
บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
1. ความนํา 

ในบทที่ 4 น้ี ผูวิจัยไดศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณธรรมและจริยธรรม 
ของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงวิทยาลัยเทคนิคยะลา มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) พัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 (2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ระหวางกอนการทดลองกับหลัง
การทดลอง (3) เปรียบเทียบความมีคุณธรรม และจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับ
หลังการทดลอง และ (4) ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหในรปูแบบตารางประกอบการบรรยาย และการทดสอบสมมติฐาน
ที่เกี่ยวของกับตัวแปรแตละตัว โดยแบงผลการวิเคราะหออกเปน 5 สวน ดังน้ี 

1.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
1.2 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ  

รหัสวิชา 3000-1606 
1.3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606  

ระหวางกอนการทดลองกับหลงัการทดลอง 
1.4 การเปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลอง

กับหลังการทดลอง 
1.5 การศกึษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการจดักิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมาย ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณสําหรับใช

ในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
Median     แทน   คาที่อยูกึ่งกลางของขอมูลทั้งชุด 

    x̄        แทน   คาเฉลี่ย (mean)  
S.D.                แทน   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
Mean Rank      แทน   คาเฉลี่ยของอันดับในแตละกลุม 
Sum of Ranks  แทน   คาผลรวมของอันดับในแตละกลุม 
Z            แทน   คาที่แทน U เมื่อขอมูลมีจํานวนมาก 
P*         แทน   นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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2. ผลการวเิคราะหขอมูล 
การวิจัยน้ี ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในแตละประเด็นเพ่ือตอบวัตถุประสงคของ

การวิจัย โดยแบงการทดลองออกเปน 3 ระยะ ดังน้ี 
2.1 ผลการทดลองระยะที่ 1  
     ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

 
ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมทดลอง ระยะที่ 1 (n = 28) 

รายการ จํานวน รอยละ 

เพศ    
ชาย 27 96.43 
หญิง 1   3.57 

รวม 28 100 
ศาสนา   

พุทธ 18 64.29 
อิสลาม 10 35.71 

รวม 28 100 
ภูมิลําเนา   

จังหวัดยะลา 18 64.29 
จังหวัดปตตานี 3 10.71 
จังหวัดนราธิวาส 6 21.43 
จังหวัดสงขลา 1  3.57 

รวม 28 100 

 
จากตารางที่ 4.1 แสดงใหเห็นวากลุมทดลองมีจํานวน 28 คน เพศชาย จํานวน 27 คน คิดเปน

รอยละ 96.43 เพศหญิง 1 คน คิดเปนรอยละ 3.57 ผูเรียนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ จํานวน 18 คน 
คิดเปนรอยละ 64.29 และนับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 35.71 ภูมิลําเนาของ
ผูเรียนสวนใหญอยูจังหวัดยะลา จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 64.29 รองลงมา จังหวัดนราธิวาส 
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 21.43 จังหวัดปตตานี จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 10.71 และจังหวัดสงขลา 
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.57 ตามลําดับ  
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหสัวิชา  
3000-1606 ระหวางกอนการทดลองกับหลังการทดลอง 

สมมติฐานขอที่ 1 ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 
3000-1606 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 
 
ตารางที่ 4.2 การเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ ระหวางกอนการทดลอง 
  กับหลังการทดลอง ของผูเรยีนภาควิชาไฟฟากาํลัง กลุม 1, 2 (n = 28) 

รายการ คะแนน n  Mediad 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ       25   

กอนการทดลอง  28 13.00 
หลังการทดลอง  28 21.00 

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  28 14.50 406.00 
-4.666 .000* 

Negative Ranks  0 .00 .00 

รายการ คะแนน n  Mediad 
หนวยท่ี 1 26 28  

กอนการทดลอง   12.00 
หลังการทดลอง   22.00 

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  28 14.50 406.00 
-4.645 .000* 

Negative Ranks  0 .00 .00 

รายการ คะแนน n  Mediad 
หนวยท่ี 2 22 28  

กอนการทดลอง   10.00 
หลังการทดลอง   19.00 

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  28 14.50 406.00 
-4.647 .000* 

Negative Ranks  0 .00 .00 

รายการ คะแนน n  Mediad 
หนวยท่ี 3 21 28  

กอนการทดลอง   11.00 
หลังการทดลอง   17.00 

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  28 14.50 406.00 
-4.653 .000* 

Negative Ranks  0 .00 .00 
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



 

 
82 

ตารางที่ 4.2 (ตอ) 

รายการ คะแนน n  Mediad 
หนวยที่ 4  20 28  

กอนการทดลอง   11.00 
หลังการทดลอง   17.00 

กอนการทดลองกับหลงัการทดลอง n 
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  28 14.50 406.00 
-4.650 .000* 

Negative Ranks  0 .00 .00 

รายการ คะแนน n  Mediad 
หนวยที่ 5 20 28  

กอนการทดลอง   11.00 
หลังการทดลอง   16.00 

กอนการทดลองกับหลงัการทดลอง n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  27 14.28 385.50 
-4.186 .000* 

Negative Ranks  1 20.50 20.50 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.2 แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 
3000-1606 โดยภาพรวม พบวากอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 13.00 หลังการทดลอง คามัธยฐาน
เทากับ 21.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เมื่อพิจารณาเปนรายหนวย พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยที่ 1 เรื่อง ความรูเบ้ืองตน
เก่ียวกับการคิดและระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 12.00 หลังการทดลอง คามัธยฐาน
เทากับ 22.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยที่ 2 เรื่อง การคิดอยางเปนระบบ กอนการทดลอง 
คามัธยฐานเทากับ 10.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 19.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หนวยที่ 3 เรื่อง ขอมูลกับการประเมินสถานการณ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 11.00 หลังการ
ทดลอง คามัธยฐานเทากับ 17.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยที่ 4 เรื่อง การวิเคราะหปญหา
อยางเปนระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 11.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 17.00 
และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สําหรับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยที่ 5 เรื่อง การวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ กอนการ
ทดลอง คามัธยฐานเทากับ 11.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 16.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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การเปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลอง
กับหลังการทดลอง 

สมมติฐานขอที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม หลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลอง 
 
ตารางที ่4.3 คาเฉลีย่คณุลักษณะความมคีุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ประเมินโดยผูสอน (n = 28)  

รายการ n  x̄ S.D. การแปลผล 
คุณลักษณะความมีคณุธรรมและจริยธรรม 28    

ดานวินัย  25.14 1.75 ระดับตํ่า 

ดานความรับผิดชอบ  33.57 1.42 ระดับปานกลาง 
รวม  58.71 1.78 ระดับสูง 

 
จากตารางที่ 4.3 อธิบายไดวาผูเรียนกลุมทดลองมีคุณลักษณะความมีคุณธรรมและ

จริยธรรม โดยภาพรวม คาเฉลี่ย 58.71 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.78 (ระดับสูง) เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวาดานวินัย คาเฉลี่ย 25.14 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.75 (ระดับตํ่า) และดานความ
รับผิดชอบ คาเฉลี่ย 33.57 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.42 (ระดับปานกลาง)  

 
ตารางที ่4.4 คาเฉลี่ยความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับหลังการ 
  ทดลอง ประเมินโดยผูเรียน (n = 28)  

รายการ จํานวนขอ n  x̄ S.D. การแปลผล 
ความมีคุณธรรมและจริยธรรม 39 28    

    กอนการทดลอง   2.41 .34 ระดับปานกลาง 
    หลังการทดลอง   3.46 .10 ระดับสูง 
ดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ 18 28    
    กอนการทดลอง   2.30 .34 ระดับปานกลาง 
    หลังการทดลอง   3.22 .16 ระดับสูง 
ดานความซื่อสัตยสุจริต 7 28    
    กอนการทดลอง   2.26 .39 ระดับปานกลาง 
    หลังการทดลอง   3.65 .21 ระดับสูง 
ดานความกตัญูกตเวท ี 8 28    
    กอนการทดลอง   2.54 .40 ระดับปานกลาง 
    หลังการทดลอง   3.68 .15 ระดับสูง 
ดานความเมตตากรุณา 6 28    
    กอนการทดลอง   2.54 .40 ระดับปานกลาง 
    หลังการทดลอง   3.70 .18 ระดับสูง 
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จากตารางที่ 4.4 อธิบายไดวาผูเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยภาพรวม 
กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.41 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .34 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง 
คาเฉลี่ย 3.46 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .10 (ระดับสูง) 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ กอนการทดลอง 
คาเฉลี่ย 2.30 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .34 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.22 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน .16 (ระดับสูง) ดานความซื่อสัตยสุจริต กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.26 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน .39 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.65 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .21 
(ระดับสูงมาก) ดานความกตัญูกตเวที กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.54 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .40 
(ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.68 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .15 (ระดับสูง) และดาน
ความเมตตากรุณา กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.54 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .40 (ระดับปานกลาง) และ
หลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.70 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .18 (ระดับสูง) 

 
ตารางที่ 4.5 การเปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับ 
  หลังการทดลอง ประเมินโดยผูเรียน (n = 28)  

