และความรับผิดชอบ (2) ความซื่อสัตย สุจริต (3) ความกตัญูกตเวที และ 
(4) ความเมตตากรุณา รายละเอียดดังน้ี  

1. ผูเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ เกณฑพิจารณา คือ ผูเรียนมาเรียนทันเวลา ปฏิบัติตาม
ระเบียบของสถานศึกษา ผูเรียนสนใจกิจกรรมการเรียนและรับผิดชอบงานที่ครูมอบหมาย ผูเรียนแตงกาย
เรียบรอยในถานการณตาง ๆ มีความสุภาพเรียบรอย มีสัมมาคาระวะ และมีมารยาทในการรับประทาน
อาหาร 

2. ผูเรียนมีความซื่อสัตย สุจริต เกณฑการพิจารณา คือ ปฏิบัติตามระเบียบการสอบ
และไมลอกการบาน ทรัพยสินของผูเรียนไมสูญหาย และผูเรียนพูดแตความจริง 

3. ผูเรียนมีความกตัญูกตเวที เกณฑพิจารณา คือ ผูเรียนมีความเคารพ พอแม
ผูปกครอง และแสดงออกซึ่งการตอบแทนพระคุณอยางเหมาะสม ผูเรียนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว 
ชุมชน และสังคม  

4. ผูเรียนมีความเมตตากรุณา โอบออมอารี เอ้ือเฟอเผื่อแผ และไมเห็นแกตัว เกณฑ
พิจารณา คือ ผูเรียนรูจักการใหเพ่ือสวนรวมและเพ่ือผูอ่ืน แสดงออกถึงการมีนํ้าใจ หรือการชวยเหลือ
ผูอ่ืน และรูจักแบงปนทรัพยสินหรือสิ่งของเพ่ือผูอ่ืน 

2.6.5 แนวทางการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
  มนุษยไมไดเกิดมาพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม การปลูกฝงใหมนุษยรูจัก ผิด 
ชอบ ช่ัว ดี และการมีความสุขที่ย่ังยืน คือการใหความรู และประสบการณเปนสิ่งที่จําเปนโดยมีวิธีการ
ตาง ๆ กัน ดังน้ี 

2.6.4.1 การกลอมเกลาทางสังคมและการพัฒนาดานคุณธรรมและจริยธรรม 
การเรียนรูกฎเกณฑทางสังคมที่ตองปฏิบัติรวมกันเปนสิ่งที่จําเปน เพราะจะทําใหบุคคลมีวิถีชีวิตตาม
ระเบียบแบบแผนทีส่อดคลองกับวัฒนธรรมของสังคม การไดรับการอบรมสัง่สอนและใหความรู ตลอดจน
ปลูกจิตสํานึกในดานคุณธรรมจริยธรรมต้ังแตในวัยเด็กจะทําใหบุคคลมีความคิดที่สอดคลองกับคุณธรรม
และจริยธรรมในระดับสากลและระดับสังคมได  

คุณลักษณะของความเปนคนดีในแตละสังคมอาจมีคุณลักษณะที่แตกตางกัน 
แตโดยรวมแลวคุณลักษณะที่ดีน้ันมักจะเปนคุณลักษณะที่เปนพ้ืนฐานสากล ฮูอิทท (Huitt, 2004) อธิบาย
คุณลักษณะของความเปนคนดี คือ (1) มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีคุณธรรม คือ
รูวาควรทําอยางไรจึงจะถูกตอง ไมทําใหผูอ่ืนหรือสังคมเสียหาย แสดงความรับผิดชอบ และมีจริยธรรมตอ
สิ่งที่ตนไดกระทํา (2) มีความสามารถในการกํากับวินัย การรักษาวินัยและบังคับตนเองใหอยูในระเบียบ
และกฎเกณฑตามที่ตนเองวางกรอบไว (3) มีคุณธรรมที่แสดงออกทางคานิยม จุดมุงหมาย และกระบวนการ
ที่สรางสรรคสังคม และ (4) มีมาตรฐานของความประพฤติสวนตน และความคิดที่เปนอิสระ 

