
บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
1. ความนํา 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ 
รหัสวิชา 3000-1606 ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณธรรมและจริยธรรม ของผูเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงวิทยาลัยเทคนิคยะลา มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยาง
เปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ระหวางกอนการทดลองกับหลังการทดลอง (3) เปรียบเทียบความมีคุณธรรม 
และจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับหลังการทดลอง และ (4) ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียน
ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน วิจัยแบบคูขนาน 
(parallel design) คือใหความสําคัญกับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยดําเนินการ
วิจัยไปรวมกัน ซึ่งวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพน้ัน ผูวิจัยใชวิธีการวิจัย ดังน้ี (1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (2) การ
สัมภาษณแบบเจาะลึก และ (3) การสังเกต สวนการวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงสํารวจ 
และการวิจัยกึ่งทดลองแบบหน่ึงกลุมวัดกอนทดลองและหลังการทดลอง ขั้นตอนการทดลองกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ประกอบดวย (1) ขั้นการกําหนดปญหา (2) ขั้นทําความเขาใจกับปญหา 
(3) ขั้นดําเนินการศึกษาคนควา (4) ขั้นสังเคราะหความรู (5) ขั้นสรุปและประเมินคาของคําตอบ และ 
(6) ขั้นนําเสนอและประเมินผลงาน โดยนํามาทดลองใชกับผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 2 
ที่เปนกลุมทดลอง ประกอบดวย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ผูเรียนจํานวน 28 คน ภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2560 ผูเรียนจํานวน 47 คน และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ผูเรียนจํานวน 41 คน รวม
ทั้งสิ้น 116 คน 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใหผูเรียนกลุมทดลองทําการประเมิน (1) แบบทดสอบวัดผล
การเรียนรู วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 (2) มาตรวัดความมีคุณธรรม และจริยธรรม 
แบงเปน 4 ดาน คือ ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยสุจริต ความกตัญูกตเวที และ
ความเมตตากรุณา และ (3) มาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ผูวิจัยนําคะแนนของผูเรียนกลุมทดลองทั้งกอนการ
ทดลอง และหลังการทดลอง มาเปรียบเทียบดวยสถิติ Nonparametric แบบ The Wilcoxon signed 
ranks test วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  

การวิจัยน้ีมีรูปแบบการดําเนินการวิจัยตามหัวขอตอไปน้ี 
1. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
2. ประชากรเปาหมายและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
4. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 
5. แนวทางการวิจัย 
6. วิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
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2. ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ การจดักิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิด 

อยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606  
2.2 ตัวแปรตาม คือ (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 

3000-1606 และ (2) ความมคีุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 
3000-1606  

 

3. ประชากรเปาหมายและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
3.1 ประชากรเปาหมาย 
ประชากรที่ใชในการศึกษาน้ี คือผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 2 ของ

วิทยาลัยเทคนิคยะลา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 
408 คน ประกอบดวย ผูเรียนภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 116 คน และผูเรียนภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2560 จํานวน 159 คน และผูเรียนภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 133 คน 

3.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาน้ี คือผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 2 ที่ลง 

ทะเบียนเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 116 คน ประกอบดวย 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 คือผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1, 2 จํานวน 28 คน ภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2560 คือผูเรียนภาควิชาอิเล็กทรอนิกส กลุม 1 จํานวน 7 คน ผูเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ กลุม 1 จํานวน 24 คน ผูเรียนภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร กลุม 1 จํานวน 7 คน และผูเรียน
ภาควิชาสถาปตยกรรม กลุม 1 จํานวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 47 คน และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 
คือผูเรียนภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร กลุม 1 จํานวน 5 คน ผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1 
จํานวน 19 คน และผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 3 จํานวน 17 คน รวมทั้งสิ้น 41 คน โดยใชการเลือก
กลุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling)   

 

4. เครื่องมือท่ีใชในการวจิัย 
4.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ประกอบดวย  

4.1.1 กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 
3000-1606 ประกอบดวย 8 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 คุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมที่ 2 องคประกอบ
ของระบบ กิจกรรมที่ 3 กระบวนการวิเคราะหระบบในแนวลึก กิจกรรมที่ 4 กระบวนการประเมินสถานการณ 
กิจกรรมที่ 5 การวิเคราะหสถานการณแหงปญหาพฤติกรรม กิจกรรมที่ 6 การวิเคราะหสาเหตุของปญหา
อยางเปนระบบ กิจกรรมที่ 7 การแกปญหา และการจัดลําดับความสําคัญของงาน และกิจกรรมที่ 8 
การแกปญหาอยางเปนระบบดวยโครงงานคุณธรรม  

4.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย   
4.2.1 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 

สําหรับใชทดสอบวัดผลการเรียนรูของผู เรียนกลุมทดลองทั้งกอนการทดลองและหลังการทดลอง 
ประกอบดวย 6 ชุด คือ แบบทดสอบชุดที่ 1 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการคิดและระบบ แบบทดสอบชุดที่ 2 
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การคิดอยางเปนระบบ แบบทดสอบชุดที่ 3 ขอมูลกับการประเมินสถานการณ แบบทดสอบชุดที่ 4 
การวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ แบบทดสอบชุดที่ 5 เทคนิคการแกปญหาและการตัดสินใจอยางเปน
ระบบ และแบบทดสอบชุดที่ 6 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606   

4.2.2 มาตรวัดความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ประกอบดวย 4 ดาน คือ 
(1) ความมีวินัย และความรับผิดชอบ (2) ความซื่อสัตยสุจริต (3) ความกตัญูกตเวที และ (4) ความ
เมตตากรุณา 

4.2.3 แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียน ประกอบดวย 2 ดาน คือ (1) คุณลักษณะดาน
ความรับผิดชอบ มี 2 ตัวบงช้ี คือ การสงงาน และความต้ังใจเรียน และ (2) คุณลักษณะดานความมีวินัย 
มี 2 ตัวบงช้ี คือ การแตงกาย และการเขาเรียน 

4.2.4 มาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชา 
การคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 

 

5. การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
5.1 กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ  

5.1.1 ผูวิจัยดําเนินการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง พุทธศักราช 2557 หมวดวิชาทักษะชีวิต รายวิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 
และทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของ มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2559) 
และขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานของ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) เพ่ือ
นํามาประยุกตใชสําหรับสราง (ราง) กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ 
รหัสวิชา 3000-1606  

5.1.2 (ราง) กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ 
รหัสวิชา 3000-1606 ประกอบดวย 8 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 คุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมที่ 2 
องคประกอบของระบบ กิจกรรมที่ 3 กระบวนการวิเคราะหระบบในแนวลึก กิจกรรมที่ 4 กระบวนการ
ประเมินสถานการณ กิจกรรมที่ 5 การวิเคราะหสถานการณหาพฤติกรรมมนุษย กิจกรรมที่ 6 การวิเคราะห
สาเหตุของปญหาอยางเปนระบบ กิจกรรมที่ 7 การแกปญหา และจัดลําดับความสําคัญของงาน และ
กิจกรรมที่ 8 กระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบดวยโครงงานคุณธรรม   

ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ 
รหัสวิชา 3000-1606 เปนการใชแนวคิดการเรียนรูผานกิจกรรม (activity based learning : ABL) ผูเรียน
ตองผานการปฏิบัติจริงดวยตนเอง ทําใหผูเรียนเกิดการซึมซับความรูความเขาใจผานการทํากิจกรรมกลุม 
เนนการฝกทักษะการคิดวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา ซึ่งเปนการพัฒนาศักยภาพทางสมอง 
เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการสรางองคความรู การสรางปฏิสัมพันธ และการรวมมือกัน เพ่ือให
เรียนรูความรับผิดชอบและความมีวินัยในการทํางานรวมกัน โดยครูเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกใน
การจัดการเรียนรู 

5.1.3 ผูวิจัยนํากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ 
รหัสวิชา 3000-1606 ที่พัฒนาขึ้นใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ไดแก รองศาสตราจารย ดร.ณรัณ ศรีวิหะ 
ผูชวยศาตราจารย ดร.อริยา คูหา และผูชวยศาสตรจารย สมเกียรติ อินทรักษ ประเมินความเหมาะสม 
และวิเคราะหความตรงเชิงโครงสราง ดังที่ไดแสดงไว (ภาคผนวก จ) 
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5.1.4 ผูวิจัยบันทึกผลการพิจารณาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญในแตละกิจกรรม และ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ และนําไปทดลองใช (try out) กับผูเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 2 ที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริง จํานวน 40 คน ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 จากน้ัน ผูวิจัยพิจารณาปรับปรุงเพ่ือนําไปสูการทดลองระยะที่ 1 โดย
ทดลองกับผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 2 ภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1, 2 จํานวน 28 คน 
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ระยะเวลา 9 ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง 

ผูวิจัยเสนอรายละเอียดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ของระยะการทดลองที่ 1 
ประกอบดวย 8 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 คุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมที่ 2 องคประกอบของระบบ 
กิจกรรมที่ 3 กระบวนการวิเคราะหระบบในแนวลึก กิจกรรมที่ 4 กระบวนการประเมินสถานการณ 
กิจกรรมที่ 5 การวิเคราะหสถานการณหาพฤติกรรมมนุษย กิจกรรมที่ 6 การวิเคราะหสาเหตุของปญหา
อยางเปนระบบ กิจกรรมที่ 7 การแกปญหา และจัดลําดับความสําคัญของงาน และกิจกรรมที่ 8 
กระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบดวยโครงงานคุณธรรม ดังที่ไดแสดงไว (ตารางที่ 3.1) 

 

ตารางที่ 3.1 รายละเอียด และระยะเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ระยะกาทดลองที่ 1 
กิจกรรม หัวขอกิจกรรม วัตถปุระสงค สื่อ/อุปกรณ 

1 
สป.1 

 

คุณธรรมและจริยธรรม 
(ระยะเวลา 2 ชม.) 