รายการ จํานวนขอ n  Mediad 
กอนการทดลอง 39 28 2.39 
หลังการทดลอง 39 28 3.46 

รายการ จํานวนขอ n = 28 
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง 39      
Positive Ranks  28 14.50 406.00 

-4.623 .000* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

ดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ 18      
Positive Ranks  28 14.50 406.00 

-4.624 .000* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

ดานความซ่ือสัตยสุจริต 7      
Positive Ranks  28 14.50 406.00 

-4.632 .000* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

ดานความกตัญูกตเวที 8      
Positive Ranks  28 14.50 406.00 

-4.632 .000* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

ดานความเมตตากรุณา 6      
Positive Ranks  28 14.50 406.00 

-4.630 .000* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.5 แสดงใหเห็นวาความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน กอนการทดลอง 
คามัธยฐานเทากับ 2.39 หลังการทดลองคามัธยฐานเทากับ 3.46 ทั้งน้ี ความมีคุณธรรมและจริยธรรมของ
ผูเรียน ในภาพรวม พบวาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

เมื่อพิจาณาเปนรายดาน พบวาความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ดานความมีวินัย
และความรับผิดชอบ หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดาน
ความซื่อสัตยสุจริต พบวาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ดานความกตัญูกตเวที พบวาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และดานความเมตตากรุณา พบวาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   

 
การศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 

ตารางที่ 4.6 ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนกลุมทดลอง (n = 28) 

ขอ รายการ x̄ S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. ผูสอนมีความเปนกันเองกับนกัศึกษา  4.64 .48 มากที่สุด 
2. ผูสอนอธิบายจดุมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรยีนรูอยาง

แจมแจงชัดเจน 
4.75 .44 มากที่สุด 

3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแตละครั้งมีความ
เหมาะสม 

3.75 .44 มาก 

4. สถานที่ในการจดักิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและ
เหมาะสม 

3.57 .50 มาก 

5. บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูมีความเปนกันเอง 4.71 .46 มากที่สุด 
6. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรยีนรูมีความนาสนใจ 4.67 .47 มากที่สุด 
7. กิจกรรมการเรยีนรูมีความหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน 4.60 .49 มากที่สุด 
8. กิจกรรมการเรยีนรูมีความสนกุสนาน  4.67 .47 มากที่สุด 
9. นักศึกษามีสวนรวมในการทํากจิกรรมการเรียนรู 4.60 .49 มากที่สุด 
10. นักศึกษามีความสุขกับการทํากิจกรรมการเรยีนรู 4.75 .44 มากที่สุด 
11. การตดิตามหรือดูแลระหวางการทํากิจกรรมการเรยีนรู 

มีความตอเนื่อง และสม่ําเสมอ 
4.67 .47 มากที่สุด 

12. นักศึกษาไดรับสาระ และประโยชนจากการเขารวมกจิกรรม 
การเรียนรู 

4.78 .41 มากที่สุด 

13. เนื้อหาสาระจากกิจกรรมการเรียนรูสามารถนาํไปประยุกตใช
ในการดําเนินชวีิต และงานอาชีพ 

4.64 .55 มากที่สุด 

14. กิจกรรมไดพัฒนาความรู ความคิด และความเขาใจตอการ
ดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ 

4.71 .46 มากที่สุด 

15. หลังจากเขารวมกิจกรรมการเรียนรูนกัศึกษามีการปรับเปล่ียน
ความคิด และพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดขีึ้น 

4.71 .46 มากที่สุด 

รวม 4.55 .17 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 4.6 แสดงใหเห็นวาผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.55 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .17  

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ขอ 12 นักศึกษาไดรับ
สาระ และประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู คาเฉลี่ย 4.78 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .41 (ระดับ
มากที่สุด) รองลงมา คือ ขอ 2 ผูสอนอธิบายจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางแจมแจงชัดเจน 
คาเฉลี่ย 4.75 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .44 (ระดับมากที่สุด) และ ขอ 10 นักศึกษามีความสุขกับการทํา
กิจกรรมการเรียนรู คาเฉลี่ย 4.75 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .44 (ระดับมากที่สุด) สําหรับขอที่ผูเรียนมี
ความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอ 4 สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและเหมาะสม 
คาเฉลี่ย 3.57 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .50 (ระดับมาก) รองลงมา คือ ขอ 3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแตละครั้งมีความเหมาะสม คาเฉลี่ย 3.75 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .44 (ระดับมาก) 

 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ 
รหัสวิชา 3000-1606 (การทดลองระยะที่ 1) 

ผูวิจัยดําเนินการทดลองกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ระยะที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2559 กับผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1, 2 จํานวน 28 คน ประกอบดวย 8 กิจกรรม
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 9 ครั้ง ๆ ละ 2 ช่ัวโมง ผูวิจัยเสนอผลการสะทอน
กิจกรรมการเรียนรู รายละเอียดดังน้ี 

การสะทอนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  
              1. เนื้อหาสาระในการเรียนรูมีความยากงายตอการเขาใจหรือไม และอยางไร  
  ผลการทดลองกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ในสวนของการใหขอมูล
ยอนกลับ หรือการสะทอนผลการจัดกิจกรรม โดยการสัมภาษณผูเรียนกลุมทดลอง ประเด็นความยากงาย
ของสาระการเรียนรู สรุปไดดังน้ี 

กลุมผูเรียนที่เห็นวาเน้ือหาสาระในการเรียนรูงายตอการทําความเขาใจ เปนผูเรียน
สวนใหญที่เขารวมกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เหตุผลที่มองวาเน้ือหาสาระมีความงายตอ
การเรียนรู ประกอบดวย เน้ือหาไมซับซอน เน้ือหาชัดเจน มีความกระชับ เน้ือหาไมยากหรือไม
ซับซอนจนเกินไป มีสื่อการเรียนการสอน เชน ว ีดิทัศน ผูสอนอธิบายเน้ือหา และยกตัวไดอยางชัดเจน 
มีการอธิบายโดยใชคําศัพทหรือภาษาที่เขาใจงาย มีวิธีการสอนที่ไมนาเบ่ือ ทําใหผูเรียนต้ังใจเรียน เนน
ความสําคัญของเน้ือหาอยางพอเหมาะ มีการยกตัวอยางที่ทําใหเห็นภาพ งายตอการทําความเขาใจ 
เปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถาม และเมื่อกลับไปทบทวนก็จะเขาใจมากขึ้น  

ผูเรียนกลุมน้ียังสะทอนความคิดเห็นเพ่ิมเติมวาความยากงายของเน้ือหาสาระขึ้นอยู
กับผูสอนอธิบายไดตรงจุดหรือตรงประเด็น ทําใหเขาใจเน้ือหาไดลึกย่ิงขึ้น และผูสอนมีการเตรียม
เน้ือหาที่ดี มีเอกสารประกอบการสอน การฉายภาพผานโปรเจคเตอร และการสอนอยางเปนขั้นตอน มี
การถามตอบในช้ันเรียน และมีการทํางานกลุมจึงทําใหเกิดความเขาใจเน้ือหาสาระมากยิ่งขึ้น   

กลุมผูเรียนที่เห็นวาเน้ือหาสาระในการเรียนรูมีความยากระดับปานกลาง แตก็สามารถ
ทําความเขาใจไดคือไมยากและไมงายจนเกินไป ซึ่งกลุมน้ีเปนสวนนอยของผูเรียน สะทอนวาเน้ือหา
บางอยางรวมทั้งภาษาและการใชคําศัพทเขาใจยาก แตผูเรียนสวนใหญเขาใจไดงายไมยากเกินไป และ
กลุมผูเรียนที่เห็นวาเน้ือหาสาระในการเรียนรูมีความเขาใจยาก เน้ือหาเยอะตองทบทวนหลายรอบจึง
จะเขาใจและอยากใหผูสอนอธิบายใหเขาใจกวาน้ี โดยกลุมน้ีเปนเพียงสวนนอยของผูเรียน 
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2. กระบวนการสอนหรือวิธีการสอนเปนอยางไร และเพื่อความเขาใจเนื้อหาสาระ
ผูเรียนตองการใหมีการพัฒนาอยางไร  

ผูเรียนกลุมทดลองสะทอนผลประเด็นกระบวนการสอนหรือวิธีการสอน รายละเอียด
ดังน้ี 

ผูเรียนกลุมทดลองที่สะทอนความคิดเห็นวากระบวนการสอนหรือวิธีการสอนที่
ดําเนินการมีความเหมาะสมดีเปนผูเรียนสวนใหญหรือเกือบทั้งหมด โดยสะทอนความคิดเห็นวาผูสอนมี
การอธิบายเน้ือหาสาระอยางเขาใจ เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น มีการใหผูเรียนตอบคําถามทํา
ใหการเรียนรูไมนาเบ่ือ และไดใชความคิดสรางสรรคจากการทํางานกลุม อีกทั้งไดความรูเพ่ิมเติมจากการ
แสดงความคิดเห็นที่แตกตางกันในกลุม การยอมรับกันและกัน และชวยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งกระบวนการเรียน
การสอนดังกลาวทําใหผูเรียนเขาใจงาย เพราะมีการถามตอบ และเก็บคะแนนจากการตอบคําถามดวย 
ผูเรียนกลุมทดลองยังสะทอนความคิดเห็นวาวิธีการสอนหลากหลายมีความนาสนใจ มีการยกตัวอยาง
ที่พบเจอในชีวิตจริง โดยครูผูสอนมีสื่อประกอบการเรียนรู ทําใหเกิดการเช่ือมโยงกับเน้ือหาสาระที่สอน 
มองเห็นภาพหรือเกิดจินตนาการในเรื่องน้ัน ๆ ทั้งน้ี ผูสอนมีวิธีการสอนเปนลําดับขั้นตอน มีการวาง
แผนการสอนที่ดี ตรงเวลา บรรยากาศในช้ันเรียนมีความผอนคลาย ผูเรียนกลาแสดงออก มีใบงานให
ทําเปนกลุม ทําใหเกิดความรูสึกสนุกสนาน ไมเครียด และเกิดจินตนาการสรางสรรค พรอมทั้งได
ความรูจากความคิดเห็นที่แตกตางของแตละบุคคลภายในกลุม  