เมื่อบุคคลมีพัฒนาการดานจริยธรรมหน่ึงแลวก็ไมไดหมายความวาบุคคลน้ัน
จะแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในระดับน้ันเสมอไป กลาวคือการแสดงออกดานจริยธรรมจะไมคงที่ 
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พัฒนาการสามารถยอนกลับไปกลับมาไดเน่ืองจากอารมณ ความคิดและความรูสึกเขามามีอิทธิพลตอ
ความตองการที่จะทําในสิ่งที่ผิดหรือในสิ่งที่ถูกตอง บุคคลจึงไดรับการกลอมเกลาทางจริยธรรมอยาง
ตอเน่ืองจึงจะสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข 

ประภาศรี สีหอําไพ (2543) กลาวถึงการศึกษาเพ่ือการปลูกฝงจริยธรรมวาเปน
การใหความรูในเรื่องจริยธรรม การใหการศึกษา และการอบรมบมนิสัยใหเรียนรูสิ่งที่ถูกผิด ตลอดจนการ
ตักเตือนใหเกิดความสํานึกในความถูกตองและความผิด โดยการ (1) การปลูกฝงพ้ืนฐานดานวิชาการ 
การเรียนการสอน การศึกษาของไทยมีความเกี่ยวของกับศาสนาอยางเปนเน้ือเดียวกัน หลักสูตรตาง ๆ 
ที่นํามาใชจะมีลักษณะแนวทางที่เปนไปในทางเดียวกันกับพุทธปรัชญา (2) การปลูกฝงพ้ืนฐานดานชีวิต
และสังคมก็จะนําพระธรรมที่เปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจามาเปนหลักในการคิดและการแกปญหาใน
เชิงคุณธรรมจริยธรรม การอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขภายใตกฏเกณฑของสังคมและจิตสํานึกที่ดี
ตอตนเองและผูอ่ืน และ (3) การปลูกฝงพ้ืนฐานดานจิตวิทยา เปนพ้ืนฐานที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูดวย
การคิดการหย่ังเห็น การคิดอยางมีวิจารณญาณ มีการไตรตรองจนเกิดความเขาใจจนเกิดเปนจิตสํานึก 
การศึกษาจิตวิทยาทําใหเขาใจธรรมชาติความตองการของมนุษยเพ่ือใหเขาใจตนเองและผูอ่ืนดวยการ
สรางแรงจูงใจตนเองเพ่ือใหสามารถพัฒนาไปสูความดีงามได 

2.6.4.2 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมดวยการปลกูฝงคานิยม ประภาศรี 
สีหอําไพ (2543) กลาวถึงวิธีการปลูกฝงจริยธรรมและคุณธรรม ดังน้ี (1) กําหนดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา
ตามคุณธรรมและจริยธรรมอยางสอดคลองกัน (2) เสนอตัวอยางพฤติกรรมที่พึงปรารถนา พรอมทั้ง
แสดงใหเห็นผลดีผลเสีย (3) ประเมินพฤติกรรมที่สอดคลองและไมสอดคลองกับคุณธรรมและจริยธรรม 
โดยใชเกณฑผลของพฤติกรรมตอตนเอง หมูคณะและสังคม (4) แลกเปลี่ยนและวิจารณการประเมิน
ในกลุม (5) ฝกปฏิบัติใหบุคคลกระทําดวยใจสมัครและใหประเมินผลสําเร็จดวยตนเอง (6) ย้ําใหบุคคล
รับเอาพฤติกรรมที่สอดคลองกับจริยธรรมและคุณธรรมโดยใหนํามาเปนสวนหน่ึงของตนเอง (7) การ
ปฏิบัติอยางตอเน่ืองและการชักชวนใหผูอ่ืนประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เหมาะสมกับจริยธรรมและคุณธรรม 
(8) พัฒนาคานิยมจากระดับญาติพ่ีนองไปสูหมูคณะและสังคม และ (9) จัดกิจกรรมเสริม เชน 
กิจกรรมรณรงค นิทรรศการ และการประชุม ฯลฯ 