1. เพ่ือใหผูเรียนอธิบายความหมายของ
คุณธรรมไดถูกตอง 
2. เพ่ือใหผูเรียนอธิบายความหมายของ
จริยธรรมไดถูกตอง 
3. เพ่ือใหผูเรียนแยกแยะความแตกตาง
ของคุณธรรมกับจริยธรรมไดถูกตอง 

1. กิจกรรมเกมสํารวจขอมูลกลุม 
2. สื่อวีดิทัศนเรื่องเด็กชายพรชัย 
3. ใบงานท่ี 1 วิเคราะหคุณธรรม
และจริยธรรมจากสื่อวีดิทัศน 

2 
สป.3 

องคประกอบของระบบ 
(ระยะเวลา 2 ชม.) 

1. เพ่ือใหผูเรียนแยกแยะองคประกอบของ
ระบบไดถูกตอง 
2. เพ่ือใหผูเรียนระบุองคประกอบของ
ระบบตอกระบวนการดําเนินงานไดถูกตอง 

1. กิจกรรมเกมเขากลุม 
2. ใบงานท่ี 2 กวาจะไดมาซ่ึงรถยนต 
3. ใบความรูเร่ืององคประกอบของ
ระบบ 

3 
สป.7 

กระบวนการวิเคราะห
ระบบในแนวลึก 
(ระยะเวลา 2 ชม.) 

1. เพ่ือใหผูเรียนแยกแยะระดับของระบบ
ในแนวลึกไดถูกตอง 
2. เพ่ือใหผูเรียนวิเคราะหระบบในแนวลึก
ไดถูกตอง 

1. วีดิทัศนเรื่องความรุนแรงในวัยรุน 
2. ใบงานท่ี 3 การวิเคราะหระบบใน
แนวลึก 
3. ใบความรูเรื่องการวิเคราะหระบบ
ในแนวลึก 

4 
สป.9 

กระบวนการประเมิน
สถานการณ 
(ระยะเวลา 2 ชม.) 

1. เพ่ือใหผูเรียนอธิบายความหมายของ
การประเมินสถานการณไดถูกตอง  
2. เพ่ือใหผูเรียนจัดลําดับกระบวนการ
ประเมินสถานการณไดถูกตอง 
3. เพ่ือใหผูเรียนจําแนกกระบวนการ
ประเมินสถานการณไดถูกตอง 

1. กิจกรรมเกมจับมือจับกลุม 
2. วีดิทัศนเรื่องพนันบอล 
3. ใบงานท่ี 4 กระบวนการประเมิน
สถานการณ 
4. ใบความรูเรื่องการประเมิน
สถานการณ 

5 
สป.11 

การวิเคราะห
สถานการณหา
พฤติกรรมมนุษย 
(ระยะเวลา 2 ชม.) 

เพ่ือใหผูเรียนวิเคราะหสถานการณปญหา
พฤติกรรมมนุษยไดถูกตอง 
 
 

1. สื่อวีดิทัศนเรื่องนัทกับตอย 
2. ใบงานท่ี 5 การวิเคราะห
สถานการณปญหาพฤติกรรมมนุษย 
3. ใบความรูเรื่องการวิเคราะห
สถานการณปญหาพฤติกรรมมนุษย 
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ตารางที่ 3.1 (ตอ)  
กิจกรรม หัวขอกิจกรรม วัตถุประสงค สื่อ/อุปกรณ 

6 
สป.12 

 
 

การวิเคราะหสาเหตุของ
ปญหาอยางเปนระบบ 
(ระยะเวลา 2 ชม.) 
 

เพ่ือใหผูเรียนระบุสวนประกอบตาง ๆ 
ของแผนผังสาเหตุและผลไดถูกตอง 
 

1. สื่อวีดิทัศนเรื่องนัทกับตอย 
2. ใบงานท่ี 6 แผนผังสาเหตุและผล 
3. ใบความรูเรื่องแผนผังสาเหตุและ
ผล 

7 
สป.15 

 
 

การแกปญหา และ
จัดลําดับความสําคัญ 
ของงาน  
(ระยะเวลา 2 ชม.) 

1. เพ่ือใหผูเรียนแยกแยะการคิดของผูสวม
หมวกคิด 6 สี ไดถูกตอง 
2. เพ่ือใหผูเรียนจัดลําดับความสําคญัของ
งานไดถูกตอง 
 

1. ใบงานท่ี 7 ปญหาของกลุม - 
สาเหตุ - พฤติกรรมบงชี้เชิงบวก - 
คุณธรรม 
2. ใบความรูเรื่องหมวกคิด 6 สี  
3. ใบความรูเรื่องการจัดความลําดับ
ความสําคัญของงาน 

8 
สป.16-17 

กระบวนการแกปญหา
อยางเปนระบบดวย
โครงงานคณุธรรม 
(ระยะเวลา 4 ชม.) 

เพ่ือใหผูเรียนวิเคราะหกระบวนการจัดทํา
โครงงานคณุธรรมไดถูกตอง 

1. วีดิทัศนเรื่องจิ๊บปากแดง 
2. ใบงานท่ี 8 การแกปญหาอยาง
เปนระบบดวยโครงงานคณุธรรม  
3. ใบงานท่ี 9 วิเคราะหวิธีการ
แกปญหา 

ครั้งท่ี และระยะเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
1 2 3 4 

19 ต.ค. 2559 
(กิจกรรมท่ี 1) 

10.30 – 12.30 

2 ต.ค. 2559 
(กิจกรรมท่ี 2) 

10.30 – 12.30 

30 พ.ย. 2559 
(กิจกรรมท่ี 3) 

10.30 – 12.30 

14 ธ.ค. 2559 
(กิจกรรมท่ี 4) 

10.30 – 12.30 
5 6 7 8 9 

28 ธ.ค. 2559 
(กิจกรรมท่ี 5) 

10.30 – 12.30  

11 ม.ค. 2560 
(กิจกรรมท่ี 6) 

10.30 – 12.30  

25 ม.ค. 2560 
(กิจกรรมท่ี 7) 

10.30 – 12.30  

1 ก.พ. 2560 
(กิจกรรมท่ี 8) 

10.30 – 12.30  

8 ก.พ. 2560 
(กิจกรรมท่ี 8) 

10.30 – 12.30  
หมายเหต ุ  สป. หมายถึง สัปดาห,  ชม. หมายถึง ชั่วโมง 

 
5.2 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 
การสรางและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชาการคิดอยางเปนระบบ 

รหัสวิชา 3000-1606 ผูวิจัยสรางขึ้นตามลําดับดังน้ี 
5.2.1 ผูวิจัยศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูจากตํารา และเอกสาร

ตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ ไดแก การสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร ตารางวิเคราะหขอสอบ เทคนิคการเขียน
ขอสอบ และวิธีการสรางแบบทดสอบ  

5.2.2 ผูวิจัยสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 
3000-1606 สําหรับใชทดสอบความรูของผูเรียนกลุมทดลองทั้งกอนการทดลองและหลังการทดลอง 
จํานวน 6 ชุด เปนแบบปรนัย ประกอบดวย แบบทดสอบชุดที่ 1 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการคิดและ
ระบบ จํานวน 26 ขอ แบบทดสอบชุดที่ 2 เรื่อง การคิดอยางเปนระบบ จํานวน 22 ขอ แบบทดสอบ
ชุดที่ 3 เรื่อง ขอมูลกับการประเมินสถานการณ จํานวน 21 ขอ แบบทดสอบชุดที่ 4 เรื่อง การวิเคราะห
ปญหาอยางเปนระบบ จํานวน 20 ขอ แบบทดสอบชุดที่ 5 เรื่อง เทคนิคการแกปญหาและการตัดสินใจ
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อยางเปนระบบ จํานวน 20 ขอ และแบบทดสอบชุดที่ 6 เปนแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชา การคิด
อยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 จํานวน 25 ขอ  
 

ตัวอยาง แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606   
 
 
 
 
 
 

5.2.3 ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 
3000-1606 จํานวน 6 ชุด ที่สรางขึ้นใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ไดแก รองศาสตราจารย ดร.ณรัณ 
ศรีวิหะ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อริยา คูหา และ ผศ.สมเกียรติ อินทรรักษ พิจารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรง (validity) พิจารณาความครอบคลุมผลการเรียนรูที่คาดหวัง ความสอดคลองระหวาง
ขอสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง และความเหมาะสมของคาํถามและตัวเลือก      

5.2.4 ผูวิจัยบันทึกผลการพิจารณาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญในแตละขอเพ่ือหาคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) ผลปรากฎวาแบบทดสอบชุดที่ 1 จํานวน 26 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง 1.00 
แบบทดสอบชุดที่ 2 จํานวน 22 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง 1.00 แบบทดสอบชุดที่ 3 จํานวน 21 ขอ 
มีคาดัชนีความสอดคลอง 1.00 แบบทดสอบชุดที่ 4 จํานวน 20 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง 1.00 
แบบทดสอบชุดที่ 5 จํานวน 20 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง 1.00 และแบบทดสอบชุดที่ 6 จํานวน 
25 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง 1.00 ดังที่ไดแสดงไว (ภาคผนวก จ) 