ผูเรียนกลุมทดลองที่สะทอนความคิดเห็นวากระบวนการสอนหรือวิธีการสอนที่
ดําเนินการอยูไมเหมาะสม ผูเรียนกลุมน้ีเปนกลุมผูเรียนเพียงสวนนอยเทาน้ัน โดยสะทอนความ
คิดเห็นวาระยะเวลาของการทํางานกลุมนอยเกินไปทําใหงานคาง แมผูสอนจะสอนดีแตระยะเวลาที่ใช
ในการทํางานกลุมน้ันนอยเกินไป  

3. ผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดงายหรือไม และอยางไร  
                     การเขาถึงแหลงขอมูล กลุมผูเรียนสวนใหญหรือเกือบทั้งหมด สะทอนวาสามารถ
เขาถึงไดงาย เพราะผูสอนจะใหผูเรียนทําการคนหาความรูเพ่ิมเติมทั้งจากหนังสือ อินเทอรเน็ต เอกสาร
ประกอบการเรียน และสารสนเทศอ่ืน ๆ โดยผูสอนมีการฉายโปรเจคเตอรแสดงตัวอยางแหลงคนควา 
พรอมทั้งอธิบายถึงการใชเทคโนโลยีในการสืบคน การใชอินเทอรเน็ต การคนหาขอมูลจากฐานขอมูล
ตาง ๆ รวมถึงสิ่งที่เจอในสิ่งแวดลอมรอบตัวและในชีวิตประจําวัน อยางไรก็ตามยังมีผูเรียนสวนหน่ึงที่
สะทอนวาสามารถเขาถึงขอมูลไดในระดับปานกลาง เพราะคอนขางสับสนเรื่องแหลงขอมูล และยัง
สะทอนความคิดเห็นวาขอมูลจากอินเทอรเน็ต บางอยางเปนขอมูลที่เช่ือถือไมได   

4. ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชไดหรือไม และอยางไร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  ผลสะทอนเกี่ยวกับการนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใช ผูเรียนทั้งหมดมีความเห็นวา
สามารถประยุกตความรูกับการทํางาน การดําเนินชีวิตประจําวัน สามารถตัดสินใจ ประเมินคา 
วางแผน วิเคราะห และแยกแยะขอมูลได ทําใหคิดไดอยางเปนระบบ สามารถนํามาประยุกตใชในเรื่อง
การเงิน การตัดสินใจในการเลือกซื้อสิ่งของ หรือการตัดสินใจในการแกปญหา การจัดลําดับความสําคัญ 
การสืบคนขอมูล การคิดและตัดสินใจไดรอบคอบขึ้น หลีกเลี่ยงขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น และ
สามารถแกไขปญหาไดตรงจุด  
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การวิเคราะหปญหาและอุปสรรค  
ผลการสะทอนการปฏิบัติ จากการทดลองระยะที่ 1 ผูวิจัยวิเคราะหสภาพปญหาและ

อุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยผูเรียนสวนใหญสะทอนขอจํากัดในเรื่องระยะเวลาของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู เพราะหากเน้ือหามากก็ตองใชเวลาในการทําความเขาใจ การทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรู การเสริมสราง
ความเขาใจ หากระยะเวลากับเน้ือหาสาระที่สอนไมสมดุลกันก็อาจไมเพียงพอตอการเรียนรู สงผลให
ผูเรียนบางกลุมตามไมทัน นอกจากเรื่องเวลาแลว ผูเรียนบางสวนยังสะทอนถึงอุปกรณการจัดการเรียน
การสอน เชน เครื่องเสียง ลําโพง และโปรเจคเตอร จําเปนตองมีการปรับปรุงเพ่ือสรางความสนใจ
ใหกับผูเรียนมากขึ้นกวาเดิม  

ในการพัฒนาดานการคิดอยางเปนระบบจะตองใชกระบวนการเรียนการสอนที่
ละเอียดลึกซึ้ง แตในสภาพความเปนจริงของการจัดการเรียนการสอนเปนไปดวยความเรงรีบ เพราะ
ถูกจํากัดดวยเวลาในแตละช่ัวโมงสอน ขณะที่ผูเรียนตองการคําอธิบายที่ละเอียดกวาเดิม และปญหา
ความไมตรงตอเวลาของผูเรียน ความตองการเพ่ิมเวลาในการเรียน การทบทวนบทเรียน และจัดกิจกรรม
ใหมากกวาเดิม ดังน้ันกระบวนการจัดการเรียนการสอนจึงไมควรเรงรีบเกินไป เพ่ือใหผูเรียนไดใชเวลาใน
การไดรับความรูมากขึ้น ระบบการเรียนการสอนควรชาลง เพ่ิมเวลาในการเรียนรู และจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่ใชเวลาใหมากขึ้น เจาะลึกในปญหาที่นํามาเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเขาใจมากขึ้น 

การประเมินและปรับปรุงพัฒนา 
   จากการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในขางตน ผูวิจัยจึงนํามาสูการประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหไดมาซึ่งกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ระยะที่ 2 รายละเอียดดังน้ี  
  การใหผูเรียนคนหาขอมูลที่ตนเองสนใจ และนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู การคนหา
ขอมูลเพ่ิมเติมยังเปนการฝกใหผูเรียนแสวงหาความรูใหม ๆ ทําใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายกวาที่
เปนอยู การยกประเด็นปญหาและนําเสนอผานสื่อว ีดิทัศน พรอมกับการรวมกันฝกวิเคราะห การ
ทํางานกลุมแบบมีสวนรวม การใชเวลาในการสอนและตอบปญหาที่ผูเรียนยังมีความสงสัยใหมากขึ้น 
ใหผูเรียนนําเสนองาน เพ่ือความกลาในการแสดงออก ฝกคิด ฝกแกปญหาตาง ๆ เพ่ิมเวลาในการเรียนให
มากขึ้น เพ่ือใหสามารถคิดและวิเคราะหเปน พัฒนาความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการคิด พัฒนาดาน
คุณธรรมจริยธรรม ฝกทักษะในการนําเสนอ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทักษะการพูด ทักษะการฟง 
การปรับปรุงเอกสารประกอบการเรียน เน้ือหา และคําอธิบายที่ละเอียดกวาเดิม 

จากการประเมินผลดังที่ไดกลาวไวในขางตน ผูวิจัยจึงดําเนินการปรับปรุงพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ของระยะการทดลองที่ 2 ซึ่งผูวิจัยจัดกิจกรรมใหกับกลุมทดลอง 
ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 คือผูเรียนภาควิชาอิเล็กทรอนิกส กลุม 1 จํานวน 7 คน ผูเรียนแผนกวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 1 จํานวน 24 คน ผูเรียนภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร กลุม 1 จํานวน 7 คน 
และผูเรียนภาควิชาสถาปตยกรรม กลุม 1 จํานวน 9 คน รวมทั้งส้ิน 47 คน ประกอบดวย 8 กิจกรรม 
ระยะเวลา 13 ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง ดังที่ไดแสดงไว (ตารางที่ 4.7) 
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ตารางที่ 4.7 รายละเอียด และระยะเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ระยะการ 
  ทดลองที่ 2 
ครั้งที ่ หัวขอกิจกรรม วัตถุประสงค 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 ทดสอบความเขาใจ
คุณธรรมและจริยธรรม 
4. ใบงานท่ี 2 วิเคราะหคุณธรรม
และจริยธรรมจากสื่อวีดิทัศน 

2 
สป.3 

องคประกอบของระบบ 
(ระยะเวลา 2 ชม.) 

1. เพ่ือใหผูเรียนแยกแยะองคประกอบของ
ระบบไดถูกตอง 
2. เพ่ือใหผูเรียนระบุองคประกอบของ
ระบบตอกระบวนการดําเนินงานไดถูกตอง 

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

3 
สป.6-7 

กระบวนการวิเคราะห
ระบบในแนวลึก 
(ระยะเวลา 4 ชม.) 

1. เพ่ือใหผูเรียนแยกแยะระดับของระบบ
ในแนวลึกไดถูกตอง 
2. เพ่ือใหผูเรียนวิเคราะหระบบในแนวลึก
ไดถูกตอง 

1. วีดิทัศนเรื่องความรุนแรงในวัยรุน 
2. ใบงานท่ี 4 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 5 กระบวนการประเมิน
สถานการณ 
4. ใบความรูเรื่องการประเมิน
สถานการณ 

5 
สป.11 

การวิเคราะหสถานการณ
หาพฤติกรรมมนุษย 
(ระยะเวลา 2 ชม.) 
 