2.6.4.3 การพัฒนาจริยธรรมคุณธรรมดวยการใชสติปญญา มนุษยเกิดมา
พรอมดวยสติปญญาที่ติดตัวมาแตกําเนิดแมวาจะมีสติปญญาที่ไมเทากัน สติปญญาเปนเครื่องมือในการ
ดํารงชีวิตของมนุษย สามารถพัฒนาใหเพ่ิมพูนความสามารถได สติปญญา คือความฉลาด ผูที่มีสติปญญา
ดีคือผูที่สามารถคิดแกไขปญหาไดดีเน่ืองจากเขาใจปญญาไดดี และสามารถปรับตัวไดอยางมีระสิทธิภาพ 
ประภาศรี สีหอําไพ (2543) กลาวถึงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดวยการใชสติปญญา ดังน้ี (1) กลุม
สัมพันธ การสรางความเขาใจสมาชิกในแงมุมที่เปนเชิงบวกและการปรับพฤติกรรมความคิดของกลุม (2) 
การสืบสวนสอบสวน เปนการใชวิธีซักถามเพ่ือใหไดคําตอบของผลของการกระทําที่นําไปสูความสุขหรือ
ความทุกขระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับสังคม (3) การแสดงบทบาทสมมติ เพ่ือใหเกิดแนวความคิด
ในการแกปญหาในเชิงคุณธรรมและจริยธรรมรวมกัน (4) การเลนเกมส เพ่ือนําการเลนเกมสมาสูหลักการ
ของความคิดที่จะทําใหคูตอสูแพซึ่งอาจเกิดผลกระทบที่ไมพึงประสงคสะทอนกลับมายังตนเอง (5) การ
ใชสื่อโสตทัศนอุปกรณ ใหดูตัวอยางภาพการแสดงพฤติกรรมเพ่ือนํามาวิเคราะห และ (6) การจัดคาย
จริยธรรม เพ่ือใหบุคคลทีประสบการณในการอยูรวมกับผูอ่ืนในสถานการณที่จําเปน 
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การจัดกิจกรรมเพ่ือสรางเสริมปญญาเปนแนวทางที่ทําใหไดมีโอกาสคิดใน
สถานการณที่ตนเองเปนบุคคลภายนอกหรือผูสังเกตการณ เน่ืองจากบุคคลมักจะมองไมเห็นแนวทาง
เมื่อตกอยูในสถานการณที่เขามามีสวนเกี่ยวของ การแกปญหาทางจริยธรรมจึงอาจมีสภาพ คลายเสนผม
บังภูเขา (สมหวัง โอชารส, ภัคสกุล นาคจู, ไกรวุฒิ วัฒนสิน และ วราภรณ เตชะสุวรรณา, 2558) 

2.6.5 ปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
  แคมปเบลล และ บอนด (Campbell & Bond, 1982) กลาววาปจจัยที่ทําใหเกิด
พัฒนาการดานจริยธรรม ซึ่งเปนองคประกอบทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคล ไดแก (1) พันธุกรรม 
(2) ประสบการณในวัยเด็ก (3) การแสดงออกของผูใหญและเด็กที่อายุมากกวา (4) อิทธิพลเพ่ือน (5) 
กายภาพทางสังคมและสิ่งแวดลอม (6) สื่อสารมวลชน (7) สิ่งที่ถูกอบรมสั่งสอนในโรงเรียน และ (8) 
สถานการณเฉพาะและบทบาทที่ตองแสดงออกสืบเน่ือง ซึ่งการผสมผสานกันขององคประกอบเหลาน้ี
จะหลอหลอมใหบุคคลพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมไดตามศักยภาพ (Huitt, 2004) 

โฮแกน (Hogan, 1973) เช่ือวาปจจัยในดานของการเปนคนดีมีหลายประการ คือ 
(1) การวางกรอบในการอบรมเลี้ยงดู เปนปจจัยที่ทําใหเด็กระวังตนภายใตกรอบของสังคมและกฎเกณฑ
ของพอแมในการประพฤติตนเปนคนดี (2) การตัดสินจริยธรรม การเรียนรูที่จะคิดอยางมีเหตุผล
เก่ียวกับจริยธรรมประจําใจของตนเอง (3) ความรูสึกดานจริยธรรม เปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตของ
บุคคลที่จะมีระดับในการรูสึกผิดหรือละอายในสิ่งที่ควรทําหรือไมควรทํา (4) ความรูสึกเห็นใจ เปน
ความตระหนักในความรูสึกถึงในความตองการความชวยเหลือของผูอ่ืนที่ทําใหเขาไปหาและใหความ
ชวยเหลือ และ (5) ความเช่ือมั่นและความรู รูลําดับขั้นในการเขาไปมีสวนรวมในการชวยเหลือผูอ่ืน
และเช่ือวามีความสามารถในการชวยเหลือได (Tucker-Ladd, 2000) 

ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรู ประกอบดวย (1) วุฒิภาวะ (maturation) จากการศึกษา
พบวาการเรียนรูมีความสัมพันธกับระดับวุฒิภาวะของผูเรียน เด็กสามารถเรียนรูไดตามระดับวุฒิภาวะ
ของเขาเทาน้ัน ถาเด็กยังไมมีวุฒิภาวะที่จะเรียนสิ่งใด แมวาจะเอาไปฝกสอนอยางไร เขาจะเรียนรูไมไดดี 
จนกวาจะบรรลุวุฒิภาวะเสียกอน การจัดการเรียนการสอนครูจึงไมควรบังคับใหเด็กเรียนรูกอนมีวุฒิ
ภาวะ เพราะจะทําใหการเรียนไมประสบผลดี และมีผลใหเด็กเกิดทัศนคติที่ไมดีตอการเรียน (วิภาพร 
มาพบสุข, 2545) (2) สติปญญา (intellegence) และความสามารถในการจํา ความสามารถทางสติปญญา
และความสามารถในการจํามีความสัมพันธกับการเรียนรู จิราภรณ ต้ังกิตติภาภรณ (2556) อธิบายวา
ระดับสติปญญาทําใหความสามารถของการเรียนรูของแตละบุคคลแตกตางกันไปผูเรียนที่มีสติปญญา
สูงมีแนวโนมที่จะเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกวาผูเรียนที่มีสติปญญาต่ํา และจาก
การศึกษาความสามารถในการจําของเด็กวัย 5 ป พบวาความจําระยะสั้นสามารถทํานายผลสัมฤทธ
ทางการเรียนใน 6 ป ตอมาไดดีกวาความสามารถทางสติปญญา (Alloway & Alloway, 2010) 

2.6.6 งานวิจัยที่เก่ียวของกับคุณธรรมและจริยธรรม 
จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชน มีงานวิจัย

ที่นาสนใจในหลายดาน พอสรุปเปนแนวทางดังน้ี 
สุทิศ จันทรบุตร (2546) ศึกษาการพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

พบวากิจกรรมแทรกแซงที่ประกอบดวยการอบรมใหความรู การประชุมผูปกครอง การเขาคาย คุณธรรม
จริยธรรม การใหเพ่ือนเตือนเพ่ือน การเย่ียมครอบครัว และพบปะผูปกครอง เปนวิธีการที่ทําใหเยาวชนมี
เหตุผลเชิงคุณธรรมจริยธรรมในขั้นสูงขึ้น 
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ภนิชญา ชมสุวรรณ (2548) ศึกษาคุณธรรมที่พึงประสงคของนักศึกษาอาชีวะตาม
ความตองการของตลาดแรงงาน พบวาคุณธรรมที่ตลาดแรงงานตองการมาก คือรูรักสามัคคี พากเพียร 
อดทน เสริมสรางคนดีและซื่อสัตยสุจริต เรียงรอยไมตรีเศรษฐกิจพอเพียง และรูรักสามัคคี 

อรพินทร สันติชัยอนันต (2549) ศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวานิสิตนักศึกษาชายและนิสิตนักศึกษา
หญิง มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวานิสิตนักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมดานความมีวินัยและรับผิดชอบ ดานความ
ซื่อสัตยสุจริต และดานความกตัญ ูกตเวทีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สุกิจ จันทบาล (2550) ศึกษาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พ่ึงประสงค
ของนักเรียนโรงเรียนคูณศรีวิทยบัลลังก พบวาแนวทางการพัฒนาดวยกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประกอบดวย 
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการจัดกิจกรรมตาง ๆ การปรับสภาพแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรู 
การจัดการเรียนรูประกอบดวยการสอนโดยตรงและการบูรณาการ และใชวิธีการนําครูพระมาอบรม
สั่งสอนเพ่ือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน  

มาลัยวัลย วงศใหญ, เจษฎ ประกอบทรัพย, บานช่ืน วีระวัฒนานนท และ สุเทพ 
มั่นคง (2550) ศึกษาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุตรดิตถ ปการศึกษา 2550 พบวาพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาที่ควรเรงพัฒนาในภาพรวม คือ
คุณธรรมดานความขยัน ประหยัด มีวินัย และมีนํ้าใจ 