5.2.5 ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 
3000-1606 จํานวน 6 ชุด ที่ไดรับจากการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
ของผูเช่ียวชาญ  

5.2.6 ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 
3000-1606 จํานวน 6 ชุด ที่ไดรับการตรวจและปรับปรุงแกไขเรียบรอยไปทดลองใช (try out) กับผูเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง แตไดเรียนวิชาการคิดอยางเปนระบบ 
รหัสวิชา 3000-1606 มาแลวในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 40 คน   

5.2.7 ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู จํานวน 6 ชุด มาวิเคราะหหาคาความ
ยากงาย (difficulty index) และคาอํานาจจําแนก (discrimination) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับ
การวิเคราะหขอสอบแบบเลือกตอบในลักษณะขอสอบแบบ 2 ตัวเลือกขึ้นไป อิทธิพัทธ สุวทันพรกุล (2557) 
อธิบายการพิจารณาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) รายละเอียดดังน้ี 

ความยากงาย (p)      ความหมาย 
    0.00 – 0.19  ขอสอบยากมาก ควรตัดทิ้งหรือปรับปรุง 
    0.20 – 0.39   ขอสอบคอนขางยาก สามารถเก็บไวใชไดตอไป 
    0.40 – 0.60   ขอสอบยากพอเหมาะ สามารถเก็บไวใชไดตอไป 
    0.61 – 0.80  ขอสอบคอนขางงาย สามารถเก็บไวใชไดตอไป 
    0.81 – 1.00  ขอสอบงายมาก ควรตัดทิ้งหรือปรับปรุง 

ขอ 1. ขอความใดกลาวถึงลักษณะของบุคคลที่มีวิธีการคิดอยางเปนระบบ 
ก.  สมชายชอบแกปญหาโดยใหความสําคัญกับการเปล่ียนแปลงคนอื่นเสมอ 
ข.  สนธยาไมคอยเชื่ออะไรงาย ๆ จึงมีวิธีการคิดแกปญหาที่หลุดออกจากกรอบเดิม ๆ เสมอ 
ค.  สถาพรแกปญหาเฉพาะดานที่จับตองไดหรือวัดไดเทาน้ัน เพราะไมยุงยากในการแกปญหา 
ง.  สายชลมักจะวิเคราะหปรากฏการณในระดับที่ไมลึกจนเกินไป เพราะสามารถแกไขปญหา 
    ไดรวดเร็ว 
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  คาความยากงายของขอสอบควรอยูระหวาง 0.20–0.80 และคาเฉลี่ยของขอสอบ 
ทั้งฉบับควรอยูประมาณ 0.50 

คาอํานาจจําแนก (r)       ความหมาย 
   ตํ่ากวา 0  ขอสอบจําแนกไมได ควรตัดทิ้งหรือปรับปรุง 

     0.00 – 0.19  ขอสอบจําแนกไดตํ่า ควรตัดทิ้งหรือปรับปรุง 
     0.20 – 0.29   ขอสอบจําแนกไดพอใช สามารถเก็บไวใชไดตอไป 
     0.30 – 0.39   ขอสอบจําแนกไดดี สามารถเก็บไวใชไดตอไป 
     0.40 ขึ้นไป  ขอสอบจําแนกไดดีมาก สามารถเก็บไวใชไดตอไป 
  คาอํานาจจําแนกที่ดีจะตองมีคาเปนบวก และควรมีคาต้ังแต 0.2 ขึ้นไป  

5.2.7 ผูวิจัยดําเนินการเลือกขอคําถามของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู จํานวน 6 ชุด 
ไดขอคําถามที่มีคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกรายขอและทั้งฉบับ ดังน้ี 

แบบทดสอบชุดที่ 1 ผูวิจัยเลือกขอคําถามที่มีคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก
ตามเกณฑ ไดขอคําถาม จํานวน 26 ขอ มีคาความยากงายระหวาง 0.45-0.60 คาความยากงาย 
ทั้งฉบับ 0.52 และคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.25-0.68 คาอํานาจจําแนกทั้งฉบับ 0.42 

แบบทดสอบชุดที่ 2 ผูวิจัยเลือกขอคําถามที่คาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก
ตามเกณฑ ไดขอคําถาม จํานวน 22 ขอ มีคาความยากงายระหวาง 0.42-0.60 คาความยากงายทั้ง
ฉบับ 0.54 และคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.42-0.60 คาอํานาจจําแนกทั้งฉบับ 0.47 

แบบทดสอบชุดที่ 3 ผูวิจัยเลือกขอคําถามที่คาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกตาม
เกณฑ ไดขอคําถาม จํานวน 21 ขอ มีคาความยากงายระหวาง 0.47-0.60 คาความยากงายทั้งฉบับ 0.55 
และคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.20-0.67 คาอํานาจจําแนกทั้งฉบับ 0.44 

แบบทดสอบชุดที่ 4 ผูวิจัยเลือกขอคําถามที่มีคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก
ตามเกณฑ ไดขอคําถาม จํานวน 20 ขอ มีคาความยากงายระหวาง 0.47-0.60 คาความยากงายทั้ง
ฉบับ 0.55 และคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.29-0.65 คาอํานาจจําแนกทั้งฉบับ 0.45 

แบบทดสอบชุดที่ 5 ผูวิจัยเลือกขอคําถามที่มีคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก
ตามเกณฑ ไดขอคําถาม จํานวน 20 ขอ มีคาความยากงายระหวาง 0.52-0.60 คาความยากงายทั้ง
ฉบับ 0.55 และคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.28-0.66 คาอํานาจจําแนกทั้งฉบับ 0.45 

แบบทดสอบชดุที่ 6 ผูวิจัยเลอืกขอคําถามที่คาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกตาม
เกณฑ ไดขอคําถาม จํานวน 25 ขอ มีคาความยากงายระหวาง 0.47-0.60 คาความยากงายทั้งฉบับ 0.54 
และคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.24-0.76 คาอํานาจจําแนกทั้งฉบับ 0.56 ดังที่ไดแสดงไว (ภาคผนวก จ)   

6.2.8 ผูวิจัยนําผลการทดลองใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูที่ไดทดลองกับผูเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 2 จํานวน 40 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยางซึ่งไดเรียนวิชาการคิด
อยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 มาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารสัน (Kuder Richardson) แบบทดสอบชุดที่ 1 ได
คาความเช่ือมั่น 0.81 แบบทดสอบชุดที่ 2 ไดคาความเช่ือมั่น 0.83 แบบทดสอบชุดที่ 3 ไดคาความ
เช่ือมั่น 0.80 แบบทดสอบชุดที่ 4 ไดคาความเช่ือมั่น 0.80 แบบทดสอบชุดที่ 5 ไดคาความเช่ือมั่น 0.79 
และแบบทดสอบชุดที่ 6 ไดคาความเช่ือมั่น 0.91 ดังที่ไดแสดงไว (ภาคผนวก จ)  

5.2.9 ผูวิจัยไดแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 
3000-1606 จํานวน 6 ชุด (ฉบับสมบูรณ) เพ่ือนําไปทดลองใชจริงกับกลุมทดลอง 
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5.3 มาตรวัดความมีคุณธรรมและจริยธรรม  
มาตรวัดความมีคุณธรรมและจริยธรรม เปนแบบประเมินที่ผูวิจัยปรับปรุงจากมาตรวัด

ความรับผิดชอบและวินัยของ วิจิตรา สายออง (2557) และแบบสอบถามการปฏิบัติตนดานคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคของ พระมหาอาจรยพงษ คําต๋ัน (2554) โดยผูวิจัยนํามาประยุกตใช
ในการวิจัยน้ี รายละเอียดดังน้ี 

5.4.1 ผูวิจัยศึกษามาตรวัดความรับผิดชอบและวินัยของ วิจิตรา สายออง (2557) และ
แบบสอบถามการปฏิบัติตนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคของ พระมหาอาจรยพงษ 
คําต๋ัน (2554) เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของขอคําถามกับบริบทของผูเรียน และปรับปรุงแกไขตาม
ความเหมาะสม 

5.4.2 มาตรวัดความมีคุณธรรมและจริยธรรม เปนแบบประเมินที่ใหผูเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 2 นึกถึงคุณงามความดี หรือความคิดดี หรือการประพฤติปฏิบัติที่ดี
ของตนเอง ตลอดจนเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหรือการแสดงพฤติกรรมตอการเรียน
ของตนเองในระยะ 3 เดือนที่ผานมา โดยใหทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงของ
ระดับการปฏิบัติตัวหรือการแสดงพฤติกรรมของนักศึกษา เกณฑใหคะแนนเริ่มต้ังแต 1 ถึง 4  โดยที่  

1   หมายถึง   ไมเคยปฏิบัติตัวหรือแสดงพฤติกรรมน้ันเลย 
     2   หมายถึง   ปฏิบัติตัวหรือแสดงพฤติกรรมน้ันเปนบางครั้ง 

3   หมายถึง   ปฏิบัติตัวหรือแสดงพฤติกรรมน้ันบอยครั้ง 
4   หมายถึง   ปฏิบัติตัวหรือแสดงพฤติกรรมน้ันทุกครั้ง                 

มาตรวัดความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ขอคําถาม 39 ขอ ประกอบดวย 
4 ดาน คือ (1) ดานความมีวินัย และความรับผิดชอบ จํานวน 18 ขอ (2) ดานความซื่อสัตยสุจริต 
จํานวน 7 ขอ (3) ดานความกตัญูกตเวที จํานวน 8 ขอ และ (4) ดานความเมตตากรุณา จํานวน 6 ขอ 
ในแตละขอคําถามมีการตรวจใหคะแนนแตกตางกันตามลักษณะของขอความ ประกอบดวย  