เพ่ือใหผูเรียนวิเคราะหสถานการณปญหา
พฤติกรรมมนุษยไดถูกตอง 
 
 

1. สื่อวีดิทัศนเรื่องนัทกับตอย 
2. ใบงานท่ี 6 การวิเคราะห
สถานการณปญหาพฤติกรรมมนุษย 
3. ใบความรูเรื่องการวิเคราะห
สถานการณปญหาพฤติกรรมมนุษย 

6 
สป.12-13 

 
 

การวิเคราะหสาเหตุของ
ปญหาอยางเปนระบบ 
(ระยะเวลา 4 ชม.) 

เพ่ือใหผูเรียนระบุสวนประกอบตาง ๆ ของ
แผนผังสาเหตุและผลไดถูกตอง 
 

1. สื่อวีดิทัศนเรื่องนัทกับตอย 
2. ใบงานท่ี 7 แผนผังสาเหตุและผล 
3. ใบความรูเรื่องแผนผังสาเหตุและ
ผล 

7 
สป.14-15 

 
 

การแกปญหา และ
จัดลําดับความสําคัญ 
ของงาน  
(ระยะเวลา 4 ชม.) 
 

1. เพ่ือใหผูเรียนแยกแยะการคิดของผูสวม
หมวกคิด 6 สี ไดถูกตอง 
2. เพ่ือใหผูเรียนจัดลําดับความสําคญัของ
งานไดถูกตอง 
 

1. ใบงานท่ี 8 ปญหาของกลุม - 
สาเหตุ - พฤติกรรมบงชี้เชิงบวก - 
คุณธรรม 
2. ใบความรูเรื่องหมวกคิด 6 สี  
3. ใบความรูเรื่องการจัดความลําดับ
ความสําคัญของงาน 
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ตารางที่ 4.7 (ตอ 
ครั้งที ่ หัวขอกิจกรรม วัตถุประสงค สื่อ/อุปกรณ 

8 
สป.16-18 

กระบวนการแกปญหา
อยางเปนระบบดวย
โครงงานคณุธรรม 
(ระยะเวลา 6 ชม.) 

เพ่ือใหผูเรียนวิเคราะหกระบวนการ
จัดทําโครงงานคณุธรรมไดถูกตอง 

1. วีดิทัศนเรื่องจิ๊บปากแดง 
2. ใบงานท่ี 9 การแกปญหาอยาง
เปนระบบดวยโครงงานคณุธรรม  
3. ใบงานท่ี 10 วิเคราะหวิธีการ
แกปญหา 

 

จํานวนครั้ง และระยะเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
ของผูเรียนภาควชิาอิเล็กทรอนกิส กลุม 1 

1 2 3 4 
กิจกรรมท่ี 1 

16 พ.ค. 2560 
09.30 – 10.30 

กิจกรรมท่ี 2 
30 พ.ค. 2560 
09.30 – 10.30 

กิจกรรมท่ี 3 
20 มิ.ย. 2560 
09.30 – 10.30 

กิจกรรมท่ี 3 
27 มิ.ย. 2560 

 09.30 – 10.30 
5 6 7 8 

กิจกรรมท่ี 4 
11 ก.ค. 2560 
09.30 – 10.30 

กิจกรรมท่ี 5 
25 ก.ค. 2560 
09.30 – 10.30 

กิจกรรมท่ี 6 
1 ส.ค. 2560 

09.30 – 10.30 

กิจกรรมท่ี 6 
8 ส.ค. 2560 

09.30 – 10.30 
9 10 11 12 13 

กิจกรรมท่ี 7 
15 ส.ค. 2560 
09.30 – 10.30 

กิจกรรมท่ี 7 
22 ส.ค. 2560 
09.30 – 10.30 

กิจกรรมท่ี 8 
29 ส.ค. 2560 
09.30 – 10.30 

กิจกรรมท่ี 8 
5 ก.ย. 2560 

09.30 – 10.30 

กิจกรรมท่ี 8 
12 ก.ย. 2560 
09.30 – 10.30 

จํานวนครั้ง และระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
ของผูเรียนผูเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอรธรุกิจ กลุม 1 

1 2 3 4 
กิจกรรมที่ 1 

16 พ.ค. 2560 
11.30 – 12.30 

กิจกรรมที่ 2 
30 พ.ค. 2560 
11.30 – 12.30 

กิจกรรมที่ 3 
20 มิ.ย. 2560 
11.30 – 12.30 

กิจกรรมที่ 3 
27 มิ.ย. 2560 

 11.30 – 12.30 
5 6 7 8 

กิจกรรมที่ 4 
11 ก.ค. 2560 
11.30 – 12.30 

กิจกรรมที่ 5 
25 ก.ค. 2560 
11.30 – 12.30 

กิจกรรมที่ 6 
1 ส.ค. 2560 

11.30 – 12.30 

กิจกรรมที่ 6 
8 ส.ค. 2560 

11.30 – 12.30 
9 10 11 12 13 

กิจกรรมที่ 7 
15 ส.ค. 2560 
11.30 – 12.30 

กิจกรรมที่ 7 
22 ส.ค. 2560 
11.30 – 12.30 

กิจกรรมที่ 8 
29 ส.ค. 2560 
11.30 – 12.30 

กิจกรรมที่ 8 
5 ก.ย. 2560 

11.30 – 12.30 

กิจกรรมที่ 8 
12 ก.ย. 2560 
11.30 – 12.30 
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ตารางที่ 4.7 (ตอ)  

จํานวนครั้ง และระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
ของผูเรียนภาควชิาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร กลุม 1 

1 2 3 4 
กิจกรรมที่ 1 

18 พ.ค. 2560 
09.30 – 10.30 

กิจกรรมที่ 2 
3 มิ.ย. 2560 

09.30 – 10.30 

กิจกรรมที่ 3 
22 มิ.ย. 2560 
09.30 – 10.30 

กิจกรรมที่ 3 
29 มิ.ย. 2560 
09.30 – 10.30 

5 6 7 8 
กิจกรรมที่ 4 

13 ก.ค. 2560 
09.30 – 10.30 

กิจกรรมที่ 5 
27 ก.ค. 2560 
09.30 – 10.30 

กจิกรรมที่ 6 
3 ส.ค. 2560 

09.30 – 10.30 

กิจกรรมที่ 6 
10 ส.ค. 2560 
09.30 – 10.30 

9 10 11 12 13 
กิจกรรมที่ 7 

17 ส.ค. 2560 
09.30 – 10.30 

กิจกรรมที่ 7 
24 ส.ค. 2560 
09.30 – 10.30 

กิจกรรมที่ 8 
31 ส.ค. 2560 
09.30 – 10.30 

กิจกรรมที่ 8 
7 ก.ย. 2560 

09.30 – 10.30 

กิจกรรมที่ 8 
15 ก.ย. 2560 
09.30 – 10.30 

จํานวนครั้ง และระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
ของผูเรียนภาควชิาสถาปตยกรรม กลุม 1 

1 2 3 4 
กิจกรรมที่ 1 

18 พ.ค. 2560 
11.30 – 12.30 

กิจกรรมที่ 2 
3 มิ.ย. 2560 

11.30 – 12.30 

กิจกรรมที่ 3 
22 มิ.ย. 2560 
11.30 – 12.30 

กิจกรรมที่ 3 
29 มิ.ย. 2560 
11.30 – 12.30 

5 6 7 8 
กิจกรรมที่ 4 

13 ก.ค. 2560 
11.30 – 12.30 

กิจกรรมที่ 5 
27 ก.ค. 2560 
11.30 – 12.30 

กิจกรรมที่ 6 
3 ส.ค. 2560 

11.30 – 12.30 

กิจกรรมที่ 6 
10 ส.ค. 2560 
11.30 – 12.30 

9 10 11 12 13 
กิจกรรมที่ 7 

17 ส.ค. 2560 
11.30 – 12.30 

กิจกรรมที่ 7 
24 ส.ค. 2560 
11.30 – 12.30 

กิจกรรมที่ 8 
31 ส.ค. 2560 
11.30 – 12.30 

กิจกรรมที่ 8 
7 ก.ย. 2560 

11.30 – 12.30 

กิจกรรมที่ 8 
15 ก.ย. 2560 
11.30 – 12.30 
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2.2 ผลการทดลองระยะที่ 2 
 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

 
ตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมการทดลองระยะที่ 2 (n = 47) 

รายการ จํานวน รอยละ 
เพศ    

ชาย 31 65.96 
หญิง 16 34.04 

รวม 47 100 
ศาสนา   

พุทธ 10 21.28 
อิสลาม 37 78.72 

รวม 47 100 

ภูมิลําเนา   

จังหวัดยะลา 34 72.34 
จังหวัดปตตานี 8 17.02 
จังหวัดนราธิวาส 4 8.51 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  1 2.13 