นงลักษณ วิรัชชัย, ศจีมาจ ณ วิเชียร และ พิศสมัย อรทัย (2551) ศึกษาการสํารวจ
และสังเคราะหตัวบงช้ีคุณธรรมจริยธรรม พบวาตัวบงช้ีคุณธรรมจริยธรรมที่มีความสําคัญและจําเปน
เรงดวนสําหรับการเฝาระวังระดับคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย มี 5 ตัวบงช้ี คือ ความซื่อสัตยสุจริต 
ความรับผิดชอบ ความมีสติสัมปชัญญะ ความขยันหมั่นเพียร และความมีวินัย 

สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว (2552) ศึกษาเกี่ยวกับการปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรมในสถาบันการศึกษา พบวาคุณธรรมจริยธรรมที่ประชาชนใน 7 สถาบันของสังคมไทย 
เห็นวามีความสําคัญตอการอยูรวมกันดวยดี คือ (1) มีความพอเพียง (2) ความเมตตากรุณาเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
(3) ความกตัญูกตเวที (4) ความซื่อสัตยซื่อตรง (5) ความเสียสละ (6) ความมีวินัย (7) ความอดทนอดกลั้น 
(8) ความรับผิดชอบ (9) ความขยันหมั่นเพียง และ (10) ความมีสติ 

สายฤดี วรกิจโภคาทร (2552) ศึกษาคุณลักษณะกระบวนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม
ในประเทศไทย พบวาในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ประกอบดวยปจจัย 10 ประการ คือ (1) มีจิตสํานึกดี
รับผิดชอบตอครอบครัวและสังคม (2) มีวิธการผสมผสานคุณธรรมจริยธรรมเขากับวิถีชีวิตโดยรวม 
(3) เล็งเห็นประโยชน และใหความสําคัญการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม (4) มีผูนําที่พฤติตนเปนแบบอยาง
ของมีคุณธรรมจริยธรรม สรางความเสื่อมใสศรัทธาจากจากบุคคลรอบขาง (5) ยึดแนวทางของศาสนา
เปนวิถีนําในการดําเนินอยางชัดเจนละตอเน่ือง (6) มีการยอมรับและใหเกียรติซึ่งกันและกัน มองบุคคลอ่ืน
ในดานบวกและสรางสัมพันธที่ดีระหวางกันและกัน (7) มีการสื่อสารที่ดีกับบุคคลทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร มีการสนับสนุนใหกําลัง สมาชิกในองคกรที่กระทําความดีอยางสม่ําเสมอ (8) มีการ
สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานนอกองคกร เพ่ือสนับสนุนกันในการทํากิจกรรมตาง ๆ ให
บรรลุเปาหมาย (9) ยึดมั่นในความดีงามและหมั่นกระทําอยางสม่ําเสมอ และ (10) มีเครือขายเช่ือมโยง
และการมีสวนรวมของทุกฝายทั้งฝายใหและฝายรับ ทําใหสามารถดําเนินงานไดหลายบริบท 
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สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศิ์ และ ศศิกาญจน ทวิสุวรรณ (2552) ศึกษาเกี่ยวกับการสงเสริม
คุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษากลุมเด็ก/เยาวชนและขาราชการภาครัฐ พบวาการสงเสริมและ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษามีวิธีการดําเนินงาน คือการวางแผน การจัดองคกร การจัด
กิจกรรม การจัดงบประมาณ เพ่ือประเมินคุณธรรมดานความซื่อสัตย ความขมใจ และความอดทน 
สวนปจจัยเง่ือนไขในการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ไดแก สถาบันศาสนา สถาบันครอบครัว 
สื่อมวลชน และชุมชน นอกจากน้ียังพบวาการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมจะตอง
ดําเนินการโดยการเปนแบบอยางที่ดี การมีสื่อที่สงเสริมคุณธรรม และการมีสวนรวมของเยาวชนและ
นักศึกษา 

พระครูประโชติจันทวิมล (2555) ศึกษาการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวาการสงเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม นักเรียนของโรงเรียน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

รณวีร พาผล (2556) ศึกษาการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความมั่นคงทางอารมณ 
เพ่ือการบริโภคสื่อและขาวสารอยางชาญฉลาดของเยาวชนในแขวงนครพิงค จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา 
พบวาสถาบันศาสนา ชุมชน วัฒนธรรมประเพณี และกัลยาณมิตรมีสวนในการสงเสริมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และความมั่นคงทางอารมณ เพ่ือการบริโภคสื่อและขาวสารอยางชาญฉลาดของเยาวชน 