ขอความที่มีลักษณะทางบวก ไดแก ขอ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 และขอ 39  

ขอความที่มีลักษณะทางลบ ไดแก ขอ 5, 7, 10 และขอ 15  
ขอความดานบวก ขอความดานลบ 

ถาตอบ  “1” จะได  1  คะแนน 
ถาตอบ  “2” จะได  2  คะแนน 
ถาตอบ  “3” จะได  3  คะแนน 
ถาตอบ  “4” จะได  4  คะแนน 

ถาตอบ  “1” จะได  4  คะแนน 
ถาตอบ  “2” จะได  3  คะแนน 
ถาตอบ  “3” จะได  2  คะแนน 
ถาตอบ  “4” จะได  1  คะแนน 

 
ตัวอยาง มาตรวัดความมีคุณธรรม และจริยธรรม  

ขอ รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 
1 2 3 4 

1. นักศึกษาไมลอกการบานเพ่ือนหรือใหเพ่ือนลอกการบาน      
2. นักศึกษาปฏิบตังิานในหนาที่ของตนเองอยางเต็มที ่     
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5.4.3 ผูวิจัยคิดคะแนนรวมทั้ง 39 ขอ ของผูตอบมาตรวัดเขาดวยกันเปนคะแนนความ
มีคุณธรรมและจริยธรรมของผูตอบมาตรวัดแตละคน เกณฑในการแปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 

1.00-1.99  หมายถึง   เปนผูที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในระดับตํ่า 
2.00-2.99  หมายถึง   เปนผูที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในระดับปานกลาง  
3.00-4.00  หมายถึง   เปนผูที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในระดับสูง  
 

5.4.4 ผูวิจัยนํามาตรวัดความมีคุณธรรมและจริยธรรมที่พัฒนาขึ้น จํานวน 39 ขอ 
ใหผูเช่ียวชาญ พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) พิจารณาความสอดคลอง
ระหวางขอความกับนิยามศัพท โดยหาคา IOC ผลปรากฏวามีคาดัชนีความสอดคลอง 1.00  

5.4.5 ผูวิจัยนํามาตรวัดความมีคุณธรรมและจริยธรรม ที่ไดรับจากการตรวจสอบ
จากผูเช่ียวชาญไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

5.4.6 ผูวิจัยนํามาตรวัดความมีคุณธรรมและจริยธรรม ไปทดลองใช (try out) กับ
ผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 2 ที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริง จํานวน 40 คน  

5.4.7 ผูวิจัยนํามาตรวัดความมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ไดจากการทดลองใช (try out) 
มาวิเคราะหหาความเช่ือมั่น (reliability) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ไดคาสัมประสิทธ์ิของแอลฟา   
ทั้งฉบับ 0.93 สําหรับรายดาน ประกอบดวย (1) ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ไดคาสัมประสิทธ์ิ
ของแอลฟา 0.81 (2) ความซื่อสัตยสุจริต ไดคาสัมประสิทธ์ิของแอลฟา 0.81 (3) ความกตัญูกตเวท ี
ไดคาสัมประสิทธ์ิของแอลฟา 0.90 และ (4) ความเมตตากรุณา ไดคาสัมประสิทธ์ิของแอลฟา 0.82 
ดังที่ไดแสดงไว (ภาคผนวก จ)  

5.4 แบบประเมินคุณลักษณะความมีคณุธรรมและจริยธรรมของผูเรียน 
แบบประเมินคุณลักษณะความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน เปนแบบประเมินที่

ผูวิจัยพัฒนาขึ้นสอดคลองตามการประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา เพ่ือใชประเมินคุณลักษณะความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ในระหวาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606  

แบบประเมินคุณลักษณะความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ประกอบดวย 2 ดาน 
คือ (1) คุณลักษณะดานความรับผิดชอบ มี 2 ตัวบงช้ี คือ การสงงาน ผูวิจัยดําเนินการประเมิน 9 ครั้ง 
จํานวน 9 คะแนน และความตั้งใจเรียน ผูวิจัยดําเนินการประเมิน 18 ครั้ง จํานวน 18 คะแนน และ 
(2) คุณลักษณะดานความมีวินัย มี 2 ตัวบงช้ี คือ การแตงกาย ผูวิจัยดําเนินการประเมิน 18 ครั้ง 
จํานวน 18 คะแนน และการเขาเรียน ผูวิจัยดําเนินการประเมิน 18 ครั้ง จํานวน 18 คะแนน ผูวิจัยคิด
คะแนนรวมทั้ง 2 ดาน เขาดวยกันเปนคะแนนคุณลักษณะความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน  

 

เกณฑการใหคะแนน  คือ  ให  1  เมื่อผูเรียนแสดงพฤติกรรมตามตัวบงช้ี  
      ให  0  เมื่อผูเรียนไมแสดงพฤติกรรมตามตัวบงช้ี  
 

การแบงระดับคะแนนคุณลักษณะความมีคุณธรรมและจริยธรรม  
ตํ่ากวา 29 คะแนน  เปนผูที่มีคุณลักษณะความมีคุณธรรมและจริยธรรมในระดับตํ่า 
คะแนน 30 – 39     เปนผูที่มีคุณลักษณะความมีคณุธรรมและจริยธรรมในระดับปานกลาง 
40 คะแนนขึ้นไป    เปนผูที่มีคุณลักษณะความมีคุณธรรมและจริยธรรมในระดับสูง 



 

 
66 

ตัวอยาง แบบประเมินคุณลักษณะความมีคณุธรรมและจรยิธรรมของผูเรียน 
 

รายการ 
คร้ังที่ประเมิน คะแนน

รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
ดานความรับผิดชอบ                    

การสงงาน          X X X X X X X X X  
การต้ังใจเรียน                    

ดานวินัย                    
การเขาเรียน                    
การแตงกาย                    

คะแนนรวม  

 
5.5 มาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
การสรางและหาคุณภาพของมาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช

ปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 เปนมาตรวัดชนิดมาตราสวนประมาณคา 
(rating scale) สําหรับใชสอบถามผูเรียนกลุมทดลองหลังการทดลอง เพ่ือประเมินความรูสึก หรือ
ความสุขของผูเรียนตอการจัดกิจกรรม เกณฑใหคะแนนเริ่มต้ังแต 1 ถึง 5 โดยที่ 

1  หมายถึง  มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมนอยที่สุด 
2  หมายถึง  มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมนอย 
3  หมายถึง  มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมปานกลาง 
4  หมายถึง  มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมมาก  
5  หมายถึง  มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมมากที่สุด 
 

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางมาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ตามลําดับดังน้ี 

5.5.1 ผูวิจัยศึกษาวิธีการสรางมาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 จากตํารา เอกสาร และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ 

5.5.2 ผูวิจัยสรางขอคําถามของมาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 
 

ตัวอยาง มาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม 

ขอ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 
1. กิจกรรมมีความหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน      
2. เนื้อหาสาระจากกิจกรรมการเรียนรูสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนิน

ชีวิต และงานอาชีพ  
     

 
5.5.3 ผูวิจัยคิดคะแนนรวมทั้ง 15 ขอ ของผูตอบมาตรวัดเขาดวยกันเปนคะแนนความ

พึงพอใจตอการจัดกิจกรรมของผูตอบมาตรวัดแตละคน เกณฑในการแปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 
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1.00-1.49  หมายถึง   มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในระดับนอยที่สุด 
1.50-2.49  หมายถึง   มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในระดับนอย 
2.50-3.49  หมายถึง   มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในระดับปานกลาง 
3.50-4.49  หมายถึง   มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในระดับมาก 
4.50-5.00  หมายถึง   มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในระดับมากที่สุด 
 

5.5.4 ผูวิจัยนํามาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ที่สรางขึ้น จํานวน 15 ขอ ใหผูเช่ียวชาญ พิจารณา
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) พิจารณาความสอดคลองระหวางขอความกับนิยามศัพท 
โดยหาคา IOC ผลปรากฏวามีคาดัชนีความสอดคลอง 1.00  

5.5.5 ผูวิจัยนํามาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ที่ไดรับจากการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญไปปรับปรุง
แกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

5.5.6 ผูวิจัยนํามาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมไปทดลองใช (try out) กับ
ผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน และนํามาวิเคราะห
หาความเช่ือมั่น (reliability) โดยใชสูตรหาสัมประสิทธ์ิของแอลฟา (alpha coefficient of reliability) 
ไดคาความเช่ือมั่น 0.75 ดังที่ไดแสดงไว (ภาคผนวก จ) 

5.5.7 ผูวิจัยไดมาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ฉบับสมบูรณ 

 