รวม 47 100 

 
จากตารางที่ 4.8 แสดงใหเห็นวากลุมทดลองมีจํานวน 47 คน เพศชาย จํานวน 31 คน คิด

เปนรอยละ 65.96 เพศหญิง 16 คน คิดเปนรอยละ 34.04 ผูเรียนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ จํานวน 
10 คน คิดเปนรอยละ 21.28 และนับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 78.72 
ภูมิลําเนาของผูเรียนสวนใหญอยูจังหวัดยะลา จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 72.34 รองลงมาจังหวัด
ปตตานี จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 17.02 จังหวัดนราธิวาส จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 8.51 และ
จังหวัดสงขลา จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.13 ตามลําดับ  
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 
3000-1606 ระหวางกอนการทดลองกับหลังการทดลอง  

สมมติฐานขอที่ 1 ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 
3000-1606 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 

กลุมทดลองที่ 1 ผูเรียนภาควิชาอิเล็กทรอนิกส ระดับช้ัน ปวส. 2 กลุม 1 จํานวน 7 คน 
 
ตารางที ่4.9 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ ระหวางกอนการทดลอง 
  กับหลังการทดลอง ของผูเรียนภาควิชาอิเลก็ทรอนิกส กลุม 1 (n = 7) 

รายการ คะแนน n  Mediad 

ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน วิชาการคิดอยางเปนระบบ  25   
กอนการทดลอง  7 15.00 
หลังการทดลอง  7 21.00 

กอนการทดลองกับหลงัการทดลอง  n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  7 4.00 28.00 
-2.414 .016* 

Negative Ranks  0 .00 .00 

รายการ คะแนน n  Mediad 
หนวยที่ 1 26 7  

กอนการทดลอง   17.00 
หลังการทดลอง   21.00 

กอนการทดลองกับหลงัการทดลอง  n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  7 4.00 28.00 
-2.460 .014* 

Negative Ranks  0 .00 .00 

รายการ คะแนน n  Mediad 
หนวยที่ 2     

กอนการทดลอง 22 7 12.00 
หลังการทดลอง 22 7 18.00 

กอนการทดลองกับหลงัการทดลอง  n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  7 4.00 28.00 
-2.392 .017* 

Negative Ranks  0 .00 .00 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.9 (ตอ) 

รายการ คะแนน n  Mediad 
หนวยที่ 3 21 7  

กอนการทดลอง   12.00 
หลังการทดลอง   16.00 

กอนการทดลองกับหลงัการทดลอง  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  7 4.00 28.00 
-2.401 .016* 

Negative Ranks  0 .00 .00 

รายการ คะแนน  n  Mediad 
หนวยที่ 4    

กอนการทดลอง 20 7 12.00 
หลังการทดลอง 20 7 17.00 

กอนการทดลองกับหลงัการทดลอง  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  7 4.00 28.00 
-2.414 .016* 

Negative Ranks  0 .00 .00 

รายการ คะแนน  n  Mediad 
หนวยที่ 5  20 7  

กอนการทดลอง   11.00 
หลังการทดลอง   16.00 

กอนการทดลองกับหลงัการทดลอง  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  7 4.00 28.00 
-2.428 .015* 

Negative Ranks  0 .00 .00 
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.9 แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 
3000-1606 โดยภาพรวม พบวากอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 15.00 หลังการทดลอง คามัธยฐาน
เทากับ 21.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เมื่อพิจารณาเปนรายหนวย พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยที่ 1 เรื่อง ความรูเบ้ืองตน
เกี่ยวกับการคิดและระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 17.00 หลังการทดลอง คามัธยฐาน
เทากับ 21.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการทดลองสงูกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยที่ 2 เรื่อง การคิดอยางเปนระบบ กอนการทดลอง 
คามัธยฐานเทากับ 12.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 18.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หนวยที่ 3 เรื่อง ขอมูลกับการประเมินสถานการณ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 12.00 หลังการ
ทดลอง คามัธยฐานเทากับ 16.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการ
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ทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยที่ 4 เรื่อง การวิเคราะห
ปญหาอยางเปนระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 12.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 17.00 
และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สําหรับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยที่ 5 เรื่อง การวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ กอน
การทดลอง คามัธยฐานเทากับ 11.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 16.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

การเปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลอง
กับหลังการทดลอง 

สมมติฐานขอที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม หลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลอง 
 
ตารางที ่4.10 คาเฉลี่ยคณุลกัษณะความมีคณุธรรมและจรยิธรรมของผูเรยีน ประเมนิโดยผูสอน (n = 7)  

รายการ n  x̄ S.D. การแปลผล 
คุณลักษณะความมีคณุธรรมและจริยธรรม 7    

ดานวินัย  25.42 1.71  ระดับตํ่า 

ดานความรับผิดชอบ  33.71 1.25  ระดับปานกลาง 
รวม  59.14 1.34  ระดับสูง 

 
จากตารางที่ 4.10 อธิบายไดวาผูเรียนกลุมทดลองมีคุณลักษณะความมีคุณธรรมและ

จริยธรรม โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ย 59.14 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.34 (ระดับสูง) เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวาดานวินัย คาเฉลี่ย 25.42 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.71 (ระดับตํ่า) และดานความ
รับผิดชอบ คาเฉลี่ย 33.71 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.25 (ระดับปานกลาง)  

 
ตารางที ่4.11 คาเฉลี่ยความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับหลังการ 

ทดลอง ประเมินโดยผูเรียน (n = 7)  
รายการ จํานวนขอ n  x̄ S.D. การแปลผล 

ความมีคุณธรรมและจริยธรรม 39 7    

    กอนการทดลอง   2.58 .24 ระดับปานกลาง 
    หลังการทดลอง   3.47 .16 ระดับสูง 
ดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ 18 7    
    กอนการทดลอง   2.70 .18 ระดับปานกลาง 
    หลังการทดลอง   3.31 .17 ระดับสูง 
ดานความซื่อสัตยสุจริต 7 7    
    กอนการทดลอง   2.46 .30 ระดับปานกลาง 
    หลังการทดลอง   3.55 .19 ระดับสูง 
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ตารางที ่4.11 (ตอ)  
รายการ จํานวนขอ n  x̄ S.D. การแปลผล 

ดานความกตัญูกตเวท ี 8 7    
    กอนการทดลอง   2.67 .35 ระดับปานกลาง 
    หลังการทดลอง   3.58 .25 ระดับสูง 
ดานความเมตตากรุณา 6 7    
    กอนการทดลอง   2.50 .56 ระดับปานกลาง 
    หลังการทดลอง   3.42 .43 ระดับสูง 

 
จากตารางที่ 4.11 อธิบายไดวาผูเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยภาพรวม 

กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.58 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .24 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง 
คาเฉลี่ย 3.47 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .16 (ระดับสูง) 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ กอนการทดลอง 
คาเฉลี่ย 2.70 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .18 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.31 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน .17 (ระดับสูง) ดานความซื่อสัตยสุจริต กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.46 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน .30 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.55 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .19 
(ระดับสูงมาก) ดานความกตัญูกตเวที กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.67 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .35 
(ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.58 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .25 (ระดับสูง) และดาน
ความเมตตากรุณา กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.50 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .56 (ระดับปานกลาง) และ
หลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.42 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .43 (ระดับสูง) 

 
ตารางที่ 4.12 การเปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับ 
  หลังการทดลอง ประเมินโดยผูเรียน (n = 7)  

รายการ จํานวนขอ n  Mediad 
กอนการทดลอง 39 7 2.56 
หลังการทดลอง 39 7 3.47 

รายการ จํานวนขอ n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง 39      
Positive Ranks  7 4.00 28.00 

-2.366 .018* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

ดานความมีวินยัและความบผิดชอบ 18      
Positive Ranks  7 4.00 28.00 

-2.375 .018* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.12 (ตอ) 

รายการ จํานวนขอ n = 28 
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

ดานความซื่อสัตยสุจริต 7      
Positive Ranks  7 4.00 28.00 

-2.375 .018* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

ดานความกตัญูกตเวท ี 8      
Positive Ranks  7 4.00 28.00 

-2.371 .018* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

ดานความเมตตากรุณา 6      
Positive Ranks  7 4.00 28.00 

-2.117 .034* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.12 แสดงใหเห็นวาความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน กอนการทดลอง 

คามัธยฐานเทากับ 2.56 หลังการคามัธยฐานเทากับ 3.47 ทั้งน้ี ความมีคุณธรรมและจริยธรรมของ
ผูเรียน ในภาพรวม พบวาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

เมื่อพิจาณาเปนรายดาน พบวาความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ดานความมีวินัย
และความรับผิดชอบ หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดาน
ความซื่อสัตยสุจริต พบวาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ดานความกตัญูกตเวที พบวาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และดานความเมตตากรุณา พบวาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   

 
การศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 
ตารางที่ 4.13 ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนกลุมทดลอง (n = 7) 

ขอ รายการ x̄ S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. ผูสอนมีความเปนกันเองกับนกัศึกษา  4.71 .48 มากที่สุด 
2. ผูสอนอธิบายจดุมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรยีนรูอยาง

แจมแจงชัดเจน 
5.00 .00 มากที่สุด 

3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแตละครั้งมีความ
เหมาะสม 

4.85 .37 มากที่สุด 

4. สถานที่ในการจดักิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและ
เหมาะสม 

4.57 .53 มากที่สุด 

5. บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูมีความเปนกันเอง 4.85 .37 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4.13 (ตอ) 