วินัย หมื่นรักษ และ นพรัตน ชัยเรือง (2557, กรกฎาคม-ธันวาคม) ศึกษาคุณธรรม 
จริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา
คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่มีสภาพครอบครัวที่แตกตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และคุณธรรม 
จริยธรรมของนักศึกษาที่เรียนในประเภทวิชาตางกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ประไพรัตน ลําใจ (2557, พฤษภาคม-สิงหาคม) ศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบวานักเรียนมีพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมดานความมีวินัย 
ความซื่อสัตย และความมีจิตสาธารณะและมีเหตุผลเชิงจริยธรรม หลังการทดลองใชรูปแบบสูงกวา
กอนการทดลองใชรูปแบบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาอยูในระดับมาก 

นารีลักษณ ธีระวัฒนะชาติ (2557) ศึกษาการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง พลเมืองดี โดยใช
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง พบวา (1) คุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน ที่ใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยใชรูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และ (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง พลเมืองดี โดยใชรูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จินตนา  ภาคาบุตร (2558) ศึกษาสภาพและความคาดหวังการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักเรียนตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบวาสภาพการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนกับความคาดหวัง
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การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนในภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยความคาดหวังการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนสูงกวาสภาพการสงเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมของนักเรียน 

กัญภร เอ่ียมพญา และ นิวัตต นอยมณี (2559, กรกฎาคม-ธันวาคม) ศึกษารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ระดับประถมศึกษา
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวาผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ผลการเปรียบเทียบการจัดการเรียน
การสอนของครู กอนและหลังการสอน และคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรยีน กอนและหลังการสอน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

มณีภรณ ทฤษณาวดี, จํานง สดคมขํา, ศิริลักษณ คงมนต และณัฐิกา ลี้สกุล (2559, 
กุมภาพันธ-กรกฎาคม) ศึกษาผลของกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนิสิตฝกประสบการณ
วิชาชีพครู ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน พบวาคุณธรรมและจริยธรรมของ
นิสิตหลังเขารวมกิจกรรมสูงกวากอนเขารวมกิจกรรมอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายดาน 
พบวาสวนใหญมีคะแนนเฉลี่ยของคุณธรรมและจริยธรรมหลังเขารวมกิจกรรมสูงกวากอนเขารวมกิจกรรม
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนดานความพยายามและความอดทน ที่มีคะแนนเฉลี่ยของคุณธรรม
และจริยธรรมกอนเขารวมกิจกรรมสูงกวาหลังเขารวมกิจกรรมอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ประยูร แสงใส (2560, กันยายน-ธันวาคม) ศึกษาการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับ
หลักพุทธธรรมเพ่ือขัดเกลาพฤติกรรมของนักเรียนและนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางขอนแกน จังหวัด
ขอนแกน พบวาโดยภาพรวมและรายดาน พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมหลังการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับ
หลักพุทธธรรม สําหรับขัดเกลาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนและนักศึกษา สูงกวากอนการจัด
กิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากการศึกษางานวิจัยสรุปไดวาคุณธรรมที่ควรปลูกฝงในตัวผูเรียน คือความเปนผูมี
ระเบียบวินัย ความเปนผูที่มีเมตตากรุณา ความเปนผูที่มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย และที่สําคัญ คือ
การเปนผูรูจักปฏิบัติตนใหเปนผูที่รูจักการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในสวนที่เปน
ปจจัยแวดลอมภายนอก หรือองคกรตาง ๆ ที่ควรจะเขามามีสวนรวมในการปลูกฝงคุณธรรม และจริยธรรม 
ไดแก ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชนสื่อสารมวลชน และรัฐบาล ทั้งน้ีการจะปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม
ใหไดผลองคกรตาง ๆ จะตองประพฤติปฏิบัติตนใหเปนแบบอยาง มากกวาการจะบอกกลาวหรือลงโทษ 
เพราะเยาวชนหรือผูเรียนจะเลียนแบบจากสิ่งที่พวกเขาไดรับรูไดเห็น 
 