6. แนวทางการวิจัย  
             การวิจัยน้ี เปนการวิจัยแบบผสมผสาน วิจัยแบบคูขนานระหวางวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการนําขอดีหรือจุดเดนของแตละแนวทางมาสงเสริมเก้ือกูลซึ่งกันและกัน 
กลาวคือการวิจัยเชิงคุณภาพมีจุดเดนดานรายละเอียดของการพรรณนาความ ที่ใหความมีชีวิตชีวา 
ความเขาใจลึก ๆ และความชัดเจนในสิ่งที่ศึกษา ขณะที่ การวิจัยเชิงปริมาณมีจุดแข็งตรงที่สามารถ
เสนอความเปนรูปธรรมในเชิงปริมาณไดทุกแนวคิดและทุกประเด็นที่ศึกษา (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ 
และกรรณิการ สุขเกษม, 2547) ดังน้ัน วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน จะทําใหผลการศึกษาที่ไดมีความ
ถูกตองนาเช่ือถือไดมากย่ิงขึ้น 
      6.1 แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ: สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ และคนอ่ืน ๆ (2547) กลาวถึง
การวิจัยเชิงปริมาณวาสามารถเสนอความเปนรูปธรรมในเชิงปริมาณและคุณภาพของตัวแปรที่ศึกษา
ไดทุกประเด็น ตลอดจนวิเคราะหความสัมพันธหรือความแตกตางเปนตัวเลขไดอยางชัดเจน นอกจากน้ี 
ยังมีกฎเกณฑที่ชัดเจนในการประเมินคุณภาพของงานวิจัยทั้งในดานความถูกตอง และความเช่ือถือได
ของมาตรวัดตัวแปรและขอคนพบที่ใหคาออกมาเปนตัวเลขบอกอัตราความถูกตองและความเช่ือถือได 
ทั้งน้ี ปรากฏตามผลงานวิจัยของ จุไรรัตน สุริยงค (2551); นิรดา ปตนวงศ (2552); วันดี ตอเพ็ง 
(2553); วรรณภา ช่ืนนอก (2554) และ สุภัทราภรณ เบ็ญจวรรณ (2554)   
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 ผูวิจัย เสนอวิธีดําเนินการทดลองของแนวทางวิจัยเชิงปริมาณ ตามลําดับดังน้ี 
6.1.1 แบบแผนการวิจัย 

   การวิจัยน้ีเปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasi experimental research) โดยใช
รูปแบบการวิจัยแบบหน่ึงกลุมทดสอบกอนและหลังการทดลอง (one group pretest-posttest 
design) ผูวิจัยไมใชการวิจัยเชิงทดลองอยางแทจริง (true experimental designs) ที่เปนการสุมตัวอยาง 
(randomized) เพราะการวิจัยน้ี “เปนการทดลองในคน” (วิจิตรา สายออง, 2557) ผูวิจัยจึงตองใชแบบ
แผนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasi-experimental design) ผูวิจัยเสนอแบบวิจัยกึ่งทดลองแบบหน่ึง
กลุมทดสอบกอนและหลังการทดลอง ดังที่ไดแสดงไว (ตารางที่ 3.2) 

 
ตารางที ่3.2 แบบวิจัยกึ่งทดลองแบบหน่ึงกลุมทดสอบกอนและหลังการทดลอง  
  

    กลุม       วัดผลกอน           การจดักิจกรรม             วัดผลหลัง 
  

       E           T1          X                    T2 
 

ความหมายของสัญลักษณ 
E   แทน  กลุมทดลอง (experimental group) 
T1  แทน  การวัดผลกอนทดลอง  
X    แทน  การจัดกิจกรรมกลุม     
T2  แทน  การวัดผลหลังทดลอง 

 
6.1.2 วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

6.1.2.1 วิธีดําเนินการทดลอง: การวิจัยน้ี ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยตนเอง รายละเอียดของขั้นตอนการดําเนินการทดลอง ดังน้ี  

กอนการทดลอง : ผูวิจัยทําการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของผูเรียนกลุมทดลอง 
จํานวน 116 คน ประกอบดวย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 คือผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1, 2 
จํานวน 28 คน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 คือผูเรียนภาควิชาอิเล็กทรอนิกส กลุม 1 จํานวน 7 คน 
ผูเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 1 จํานวน 24 คน ผูเรียนภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร กลุม 1 
จํานวน 7 คน และผูเรียนภาควิชาสถาปตยกรรม กลุม 1 จํานวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 47 คน และภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2560 คือผูเรียนภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร กลุม 1 จํานวน 5 คน ผูเรียน
ภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1 จํานวน 19 คน และผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 3 จํานวน 17 คน 
รวมทั้งสิ้น 41 คน 

ผูวิจัยใหกลุมทดลองทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนการทดลอง (pre-
test) ดวยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 จํานวน 25 ขอ 
นอกจากน้ี ผูวิจัยใหผูเรียนกลุมทดลองประเมินตนเอง ดวยมาตรวัดความมีคุณธรรมและจริยธรรมของ
ผูเรียน แบงออกเปน 4 ดาน คือ (1) ดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ (2) ดานความซื่อสัตยสุจริต 
(3) ดานความกตัญูกตเวที และ (4) ดานความเมตตากรุณา จากน้ัน ผูวิจัยดําเนินการบันทึกคะแนน
ของกลุมตัวอยางที่ไดจากการทดสอบไวเปนคะแนนกอนการทดลอง  
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7.1.2 การดําเนินการทดลอง: ผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 กับผูเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 116 คน 
ประกอบดวย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 คือผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1, 2 จํานวน 28 คน 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 คือผูเรียนภาควิชาอิเล็กทรอนิกส กลุม 1 จํานวน 7 คน ผูเรียน
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 1 จํานวน 24 คน ผูเรียนภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร กลุม 1 
จํานวน 7 คน และผูเรียนภาควิชาสถาปตยกรรม กลุม 1 จํานวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 47 คน และภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2560 คือผูเรียนภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร กลุม 1 จํานวน 5 คน ผูเรียน
ภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1 จํานวน 19 คน และผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 3 จํานวน 17 คน 
รวมทั้งสิ้น 41 คน 

ผูวิจัยเปนผูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานใหกับผูเรียนกลุมทดลองดวย
ตนเอง ประกอบดวย 8 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 คุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมที่ 2 องคประกอบ
ของระบบ กิจกรรมที่ 3 กระบวนการวิเคราะหระบบในแนวลึก กิจกรรมที่ 4 กระบวนการประเมินสถานการณ 
กิจกรรมที่ 5 การวิเคราะหสถานการณหาพฤติกรรมมนุษย กิจกรรมที่ 6 การวิเคราะหสาเหตุของปญหา
อยางเปนระบบ กิจกรรมที่ 7 การแกปญหา และจัดลําดับความสําคัญของงาน และกิจกรรมที่ 8 กระบวนการ
แกปญหาอยางเปนระบบดวยโครงงานคุณธรรม สาระสําคัญดังน้ี 

กิจกรรมการเรียนรูที่ 1 เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรม วัตถุประสงคเพ่ือ (1) อธิบาย
ความหมายของคุณธรรม (2) อธิบายความหมายของจริยธรรม และ (3) แยกแยะความแตกตางของ
คุณธรรมกับจริยธรรม โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูในสัปดาหที่ 1 ระยะเวลา 2 ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนรูที่ 2 เรื่อง องคประกอบของระบบ วัตถุประสงคเพ่ือใหผูเรียน (1) 
แยกแยะองคประกอบของระบบ และ (2) ระบุองคประกอบของระบบตอกระบวนการดําเนินงาน โดยจัด
กิจกรรมในสัปดาหที่ 2 ระยะเวลา 2 ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนรูที่ 3 เรื่อง กระบวนการวิเคราะหระบบในแนวลึก วัตถุประสงค
เพ่ือใหผูเรียน (1) แยกแยะระดับของระบบในแนวลึก และ (2) วิเคราะหระบบในแนวลึก โดยจัด
กิจกรรมในสัปดาหที่ 7 ระยะเวลา 2 ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนรูที่ 4 เรื่อง กระบวนการประเมินสถานการณ วัตถุประสงคเพ่ือให
ผูเรียน (1) อธิบายความหมายของการประเมินสถานการณ (2) จัดลําดับกระบวนการประเมินสถานการณ 
และ (3) จําแนกกระบวนการประเมินสถานการณ โดยจัดกิจกรรมในสัปดาหที่ 9 ระยะเวลา 2 ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนรูที่ 5 เรื่อง การวิเคราะหสถานการณหาพฤติกรรมมนุษย วัตถุประสงค
เพ่ือใหผูเรียนวิเคราะหสถานการณปญหาพฤติกรรมมนุษย โดยจัดกิจกรรมในสัปดาหที่ 11 ระยะเวลา 
2 ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนรูที่ 6 เรื่อง การวิเคราะหสาเหตุของปญหาอยางเปนระบบ วัตถุประสงค
เพ่ือใหผูเรียนระบุสวนประกอบตาง ๆ ของแผนผังสาเหตุและผล โดยจัดกิจกรรมในสัปดาหที่ 12 
ระยะเวลา 2 ช่ัวโมง  

กิจกรรมการเรียนรูที่ 7 เรื่อง การแกปญหา และจัดลําดับความสําคัญของงาน วัตถุประสงค
เพ่ือใหผูเรียน (1) แยกแยะการคิดของผูสวมหมวกคิด 6 สี และ (2) จัดลําดับความสําคัญของงาน โดย
จัดกิจกรรมในสัปดาหที่ 15 ระยะเวลา 2 ช่ัวโมง 
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กิจกรรมการเรียนรูที่ 8 เรื่อง กระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบดวยโครงงานคุณธรรม 
วัตถุประสงคเพ่ือใหผูเรียนวิเคราะหกระบวนการจัดทําโครงงานคุณธรรม โดยจัดกิจกรรมในสัปดาหที่ 16 
และสัปดาหที่ 17 รวมระยะเวลา 4 ช่ัวโมง  

7.1.3 หลังการทดลอง ของแตละกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยใหผูเรียนกลุมทดลองทํา
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 จํานวน 6 ชุด คือ 
แบบทดสอบชุดที่ 1 เรื่อง ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการคิดและระบบ จํานวน 26 ขอ แบบทดสอบชุดที่ 2 
เรื่อง การคิดอยางเปนระบบ จํานวน 22 ขอ แบบทดสอบชุดที่ 3 เรื่อง ขอมูลกับการประเมิน
สถานการณ จํานวน 21 ขอ แบบทดสอบชุดที่ 4 เรื่อง การวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ จํานวน 20 ขอ 
และแบบทดสอบชุดที ่5 เรื่อง เทคนิคการแกปญหาและการตัดสินใจอยางเปนระบบ จํานวน 20 ขอ  

เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ผูวิจัยใหผูเรียนกลุม
ทดลองทําแบบทดสอบชุดที่ 6 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 
3000-1606 จํานวน 25 ขอ และประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในระหวางการจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ดวยมาตรวัดความมี
คุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน แบงออกเปน 4 ดาน คือ (1) ดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ 
(2) ดานความซื่อสัตยสุจริต (3) ดานความกตัญูกตเวที และ (4) ดานความเมตตากรุณา และมาตรวัด
ความมีคุณธรรมและจริยธรรม 2 ดาน คือ (1) ความรับผิดชอบ ประกอบดวย 2 ตัวบงช้ี ไดแก การสงงาน 
และความต้ังใจเรยีน และ (2) ความมีวินัย ประกอบดวย 2 ตัวบงช้ี ไดแก การแตงกาย และการเขาเรียน   

เมื่อดําเนินการประเมินผลเสร็จสิ้นแลว ผูวิจัยทําการบันทึกไวเปนคะแนนหลังการ
ทดลอง (post-test) จากน้ัน ผูวิจัยใหกลุมทดลองประเมินความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมดวย
มาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ 
รหัสวิชา 3000-1606 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

ผูวิจัยนําผลการประเมินที่ไดจากกลุมทดลองทั้งกอนการทดลองและหลังการทดลอง
มาวิเคราะหขอมูล โดยวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัยตอไป 
 4.4.2 แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ: การวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการศึกษา และเก็บ
รวบรวมรายละเอียดของเรื่องราวตาง ๆ ในปรากฏการณที่เกิดขึ้นตามสภาพความเปนธรรมชาติ ตาม
ความเปนจริง ตลอดจนเปนการคนหารูปแบบจากประสบการณตรงในชีวิตของบุคคล (Polkinghorne, 
2005) โดยมีวิธีการเขาถึงปรากฏการณที่หลากหลาย ไดแก การสัมภาษณแบบเจาะลึก การระดมสมอง 
การสนทนากลุม การสังเกต การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participator action research: PAR) 
และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research: AR) (Jarvinen, 2007; สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ และคน
อ่ืน ๆ, 2547) ตลอดจนเรื่องเลา กรณีศึกษา ปรากฏการณวิทยา และทฤษฎีติดพ้ืน (Creswell, William, 
Clark & Morales, 2007) รวมถึงการใชเอกสาร และเครื่องมือประกอบ เพ่ือใหเขาถึงแหลงขอมูลอยางแทจริง 
(Polkinghorne, 2005; Swagler & Ellis, 2003) อันจะนําไปสูการทําความเขาใจและตีความจาก
เรื่องราว เพ่ืออธิบายปรากฏการณที่ เกิดขึ้น (Denzin & Lincoln, 1998) ในทางสังคมศาสตร (Chell, 
Harworth & Brearley, 1991)  
 ในการทําวิจัยเชิงคุณภาพน้ัน สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ และคนอ่ืน ๆ (2547) กลาวถึงขั้นตอน
ที่ผูวิจัยเชิงคุณภาพพึงปฏิบัติ ประกอบดวย (1) สถานภาพของตนในฐานะที่เปนผูกระทําที่หลากหลาย
วัฒนธรรมจากประชากรที่ศึกษา (2) ความตระหนักถึงกระบวนทัศนและมุมมองประเด็นจากประชากร
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ที่จะศึกษา และของตนเองที่จะมีผลตองานวิจัย (3) การกําหนดกลยุทธในการศึกษาใหสอดคลองกับ
สถานภาพของคนที่หลากหลายวัฒนธรรมและกระบวนทัศน (4) วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 
และ (5) การนําเสนอผลที่ไดจากการวิจัยเชิงคุณภาพถูกตองตรงตามมาตรฐานของวงการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ (2551ก) กลาวถึงหลักเกณฑการประเมิน ผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
ที่ผูประเมินผลงานวิจัยตองใชในการประเมิน ประกอบดวย 4 ลักษณะ คือ (1) หลักความเช่ือถือได คือ
ตองประเมินใหไดวา ผูวิจัย เก็บขอมูลมานาเช่ือถือหรือนาไวใจหรือไม (2) หลักการโยกยายถายเท คือ
ขอคนพบที่ไดสามารถนําไปใชประโยชนตอหนวยงานอ่ืน หรืองานอ่ืน หรือสถานการณอ่ืนไดหรือไม 
(3) หลักการพ่ึงพา คือสามารถนําขอคนพบไปเปนทฤษฎีหรือตัวแบบ สําหรับใชวิเคราะหเหตุการณอ่ืน
ที่เกิดขึ้นไดหรือไม และ (4) หลักการยืนยัน กลาวคือผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลจากแหลงขอมูล
ที่หลากหลายและครบถวน ตลอดจนสามารถยืนยันแหลงที่มาไดหรือไม 
         วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในอดีต มีขอโตแยงเก่ียวกับความไมนาเช่ือถือของขอมูลที่ศึกษา 
แตจากผลการศึกษาของ สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ (2551ข) พบวาหลักเกณฑการประเมินดังกลาวในขางตน 
สามารถใชในการประเมินผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยไมกอใหเกิดขอวิพากษอีกตอไป ในการน้ี ผูวิจัย 
พบวานักวิชาการและนักการศึกษาดานจิตวิทยาใหการปรึกษาในปจจุบันจํานวนมาก มุงเนน และให
ความสําคัญกับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Creswell el at., 2007; Haverkamp & Young, 2007; 
Ponterotto & Grieger, 2007; Yeh & Inman, 2007) 
         การวิจัยน้ี ผูวิจัย จึงเลือกใชการวิจัยแบบผสมผสานระหวางวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และ
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เน่ืองจากวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพน้ัน จะทําใหไดมาซึ่งขอมูลในเชิงลึกที่เกิดขึ้นจริง
ในบริบทของสังคม โดยผูวิจัย มีการเก็บขอมูลรายละเอียดจากการทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ 
การสังเกต การบันทึกเทป การบันทึกวีดีโอ และการจดบันทึกประเด็นสําคัญ จากน้ัน ผูวิจัย นําวิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณที่อาศัยขอมูลสถิติตัวเลขเปนหลัก มาสนับสนุนเพ่ือยืนยันประสิทธิภาพของกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานวามีความถูกตอง และนาเช่ือถือไดมากนอยเพียงใดในเชิงปริมาณ  
          การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานของการวิจัยน้ี ผูวิจัยนํากระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ (action research: AR) มาประยุกตใช การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เปนวิธีการคนหาคําตอบของ 
เลวิน (Lewin, 1946) มีแนวคิดหลักคือ ทฤษฎีและการปฏิบัติสามารถดําเนินคูกันอยางอาศัยประโยชน
ซึ่งกันและกันได ทําใหเกิดกระบวนทัศนใหมของการวิจัย และการปฏิบัติที่เนนการพัฒนาหรือแกปญหา 
(พันธุทิพย รามสูต, 2540)  
       การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เปนการคนหาความจริงจากประสบการณตรงของบุคคลที่มี
ความรูความสามารถ (DePoy, Hartman & Haslett, 1999) เพ่ือรวมกันแกปญหาที่เกิดขึ้น การวิจัย
เชิงปฏิบัติการ มีขั้นตอนการปฏิบัติอยางเปนระบบวงจร และมีการปรับปรุงพัฒนา (Kemmis & 
McTaggart, 2000; Lather, 1991; McNiff & Whitehead, 2002) 
       เทนนา (Tanna, 2005) กลาวถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการวา ในอนาคต (futures) จะมี
การผลักดันใหวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพกับวิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณ อยางไรก็ตาม นักวิจัยทั้งในอดีต และปจจุบัน อาทิ วิลเลี่ยมสัน และปรอสเซอร 
(Williamson & Prosser, 2002); แม็คมัวรเรย (McMurray, 2006) ไดนํากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
มาประยุกตใช โดยการผสมผสานระหวางวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ สําหรับ
ใชในการวิเคราะหขอมูล  
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       เห็นไดวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เปนการวิจัยที่อาศัยการปฏิบัติรวมกันระหวางตัวผูวิจัย 
และผูที่เกี่ยวของ ทั้งน้ี ผูวิจัย มีอํานาจในการตัดสินใจหรือตัดสินปญหาที่เกิดขึ้น ตลอดกระบวนการวิจัย 
(DePoy et al., 1999; Walker & Haslett, 2002; นุชวนา เหลืองอังกูร, 2558) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
มีเปาหมายในการพัฒนาหรือแกปญหาดวยการลงมือปฏิบัติ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถานการณ
เฉพาะที่พบวามีปญหา หรือเกิดชองวางระหวางทฤษฎีกับการปฏิบัติ นโยบายกับการปฏิบัติ และการวิจัย
กับการกระทํา (Hart & Bond, 1995; Somekh & Lewin, 2005) โดยการรวบรวมปญหาจากผูที่เก่ียวของ 
และความรูที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เปนความรูที่เปนรากฐานในสถานการณ
ปฏิบัติจริง 
 ลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกอบดวย (1) สรางความเปลี่ยนแปลง 
เน่ืองจากผลการปฏิบัติงานในปจจุบันไมเปนที่พึงพอใจ โดยอาศัยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ เพ่ือให
เกิดการเรียนรูและพัฒนารวมกัน ตลอดกระบวนการวิจัย (2) ลงมือปฏิบัติในสถานการณตามธรรมชาติ 
มีการสะทอนผลการปฏิบัติ ดวยวิธีการสัมภาษณพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหวางตัวผูวิจัยและ
ผูที่เกี่ยวของ เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนา (3) บันทึกความกาวหนาและวิเคราะหสถานการณ
อยางมีวิจารณญาณ เรียนรูอยางมีระบบ และพัฒนาอยางเปนขั้นตอน (4) สรางทฤษฎีจากขอมูล 
องคความรูตาง ๆ (5) ศึกษาจากวงจรเล็กแลวขยายเปนวงจรที่ใหญขึ้น และ (6) ทุกคนไดรับประโยชน
จากการเปลี่ยนแปลง (ศิริพร จิรวัฒนกุล, 2546) สิ่งเหลาน้ี ถือเปนความสอดคลองที่เกิดขึ้นระหวาง
การวิจัยเชิงปฏิบัติการกับรูปแบบทางวิทยาศาสตร (Jarvinen, 2007) ดังน้ัน การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
จึงเปนวิธีการศึกษาสภาวการณเปลี่ยนแปลงในโลกความเปนจริงของสังคมที่แทจริง (McNiff & 
Whitehead, 2006)   
       การวิจัยน้ี ผูวิจัยนํากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตามแนวคิดของ เคมมิส และคนอ่ืน ๆ 
(Kemmis et al., 2000) มาประยุกตใช ซึ่งมีลําดับขั้นของการวิจัยที่ชัดเจน กลาวคือมีการวางแผน 
ลงมือปฏิบัติ สังเกต และสะทอนผลการปฏิบัติจากการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ดวยวิธีการ
สัมภาษณพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหวางตัวผูวิจัยและผูที่เกี่ยวของ และเพ่ือเปนการยืนยัน
ประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานใหมีนํ้าหนักยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงนําวิธีการวิจัย
เชิงปริมาณมาประยุกตใชในแตละระยะการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ซึ่งในแตละ
ระยะของการพัฒนาเปนการผสมผสานระหวางวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
ดังที่ไดแสดงไว (ภาพที่ 3.1) 
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สังเกต และสะทอนผล / 
วิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหปญหา/อุปสรรค ประเมินผลและปรับปรุง 