ขอ รายการ x̄ S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
6. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรยีนรูมีความนาสนใจ 4.85 .37 มากที่สุด 
7. กิจกรรมการเรยีนรูมีความหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน 5.00 .00 มากที่สุด 
8. กิจกรรมการเรยีนรูมีความสนกุสนาน  4.71 .48 มากทีสุ่ด 
9. นักศึกษามีสวนรวมในการทํากจิกรรมการเรียนรู 4.85 .37 มากที่สุด 
10. นักศึกษามีความสุขกับการทํากิจกรรมการเรยีนรู 4.85 .37 มากที่สุด 
11. การตดิตามหรือดูแลระหวางการทํากิจกรรมการเรยีนรู 

มีความตอเนื่อง และสม่ําเสมอ 
4.85 .37 มากที่สุด 

12. นักศึกษาไดรับสาระ และประโยชนจากการเขารวมกจิกรรม 
การเรียนรู 

4.85 .37 มากที่สุด 

13. เนื้อหาสาระจากกิจกรรมการเรียนรูสามารถนาํไปประยุกตใช
ในการดําเนินชวีิต และงานอาชีพ 

4.85 .37 มากที่สุด 

14. กิจกรรมไดพัฒนาความรู ความคิด และความเขาใจตอการ
ดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ 

5.00 .00 มากที่สุด 

15. หลังจากเขารวมกิจกรรมการเรียนรูนกัศึกษามีการปรับเปล่ียน
ความคิด และพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดขีึ้น 

4.85 .37 มากที่สุด 

 รวม 4.84 .18 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.13 แสดงใหเห็นวาผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม

การเรียนรู โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.48 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .18  
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ขอ 2 ผูสอนอธิบาย

จุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางแจมแจงชัดเจน คาเฉลี่ย 5.00 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .00 
(ระดับมากที่สุด) ขอ 7 กิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน คาเฉลี่ย 5.00 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน .00 (ระดับมากที่สุด) และขอ 14 กิจกรรมไดพัฒนาความรู ความคิด และความ
เขาใจตอการดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ คาเฉลี่ย 5.00 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .00 (ระดับ
มากที่สุด) สําหรับขอที่ผูเรียนมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอ 4 สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
มีความสะดวกและเหมาะสม คาเฉลี่ย 4.57 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .53 (ระดับมากที่สุด)  
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กลุมทดลองที่ 2 ผูเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ปวส. 2 กลุม 1 จํานวน 24 คน 
 
ตารางที่ 4.14 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ ระหวางกอนการ 
  ทดลองกับหลังการทดลอง ของผูเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 1 (n = 24) 

รายการ คะแนน n  Mediad 

ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน วิชาการคิดอยางเปนระบบ  25   
กอนการทดลอง  24 12.00 
หลังการทดลอง  24 17.00 

กอนการทดลองกับหลงัการทดลอง  n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  24 12.50 300.00 
-4.356 .000* 

Negative Ranks  0 .00 .00 

รายการ คะแนน n  Mediad 
หนวยที่ 1 25 24  

กอนการทดลอง   14.00 
หลังการทดลอง   19.00 

กอนการทดลองกับหลงัการทดลอง  n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  24 12.50 300.00 
-4.352 .000* 

Negative Ranks  0 .00 .00 

รายการ คะแนน n  Mediad 
หนวยที่ 2 22 24  

กอนการทดลอง   14.00 
หลังการทดลอง   19.00 

กอนการทดลองกับหลงัการทดลอง  n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง        
Positive Ranks  24 12.50 300.00 

-4.352 .000* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

รายการ คะแนน n  Mediad 
หนวยท่ี 3 20 24  

กอนการทดลอง   12.50 
หลังการทดลอง   17.00 

กอนการทดลองกับหลงัการทดลอง  n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  24 12.50 300.00 
-4.342 .000* 

Negative Ranks  0 .00 .00 
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.14 (ตอ) 
รายการ คะแนน n  Mediad 

หนวยท่ี 4 20 24  
กอนการทดลอง   11.00 
หลังการทดลอง   16.00 

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง  n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  24 12.50 300.00 
-4.401 .000* 

Negative Ranks  0 .00 .00 

รายการ คะแนน n  Mediad 
หนวยท่ี 5 20 24  

กอนการทดลอง   12.00 
หลังการทดลอง   16.00 

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง  n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  24 12.50 300.00 
-4.394 .000* 

Negative Ranks  0 .00 .00 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.14 แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 

3000-1606 โดยภาพรวม พบวากอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 12.00 หลังการทดลอง คามัธยฐาน
เทากับ 17.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 หลัง
การทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

เมื่อพิจารณาเปนรายหนวย พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยที่ 1 เรื่อง ความรูเบ้ืองตน
เก่ียวกับการคิดและระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 14.00 หลังการทดลอง คามัธยฐาน
เทากับ 19.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยที่ 2 เรื่อง การคิดอยางเปนระบบ กอนการทดลอง 
คามัธยฐานเทากับ 14.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 19.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หนวยที่ 3 เรื่อง ขอมูลกับการประเมินสถานการณ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 12.50 หลังการ
ทดลอง คามัธยฐานเทากับ 17.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยที่ 4 เรื่อง การวิเคราะห
ปญหาอยางเปนระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 11.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 16.00 
และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยที่ 5 เรื่อง การวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ กอนการทดลอง 
คามัธยฐานเทากับ 12.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 16.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
การทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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การเปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลอง
กับหลังการทดลอง 

สมมติฐานขอที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 
 
ตารางที ่4.15 คาเฉลี่ยคุณลักษณะความมีคณุธรรมและจรยิธรรมของผูเรียน ประเมินโดยผูสอน (n = 24)  

รายการ n  x̄ S.D. การแปลผล 
คุณลักษณะความมีคุณธรรมและจริยธรรม 24    

ดานวินัย  25.33 1.52 ระดับตํ่า 

ดานความรับผิดชอบ  34.04 .95 ระดับปานกลาง 
รวม  59.37 1.31 ระดับสูง 

 
จากตารางที่ 4.15 อธิบายไดวาผูเรียนกลุมทดลองมีคุณลักษณะความมีคุณธรรมและ

จริยธรรม โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ย 59.37 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.31 (ระดับสูง) เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวาดานวินัย คาเฉลี่ย 25.33 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.52 (ระดับตํ่า) และดานความ
รับผิดชอบ คาเฉลี่ย 34.04 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .95 (ระดับปานกลาง)  

 
ตารางที ่4.16 คาเฉลี่ยความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับหลังการ 
  ทดลอง ประเมินโดยผูเรียน (n = 24)  

รายการ จํานวนขอ n  x̄ S.D. การแปลผล 

ความมีคุณธรรมและจริยธรรม 39 24    

    กอนการทดลอง   2.23 .24 ระดับปานกลาง 
    หลังการทดลอง   3.56 .10 ระดับสูง 
ดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ 18 24    
    กอนการทดลอง   2.23 .25 ระดับปานกลาง 
    หลังการทดลอง   3.38 .15 ระดับสูง 
ดานความซื่อสัตยสุจริต 7 24    
    กอนการทดลอง   2.21 .34 ระดับปานกลาง 
    หลังการทดลอง   3.61 .20 ระดับสูง 
ดานความกตัญูกตเวท ี 8 24    
    กอนการทดลอง   2.25 .35 ระดับปานกลาง 
    หลังการทดลอง   3.62 .11 ระดับสูง 
ดานความเมตตากรุณา 6 24    
    กอนการทดลอง   2.25 .35 ระดับปานกลาง 
    หลังการทดลอง   3.65 .21 ระดับสูง 
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จากตารางที่ 4.16 อธิบายไดวาผูเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยภาพรวม 
กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.23 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .24 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง 
คาเฉลี่ย 3.56 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .10 (ระดับสูง) 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ กอนการทดลอง 
คาเฉลี่ย 2.23 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .25 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.38 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน .15 (ระดับสูง) ดานความซื่อสัตยสุจริต กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.21 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน .34 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.61 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .20 
(ระดับสูง) ดานความกตัญูกตเวท ีกอนการทดลอง คาเฉลีย่ 2.25 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .35 (ระดับ
ปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.62 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .11 (ระดับสูง) และดานความ
เมตตากรุณา กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.25 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .35 (ระดับปานกลาง) และหลัง
การทดลอง คาเฉลี่ย 3.65 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .21 (ระดับสูง) 
 
ตารางที่ 4.17 การเปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับ 
  หลังการทดลอง ประเมินโดยผูเรียน (n = 24)  

รายการ จํานวนขอ n  Mediad 
กอนการทดลอง 39 24 2.21 
หลังการทดลอง 39 24 3.58 

รายการ จํานวนขอ n = 24 
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง 39      
Positive Ranks  24 12.50 300.00 

-4.286 .000* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

ดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ 18      
Positive Ranks  24 12.50 300.00 