3. กรอบแนวความคิด 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปน

ระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัยเทคนิคยะลา ผูวิจัยไดดําเนินการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
กับตัวแปรตาง ๆ เพ่ือเช่ือมโยงสูการสรางกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปน
ระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ดวยการประยุกตใชกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของ มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2559) 
และขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานของ สํานักงานเลขาธิการสภาการศกึษา (2550) 
ประกอบดวย (1) ขั้นการกําหนดปญหา (2) ขั้นทําความเขาใจกับปญหา (3) ขั้นดําเนินการศึกษาคนควา 
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(4) ขั้นสังเคราะหความรู (5) ขั้นสรุปและประเมินคาของคําตอบ และ (6) ขั้นนําเสนอและประเมินผลงาน 
โดยใชแนวคิดการเรียนรูผานกิจกรรม (activity based learning : ABL) มุงใหผูเรียนซึมซับความรู
ความเขาใจผานการทํากิจกรรมกลุมที่ผูเรียนตองผานการปฏิบัติจริงดวยตนเอง สําหรับรายละเอียด
ของกรอบแนวความคิดในการสรางกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ 
รหัสวิชา 3000-1606 ดังที่ไดแสดงไว (ภาพที่ 2.2) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 2.2 กรอบแนวความคิดการสราง (ราง) กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  

วิชาการคิดอยางเปนระบบรหัสวิชา 3000-1606 
 
 จากภาพที่ 2.2 อธิบายไดวาการสราง (ราง) กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิด
อยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ขึ้นอยูกับ (1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2557 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2) กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ของ มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
(2559) และ (3) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ของ สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2550) 
 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 
ผูวิจัยประยุกตใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ เคมมิส และ แมคแทคการท (Kemmis 
& McTaggart, 2000) ซึ่งมีลําดับขั้นของการวิจัยที่ชัดเจน กลาวคือมีการวางแผน ลงมือปฏิบัติ สังเกต 
และสะทอนผลการปฏิบัติจากการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ดวยวิธีการสัมภาษณพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหวางตัวผูวิจัยและผูที่เกี่ยวของ เพ่ือเช่ือมโยงสูการสรางกรอบแนวความคิด

 
 
 (ราง) กิจกรรมการเรียนรู 

โดยใชปญหาเปนฐาน  
วิชาการคิดอยางเปนระบบ 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
โดยใชปญหาเปนฐาน ของ สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา (2550) 

กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม ของ  

มูลนิธิยุวสถิรคณุ (2559) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พ.ศ. 2557 ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

 
55 

สังเกต และสะทอนผล / 
วิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหปญหา/อุปสรรค ประเมินผลและปรับปรุง 

 

(ราง) กิจกรรมการเรยีนรู  
โดยใชปญหาเปนฐาน (ระยะที่ 1) 

สังเกต และสะทอนผล / 
วิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหปญหา/อุปสรรค ประเมินผลและปรับปรุง 

 

กิจกรรมการเรียนรู 
โดยใชปญหาเปนฐาน (ระยะที่ 2) 

สังเกต และสะทอนผล / 
วิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหปญหา/อุปสรรค ประเมินผลและปรับปรุง 

กิจกรรมการเรียนรู 
โดยใชปญหาเปนฐาน (ระยะที่ 3) 

ประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 

สําหรับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 
ดังที่ไดแสดงไว (ภาพที่ 2.3) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ภาพที่ 2.3 กรอบแนวความคิดสําหรับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  

วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 

ทดลองกิจกรรม 

ทดลองกิจกรรม 

ทดลองกิจกรรม 
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การทดลองกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 
3000-1606 ผูวิจัยดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 25560 ทั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับตัวแปร
ตาง ๆ เพ่ือเช่ือมโยงสูการสรางกรอบแนวความคิดสําหรับการวิจัย ดังที่ไดแสดงไว (ภาพที่ 2.4)  

 
             ตัวแปรอิสระ                    ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 2.4 กรอบแนวความคิดสําหรับการวิจัย 
 
 จากภาพที่ 2.4 อธิบายไดวา (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 
3000-1606 ขึ้นอยูกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และ (2) ความมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ขึ้นอยูกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 

4. สมมติฐานการวิจัย  
4.1 ผูเรียนกลุมทดลองมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 

3000-1606 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 
4.2 ผูเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรมและจริยธรรม หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 
4.3 ผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

หลังการทดลอง อยูในระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน วิชาการคิดอยาง 
   เปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 
 ความมีคุณธรรม และจริยธรรมของผูเรียน   
   วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 

 

 การจัดกิจกรรมการเรยีนรู 
   โดยใชปญหาเปนฐาน 