 (ราง) กิจกรรมการเรียนรู 
โดยใชปญหาเปนฐาน 
(การพฒันาระยะที่ 1) 

สังเกต และสะทอนผล / 
วิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหปญหา/อุปสรรค ประเมินผลและปรับปรุง 

กิจกรรมการเรยีนรู 
โดยใชปญหาเปนฐาน 
(ระยะการพัฒนาที่ 2) 

สังเกต และสะทอนผล / 
วิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหปญหา/อุปสรรค ประเมินผลและปรับปรุง 

กิจกรรมการเรยีนรู 
โดยใชปญหาเปนฐาน 
(ระยะการพัฒนาที่ 3) 

กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
วิชาการคิดอยางเปนระบบ 

วางแผน 

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการตาม
แนวคดิของ Kemmis & 

McTaggart (2000) 

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการตาม
แนวคดิของ Kemmis & 

McTaggart (2000) 

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการตาม
แนวคดิของ Kemmis & 

McTaggart (2000) 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
โดยใชปญหาเปนฐาน ของ สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา (2550) 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
โดยใชปญหาเปนฐาน ของ สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา (2550) 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
โดยใชปญหาเปนฐาน ของ สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา (2550) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานระหวางวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
              และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 

ทดลองกิจกรรม 

ข้ันที่ 1 การกําหนดปญหา 
ข้ันที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา 
ข้ันที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา 
ข้ันที่ 4 สังเคราะหความรู 
ข้ันที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ 
ข้ันที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน 

 

ทดลองกิจกรรม 

ทดลองกิจกรรม 

จบ 

เริ่ม 

ข้ันที่ 1 การกําหนดปญหา 
ข้ันที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา 
ข้ันที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา 
ข้ันที่ 4 สังเคราะหความรู 
ข้ันที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ 
ข้ันที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน 

 

ข้ันที่ 1 การกําหนดปญหา 
ข้ันที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา 
ข้ันที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา 
ข้ันที่ 4 สังเคราะหความรู 
ข้ันที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ 
ข้ันที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน 

 



 

 
74 

 ผูวิจัย เสนอรายละเอียดของขั้นตอนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ของงานวิจัยน้ี ดังน้ี 
 1. การวางแผน: ผูวิจัยดําเนินการทบทวนวรรณกรรมภายใตบริบทของตัวแปรที่เกี่ยวกับ
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 โดยผูวิจัยนําขั้นตอนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานของ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ประกอบดวย 6 ขั้นตอน 
ไดแก ขั้นที่ 1 การกําหนดปญหา ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา ขั้นที่ 4 
สังเคราะหความรู ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ และขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน และ
นํากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis & McTaggart (2000) คือมีการวางแผน 
ลงมือปฏิบัติ สังเกต และสะทอนผลการปฏิบัติจากการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ดวยวิธีการ
สัมภาษณพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหวางตัวผูวิจัยและผูที่เกี่ยวของ 

ผู วิจัยดําเนินการสํารวจขอมูลเบ้ืองตน เพ่ือนํามาสรางเครื่องมือสําหรับการวิจัยน้ี 
ประกอบดวย (1) กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 
(2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 (3) มาตรวัดความมี
คุณธรรม และจริยธรรมของผูเรียน (4) มาตรวัดคุณลักษณะความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน และ 
(5) มาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู ทั้งน้ี เพ่ือนําไปสูการทดลองกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 

2. ประชุมผูที่เก่ียวของกอนการทดลอง เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินการ และ
รวมกันหาแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ 
รหัสวิชา 3000-1606 ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย (1) ครูประจําภาควิชาสามัญสัมพันธ (ครูสังคม) 
จํานวน 5 คน ณ หองประกันคุณภาพ อาคาร 3 วิทยาลัยเทคนิคยะลา จังหวัดยะลา และ (2) ผูเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปที่ 2 ภาควิชาเครื่องกล จํานวน 25 คน และผูเรียนแผนกวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน ณ หองเรียนอาคาร 3 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการทดลอง ไดแก ขอมูลพ้ืนฐานของผูเรียน ขอมูลเกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน และทดสอบความรูกอนเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 
3000-1606 โดยผูวิจัยใหผูเรียนกลุมทดลองทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน วิชาการคิด
อยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 และมาตรวัดความมีคุณธรรมและจริยธรรม แบงออกเปน 4 ดาน 
คือ (1) ดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ (2) ดานความซื่อสัตยสุจริต (3) ดานความกตัญูกตเวที 
และ (4) ดานความเมตตากรุณา จากน้ัน ผูวิจัยดําเนินการบันทึกคะแนนของกลุมตัวอยางที่ไดจากการ
ทดสอบไวเปนคะแนนกอนการทดลอง  
 4. การทดลองกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน แบงการทดลองออกเปน 3 ระยะ 
คือระยะที่ 1 ทดลอง (ราง) กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 
3000-1606 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 กลุมทดลอง คือ ผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1, 2 
จํานวน 28 คน ระยะที่ 2 ทดลองกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่พัฒนาจากระยะที่ 1 ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 คือผูเรียนภาควิชาอิเล็กทรอนิกส กลุม 1 จํานวน 7 คน ผูเรียน
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 1 จํานวน 24 คน ผูเรียนภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร กลุม 1 
จํานวน 7 คน และผูเรียนภาควิชาสถาปตยกรรม กลุม 1 จํานวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 47 คน และระยะที่ 3 
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ทดลองกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เพ่ือยืนยันประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู ที่พัฒนา
จากระยะที่ 2 โดยทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 คือผูเรียนภาควิชาเทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร กลุม 1 จํานวน 5 คน ผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1 จํานวน 19 คน และผูเรียน
ภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 3 จํานวน 17 คน รวมทั้งสิ้น 41 คน สําหรับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ในระยะที่ 1 ผูวิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง จํานวน 9 ครั้ง ๆ ละ 2 ช่ัวโมง ตามขั้นตอนของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 
ประกอบดวย 6 ขั้นตอน ดังน้ี   

ขั้นที่  1 การกําหนดปญหา: ผู วิจัยใหสมาชิกกลุมทําใบงาน โดยผู วิจัยมอบหมายให
สอดคลองตามประสบการณของผูเรียน 

ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา: ผูวิจัยใหสมาชิกกลุมนําประเด็นปญหาจากที่กําหนดให
มาทําความเขาใจทีละขอและกําหนดประเด็นเพ่ือคนหาขอมูลเพ่ิมเติม 

ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา: สมาชิกกลุมแบงหนาที่เพ่ือคนควาประเด็นที่รวมกัน
กําหนดขึ้นจากแหลงขอมูลตาง ๆ เชน หนังสือ ใบความรู หรือแหลงขอมูลสารสนเทศ 

ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู: สมาชิกกลุมแตละคนนําความรูที่ไดศึกษาคนความาอภิปราย
รวมกันเพ่ือความถูกตองสมบูรณของขอมูล และสมาชิกกลุมมีการซักถามขอสงสัยระหวางกันเพ่ือใหเกิด
ความเขาใจตรงกัน 

ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ: สมาชิกกลุมนําขอมูลมาหลวมรวมเขาดวยกัน 
และมีการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอมูลที่สืบคนมาวาเปนประโยชนตอการทําใบงานหรือไม อยางไร 
ตลอดจนวางแผนสําหรับนําเสนอผลงานกลุมในรูปแบบตาง ๆ 

ขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน: ตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานกลุม โดยแตละกลุม
อาจสลับกันประเมินผลงาน จากน้ัน ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปสิ่งที่ไดศึกษาคนควา และเน้ือหา
สาระสําคัญในประเด็นที่นําเสนอ 

   5. การเก็บรวบรวมขอมูลหลังการทดลอง: ผูวิจัยใหผูเรียนกลุมทดลองทําแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรูหลังเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 จํานวน 6 ชุด แบบทดสอบชุดที่ 1 
เรื่อง ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการคิดและระบบ แบบทดสอบชุดที่  2 เรื่อง การคิดอยางเปนระบบ 
แบบทดสอบชุดที่ 3 เรื่อง ขอมูลกับการประเมินสถานการณ แบบทดสอบชุดที่ 4 เรื่อง การวิเคราะหปญหา
อยางเปนระบบ แบบทดสอบชุดที่ 5 เรื่อง เทคนิคการแกปญหาและการตัดสินใจอยางเปนระบบ และ
แบบทดสอบชุดที่ 6 เปนแบบทดสอบวัดความรู วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 และให
ผูเรียนประเมินมาตรวัดความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนประเมินความพึงพอใจตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จากน้ัน ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบทดสอบ และ
มาตรวัดมาตรวจใหคะแนน เพ่ือวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการทางสถิติตอไป 

6. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล: การวิจัยน้ี ผูวิจัยใชการสังเกตแบบมีโครงสราง (structured 
observation) สังเกตแบบไมเขารวม โดยการกําหนดสิ่งที่จะสังเกตไวลวงหนา (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ 
และคนอ่ืน ๆ, 2547) และเก็บขอมูลดวยเครื่องมือบันทึกภาพ บันทึกเสียง และวิธีการจดบันทึก โดย
กําหนดสิ่งที่จะสังเกตเก่ียวกับการปฏิสัมพันธ และการแสดงปฏิกิริยาตาง ๆ อาทิ การแสดงสีหนา ทาทาง 
และแววตา ในระหวางการสัมภาษณแบบเจาะลึกเพ่ือสะทอนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา
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เปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 อันจะนําไปสูการวิเคราะหปญหาและอุปสรรค
สําหรับการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานใหมีความสมบูรณตอไป 

การสัมภาษณแบบเจาะลึก เปนวิธีการหน่ึงที่นิยมใชในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือใหได
ขอมูลที่มีรายละเอียดลึก ๆ ผูวิจัย ตัดสินใจเลือกวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึกในการวิจัยน้ี สวนหน่ึง
เกิดจากการพิเคราะหของผูวิจัยที่ไดศึกษาระเบียบวิธีการวิจัย กลาวคือการสัมภาษณแบบเจาะลึก
เหมาะสําหรับการจัดเก็บขอมูลลึก ๆ จากบุคคลที่มีลักษณะพิเศษโดยเฉพาะ และเปนประชากรขนาดเล็ก
เพราะทําใหสามารถเก็บขอมูลไดลึกซึ้ง ผูสัมภาษณสามารถซักถามเพ่ิมเติมเช่ือมโยงเขาสูประเด็นที่
ตองการ และสามารถสังเกตการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ของผูตอบขณะใหสัมภาษณไดอีกดวย 

เมื่อสิ้นสุดการทดลองแตละระยะ ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณกลุมทดลองดวยตนเอง โดยใช
วิจารณญาณในการตัดสินใจใชคําพูด หรือคําถามในลักษณะใด เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม เมื่อผูวิจัย
ไดแนวคําถามแลวจึงนําไปทดลองใช เพ่ือทดสอบวามีความชัดเจนและครอบคลุมเพียงพอหรือไม 
ผูตอบคําถามมีความเขาใจและมีปฏิกิริยาอยางไร ตลอดจนความตอเน่ืองของเน้ือหา และการตอบเปน
อยางไร จากน้ัน ผูวิจัยปรับปรุงแกไขใหสมบูรณอีกครั้งกอนนําไปใชจริง ขณะสัมภาษณผูวิจัยขออนุญาต
ใชเครื่องบันทึกเสียง และจดบันทึกประเด็นสําคัญ ทั้งน้ี รายละเอียดที่ไดจากการสังเกตจะชวยเติมเต็ม
ขอมูลสําหรับการวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น สําหรับ
ประเด็นขอคําถามในการสัมภาษณ ดังที่ไดแสดงไว (ตาราง 3.3) 

 
ตารางที่ 3.3 ประเด็นขอคําถามในการสัมภาษณ  

ลําดับที ่ รายการ 

1 เน้ือหาสาระในการเรียนรูมคีวามยากงายตอการเขาใจหรือไม และอยางไร   
2 กระบวนการสอนหรือวิธีการสอนเปนอยางไร และเพ่ือความเขาใจเน้ือหาสาระผูเรียน

ตองการใหมีการพัฒนาอยางไร   
3 ผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดงายหรือไม และอยางไร  
4 ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชไดหรือไม และอยางไร 

 
7. ประชุมผูที่เก่ียวของหลังการทดลอง: หลังจากเสร็จสิ้นการทดลองทุกระยะแลว ผูวิจัย

นําผลที่ไดจากการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 
3000-1606 มาสรุปในภาพรวม จากน้ัน ผูวิจัยดําเนินการประชุมผูที่เกี่ยวของ ณ หองประชุมภาควิชา
สามัญสัมพันธ อาคาร 3 วิทยาลัยเทคนิคยะลา จังหวัดยะลา ผูเขารวมประชุม คือครูประจําภาควิชา
สามัญสัมพันธ (ครูสังคม) จํานวน 5 คน ดังที่ไดแสดงไว (ภาคผนวก ฌ) เพ่ือแจงผลการทดลอง
กิจกรรมการเรียนรู ระยะที่ 1 และกิจกรรมการเรียนรู ระยะที่ 2 ตลอดจนรวมกันหาขอสรุปกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ ที่เปนไปไดมากที่สุด   

เมื่อไดขอสรุปจากผูเก่ียวของเรียบรอยแลว ผูวิจัยนํามาสรุปผลดวยตนเองอีกครั้งเพ่ือสราง
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 จากน้ัน 
ผูวิจัยนํากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ ไปยืนยันประสิทธิผล
โดยการทดลองกับผูเรียนกลุมทดลอง ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560  
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8. ยืนยันประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน: ผูวิจัยนํากิจกรรม
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ไปทดลองใชกับผูเรียน
กลุมทดลองในระยะการทดลองที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ประกอบดวย ผูเรียนภาควิชา
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร กลุม 1 จํานวน 5 คน ผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1 จํานวน 19 คน 
และผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 3 จํานวน 17 คน รวมทั้งสิ้น 41 คน ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ทั้งน้ี เพ่ือยืนยันวากิจกรรมการเรียนรูดังกลาวมีความ
เหมาะสม และสามารถใชไดจริงในสถานการณปจจุบัน 

9. ประเมินผลและสรุปกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน: ผูวิจัยประเมินผล
และสรุปประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 
3000-1606 ที่มีความเหมาะสม และสามารถใชไดจริงในสถานการณปจจุบัน  

 

8. วิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการหาสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป รายละเอียด 

ดังน้ี 
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 
8.1 สถิติพ้ืนฐาน ไดแก ไดแก รอยละ คามัธยฐาน คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
8.2 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ ประกอบดวย  

8.2.1 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 
จํานวน 6 ชุด โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) คาความยากงายของขอสอบ (difficulty index) 
คาอํานาจจําแนกของขอสอบ (discrimination index) และคาความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson) 

8.2.2 กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 
3000-1606 โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  

8.2.3 มาตรวัดความมีคุณธรรมและจรยิธรรม หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และคา
ความเช่ือมั่น (reliability) โดยหาคาสัมประสิทธ์ิของแอลฟา (alpha coefficient of reliability) 

8.2.4 มาตรวัดความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และหาคาความเช่ือมั่น 
(reliability) โดยหาคาสัมประสิทธ์ิของแอลฟา (alpha coefficient of reliability)  

8.3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ประกอบดวย 
8.3.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-

1606 ระหวางกอนการทดลองและหลังการทดลอง โดยใชสถิติทดสอบสมมติฐาน Nonparametric 
แบบ The Wilcoxon signed ranks test (Pallant, 2016) 

8.3.2 เปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรม ระหวางกอนการทดลองและหลัง
การทดลอง โดยใชสถิติทดสอบสมมติฐาน Nonparametric แบบ The Wilcoxon signed ranks test  

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
ขอมูลที่นํามาวิเคราะหไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก การจดบันทึกการสัมภาษณจาก

การสะทอนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 
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3000-1606 การจดบันทึกการสังเกต และการบันทึกเทป ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ตามขั้นตอนดังน้ี 
(1) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล (2) จําแนกและจัดระบบขอมูล เปนการนําขอมูลที่ไดนํามาจําแนก
และจัดหมวดหมูออกใหเปนระบบ (3) วิเคราะหขอมูลโดยการตีความสรางขอสรุปแบบอุปนัย (analytic 
induction) เปนการนําขอมูลที่ไดจากเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะหเพ่ือหาบทสรุปรวมกันของ
เรื่องน้ัน และ (4) นําเสนอขอมูลเปนขอความแบบบรรยาย 
 ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหที่ไดจากการวิจัยเชิงปริมาณมาผสมผสานกับผลการวิเคราะห
ที่ไดจากการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือเช่ือมโยงสูการรายงานผลการวิจัย 
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