-4.292 .000* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

ดานความซ่ือสัตยสุจริต 7      
Positive Ranks  24 12.50 300.00 

-4.301 .000* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

ดานความกตัญูกตเวที 8      
Positive Ranks  24 12.50 300.00 

-4.289 .000* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

ดานความเมตตากรุณา 6      
Positive Ranks  24 12.50 300.00 

-4.296 .000* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.17 แสดงใหเห็นวาความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน กอนการทดลอง 
คามัธยฐานเทากับ 2.21 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 3.58 ทั้งน้ี ความมีคุณธรรมและจริยธรรม
ของผูเรียน ในภาพรวม พบวาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

เม่ือพิจาณาเปนรายดาน พบวาความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ดานความมีวินัย
และความรับผิดชอบ หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดาน
ความซื่อสัตยสุจริต พบวาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ดานความกตัญูกตเวที พบวาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และดานความเมตตากรุณา พบวาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   

 
การศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 

ตารางที่ 4.18 ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนกลุมทดลอง (n = 24) 

ขอ รายการ x̄ S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. ผูสอนมีความเปนกันเองกับนกัศึกษา  4.62 .49 มากที่สุด 
2. ผูสอนอธิบายจดุมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรยีนรูอยาง

แจมแจงชัดเจน 
4.87 .33 มากที่สุด 

3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแตละครั้งมีความ
เหมาะสม 

4.45 .72 มากที่สุด 

4. สถานที่ในการจดักิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและ
เหมาะสม 

4.33 .48 มากที่สุด 

5. บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูมีความเปนกันเอง 4.70 .46 มากที่สุด 
6. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรยีนรูมีความนาสนใจ 4.70 .46 มากที่สุด 
7. กิจกรรมการเรยีนรูมีความหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน 4.70 .46 มากที่สุด 
8. กิจกรรมการเรยีนรูมีความสนกุสนาน  4.62 .49 มากที่สุด 
9. นักศึกษามีสวนรวมในการทํากจิกรรมการเรียนรู 4.79 .41 มากที่สุด 
10. นักศึกษามีความสุขกับการทํากิจกรรมการเรยีนรู 4.75 .44 มากที่สุด 
11. การตดิตามหรือดูแลระหวางการทํากิจกรรมการเรยีนรู 

มีความตอเนื่อง และสม่ําเสมอ 
4.66 .48 มากที่สุด 

12. นักศึกษาไดรับสาระ และประโยชนจากการเขารวมกจิกรรม 
การเรียนรู 

4.79 .41 มากที่สุด 

13. เนื้อหาสาระจากกิจกรรมการเรียนรูสามารถนาํไปประยุกตใช
ในการดําเนินชวีิต และงานอาชีพ 

4.91 .28 มากที่สุด 

14. กิจกรรมไดพัฒนาความรู ความคิด และความเขาใจตอการ
ดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ 

4.83 .38 มากที่สุด 

15. หลังจากเขารวมกิจกรรมการเรียนรูนกัศึกษามีการปรับเปล่ียน
ความคิด และพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดขีึ้น 

4.83 .38 มากที่สุด 

รวม 4.70 .13 มากที่สุด 
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จากตารางท่ี 4.18 แสดงใหเห็นวาผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย 4.70 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .13  

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ขอ 13 เนื้อหาสาระจากกิจกรรม
การเรียนรูสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต และงานอาชีพ คาเฉล่ีย 4.91 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .28 
(ระดับมากท่ีสุด) ขอ 2 ผูสอนอธิบายจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางแจมแจงชัดเจน คาเฉล่ีย 4.87 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .33 (ระดับมากที่สุด) ขอ 14 กิจกรรมไดพัฒนาความรู ความคิด และความเขาใจตอการ
ดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ คาเฉล่ีย 4.83 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .38 (ระดับมากท่ีสุด) และขอ 15 
หลังจากเขารวมกิจกรรมการเรียนรูนักศึกษามีการปรับเปล่ียนความคิด และพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดีข้ึน 
คาเฉล่ีย 4.83 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .38 (ระดับมากท่ีสุด) สําหรับขอท่ีผูเรียนมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ขอ 4 
สถานท่ีในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและเหมาะสม คาเฉล่ีย 4.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .48 
(ระดับมากที่สุด)  

 

กลุมทดลองที่ 3 ผูเรียนภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ระดับช้ัน ปวส. 2 กลุม 1 จํานวน 7 คน 
 

ตารางที่ 4.19 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ ระหวางกอนการ 
  ทดลองกับหลังการทดลอง ของผูเรียนภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร กลุม 1 (n = 7) 

รายการ คะแนน n  Mediad 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ      25   

กอนการทดลอง  7 16.00 
หลังการทดลอง  7 21.00 

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง  n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  7 4.00 28.00 
-2.401 .016* 

Negative Ranks  0 .00 .00 

รายการ คะแนน n  Mediad 
หนวยท่ี 1 25 7  

กอนการทดลอง   15.00 
หลังการทดลอง   22.00 

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง  n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  7 4.00 28.00 
-2.392 .017* 

Negative Ranks  0 .00 .00 

รายการ คะแนน n  Mediad 
หนวยท่ี 2 21 7  

กอนการทดลอง   15.00 
หลังการทดลอง   19.00 

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง  n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  7 4.00 28.00 
-2.428 .015* 

Negative Ranks  0 .00 .00 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.19 (ตอ) 

รายการ คะแนน n  Mediad 
หนวยที่ 3  21 7  

กอนการทดลอง   15.00 
หลังการทดลอง   19.00 

กอนการทดลองกับหลงัการทดลอง  n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  7 4.00 28.00 
-2.375 .018* 

Negative Ranks  0 .00 .00 

รายการ คะแนน n  Mediad 
หนวยที่ 4 20 7  

กอนการทดลอง   12.00 
หลังการทดลอง   17.00 

กอนการทดลองกับหลงัการทดลอง  n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  7 4.00 28.00 
-2.456 .014* 

Negative Ranks  0 .00 .00 

รายการ คะแนน n  Mediad 
หนวยที่ 5 20 7  

กอนการทดลอง   12.00 
หลังการทดลอง   18.00 

กอนการทดลองกับหลงัการทดลอง  n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  7 4.00 28.00 
-2.392 .017* 

Negative Ranks  0 .00 .00 
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.19 แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 

3000-1606 โดยภาพรวม พบวากอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 16.00 หลังการทดลอง คามัธยฐาน
เทากับ 21.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 หลัง
การทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

เมื่อพิจารณาเปนรายหนวย พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยที่ 1 เรื่อง ความรูเบ้ืองตน
เกี่ยวกับการคิดและระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 15.00 หลังการทดลอง คามัธยฐาน
เทากับ 22.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยที่ 2 เรื่อง การคิดอยางเปนระบบ กอน
การทดลอง คามัธยฐานเทากับ 15.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 19.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน หนวยที่ 3 เรื่อง การคิดอยางเปนระบบ กอนการการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 15.00 
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หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 19.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอน
การทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยที่ 4 เรื่อง การวิเคราะห
ปญหาอยางเปนระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 12.00 หลงัการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 17.00 
และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สําหรับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยที่ 5 เรื่อง การวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ กอนการ
ทดลอง คามัธยฐานเทากับ 12.00 หลังการทดลองคามัธยฐานเทากับ 18.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

2.2.7 การเปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการ
ทดลองกับหลังการทดลอง 

สมมติฐานขอที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 
 
ตารางที ่4.20 คาเฉลี่ยคณุลกัษณะความมีคณุธรรมและจรยิธรรมของผูเรยีน ประเมนิโดยผูสอน (n = 7)  

รายการ n  x̄ S.D. การแปลผล 
คุณลักษณะความมีคณุธรรมและจริยธรรม 7    

ดานวินัย  25.71 1.11 ระดับตํ่า 

ดานความรับผิดชอบ  34.00 .81 ระดับปานกลาง 
รวม  59.71 1.38 ระดับสูง 

 
จากตารางที่ 4.20 อธิบายไดวาผูเรียนกลุมทดลองมีคุณลักษณะความมีคุณธรรมและ

จริยธรรม โดยภาพรวม คาเฉลี่ย 59.71 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.38 (ระดับสูง) เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวาดานวินัย คาเฉลี่ย 25.71 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.11 (ระดับตํ่า) และดานความ
รับผิดชอบ คาเฉลี่ย 34.00 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .81 (ระดับปานกลาง)  

 
ตารางที ่4.21 คาเฉลี่ยความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับหลังการ 
  ทดลอง ประเมินโดยผูเรียน (n = 7)  

รายการ จํานวนขอ n  x̄ S.D. การแปลผล 

ความมีคุณธรรมและจริยธรรม 39 7    

    กอนการทดลอง   2.51 .21 ระดับปานกลาง 
    หลังการทดลอง   3.54 .12 ระดับสูง 
ดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ 18 7    
    กอนการทดลอง   2.54 .14 ระดับปานกลาง 
    หลังการทดลอง   3.23 .20 ระดับสูง 
ดานความซื่อสัตยสุจริต 7 7    
    กอนการทดลอง   2.36 .33 ระดับปานกลาง 
    หลังการทดลอง   3.53 .21 ระดับสูง 
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ตารางที ่4.21 (ตอ)  
รายการ จํานวนขอ n  x̄ S.D. การแปลผล 

ดานความกตัญูกตเวท ี 8 7    
    กอนการทดลอง   2.53 .27 ระดับปานกลาง 
    หลังการทดลอง   3.75 .14 ระดับสูง 
ดานความเมตตากรุณา 6 7    
    กอนการทดลอง   2.61 .41 ระดับปานกลาง 
    หลังการทดลอง   3.66 .19 ระดับสูง 

 
จากตารางที่ 4.21 อธิบายไดวาผูเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยภาพรวม 

กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.51 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .21 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง 
คาเฉลี่ย 3.54 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .12 (ระดับสูง) 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ กอนการทดลอง 
คาเฉลี่ย 2.54 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .14 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.23 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน .20 (ระดับสูง) ดานความซื่อสัตยสุจริต กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.36 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน .33 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.53 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .21 
(ระดับสูง) ดานความกตัญูกตเวที กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.53 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .27 (ระดับ
ปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.75 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .14 (ระดับสูง) และดานความ
เมตตากรุณา กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.61 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .41 (ระดับปานกลาง) และหลัง
การทดลอง คาเฉลี่ย 3.66 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .19 (ระดับสูง) 

 

ตารางที่ 4.22 การเปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับ 
  หลังการทดลอง ประเมินโดยผูเรียน (n = 7)  

รายการ จํานวนขอ n  Mediad 
กอนการทดลอง 39 7 2.56 
หลังการทดลอง 39 7 3.53 

รายการ จํานวนขอ n = 7 
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง 39      
Positive Ranks  7 4.00 28.00 

-2.366 .018* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

ดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ 18      
Positive Ranks  7 4.00 28.00 

-2.366 .018* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

ดานความซ่ือสัตยสุจรติ 7      
Positive Ranks  7 4.00 28.00 

-2.371 .018* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.22 (ตอ)  
รายการ จํานวนขอ n  Mediad 

ดานความกตัญูกตเวที 8      
Positive Ranks  7 4.00 28.00 

-2.379 .017* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

ดานความเมตตากรุณา 6      
Positive Ranks  7 4.00 28.00 

-2.366 .018* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

 
จากตารางที่ 4.22 แสดงใหเห็นวาความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน กอนการ

ทดลอง คามัธยฐานเทากับ 2.56 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 3.53 ทั้งน้ี ความมีคุณธรรมและ
จริยธรรมของผูเรียน ในภาพรวม พบวาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

เมื่อพิจาณาเปนรายดาน พบวาความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ดานความมีวินัย
และความรับผิดชอบ หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดาน
ความซื่อสัตยสุจริต พบวาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ดานความกตัญูกตเวที พบวาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และดานความเมตตากรุณา พบวาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   

 
การศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 
ตารางที่ 4.23 ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนกลุมทดลอง (n = 7) 

ขอ รายการ x̄ S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. ผูสอนมีความเปนกันเองกับนกัศึกษา  4.71 .48 มากที่สุด 
2. ผูสอนอธิบายจดุมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรยีนรูอยาง

แจมแจงชัดเจน 
4.85 .37 มากที่สุด 

3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแตละครั้งมีความ
เหมาะสม 

4.85 .37 มากที่สุด 

4. สถานที่ในการจดักิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและ
เหมาะสม 

4.57 .53 มากที่สุด 

5. บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูมีความเปนกันเอง 4.85 .37 มากที่สุด 
6. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรยีนรูมีความนาสนใจ 4.85 .37 มากที่สุด 
7. กิจกรรมการเรยีนรูมีความหลากหลายเหมาะสมกับผูเรยีน 4.85 .37 มากที่สุด 
8. กิจกรรมการเรยีนรูมีความสนกุสนาน  4.71 .48 มากที่สุด 
9. นักศึกษามีสวนรวมในการทํากจิกรรมการเรียนรู 4.85 .37 มากที่สุด 
10. นักศึกษามีความสุขกับการทํากิจกรรมการเรยีนรู 4.85 .37 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4.23 (ตอ) 

ขอ รายการ x̄ S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
11. การตดิตามหรือดูแลระหวางการทํากิจกรรมการเรยีนรู 

มีความตอเนื่อง และสม่ําเสมอ 
4.85 .37 มากที่สุด 

12. นักศึกษาไดรับสาระ และประโยชนจากการเขารวมกจิกรรม 
การเรียนรู 

5.00 .00 มากที่สุด 

13. เนื้อหาสาระจากกิจกรรมการเรียนรูสามารถนาํไปประยุกตใช
ในการดําเนินชวีิต และงานอาชีพ 

5.00 .00 มากที่สุด 

14. กิจกรรมไดพัฒนาความรู ความคิด และความเขาใจตอการ
ดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ 

4.85 .37 มากที่สุด 

15. หลังจากเขารวมกิจกรรมการเรียนรูนกัศึกษามีการปรับเปล่ียน
ความคิด และพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดขีึ้น 

4.85 .37 มากที่สุด 

รวม 4.83 .12 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.23 แสดงใหเห็นวาผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม

การเรียนรู โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.83 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .12  
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ขอ 12 นักศึกษาไดรับ

สาระ และประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู คาเฉลี่ย 5.00 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .00 
(ระดับมากที่สุด) และขอ 13 เน้ือหาสาระจากกิจกรรมการเรียนรูสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิต และงานอาชีพ คาเฉลี่ย 5.00 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .00 (ระดับมากที่สุด) สําหรับขอที่
ผูเรียนมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอ 4 สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและ
เหมาะสม คาเฉลี่ย 4.57 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .53 (ระดับมากที่สุด)  
 

กลุมทดลองที่ 4 ผูเรียนภาควิชาสถาปตยกรรม ระดับช้ัน ปวส. 2 กลุม 1 จํานวน 9 คน 
 
ตารางที่ 4.24 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ ระหวางกอนการ 
  ทดลองกับหลังการทดลอง ของผูเรียนภาควิชาสถาปตยกรรม กลุม 1 (n = 9) 

รายการ คะแนน n  Mediad 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ     25   

กอนการทดลอง  9 16.00 
หลังการทดลอง  9 20.00 

กอนการทดลองกับหลงัการทดลอง  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  9 5.00 45.00 
-2.694 .007* 

Negative Ranks  0 .00 .00 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.24 (ตอ) 

รายการ คะแนน n  Mediad 
หนวยที่ 1 25 9  

กอนการทดลอง   17.00 
หลังการทดลอง   22.00 

กอนการทดลองกับหลงัการทดลอง n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  9 5.00 45.00 
-2.716 .007* 

Negative Ranks  0 .00 .00 

รายการ คะแนน n  Mediad 
หนวยที่ 2 21 9  

กอนการทดลอง   15.00 
หลังการทดลอง   19.00 

กอนการทดลองกับหลงัการทดลอง n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  9 5.00 45.00 
-2.716 .007* 

Negative Ranks  0 .00 .00 

รายการ คะแนน n  Mediad 
หนวยที่ 3 21 9  

กอนการทดลอง   13.00 
หลังการทดลอง   19.00 

กอนการทดลองกับหลงัการทดลอง n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  9 5.00 45.00 
-2.699 .007* 

Negative Ranks  0 .00 .00 

รายการ คะแนน n  Mediad 
หนวยที่ 4 20 9     

กอนการทดลอง   13.00 
หลังการทดลอง   17.00 

กอนการทดลองกับหลงัการทดลอง n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง        
Positive Ranks  9 5.00 45.00 

-2.687 .007* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.24 (ตอ) 

รายการ คะแนน n  Mediad 
หนวยที่ 5  20 9  

กอนการทดลอง   13.00 
หลังการทดลอง   17.00 

รายการ คะแนน n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง 20       
Positive Ranks  9 5.00 45.00 

-2.699 .007* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.24 แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 

3000-1606 โดยภาพรวม พบวากอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 16.00 หลังการทดลอง คามัธยฐาน
เทากับ 20.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  

เมื่อพิจารณาเปนรายหนวย พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยที่ 1 เรื่อง ความรูเบ้ืองตน
เกี่ยวกับการคิดและระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 17.00 หลังการทดลอง คามัธยฐาน
เทากับ 22.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยที่ 2 เรื่อง การคิดอยางเปนระบบ กอนการทดลอง 
คามัธยฐานเทากับ 15.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 19.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หนวยที่ 3 เรื่อง การคิดอยางเปนระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 13.00 หลังการทดลอง 
คามัธยฐานเทากับ 19.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยที่ 4 เรื่อง การวิเคราะหปญหาอยางเปน
ระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 13.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 17.00 และพบวา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สําหรับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยที่ 5 เรื่อง การวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ กอนการทดลอง 
คามัธยฐานเทากับ 13.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 17.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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การเปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลอง
กับหลังการทดลอง 

สมมติฐานขอที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม หลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลอง 
 
ตารางที ่4.25 คาเฉลี่ยคณุลกัษณะความมีคณุธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ประเมนิโดยผูสอน (n = 9)  

รายการ n  x̄ S.D. การแปลผล 
คณุลักษณะความมีคณุธรรมและจริยธรรม 9    

ดานวินัย  24.88 1.45 ระดับตํ่า 

ดานความรับผิดชอบ  33.77 .97 ระดับปานกลาง 
รวม  58.66 2.12 ระดับสูง 

 
จากตารางที่ 4.25 อธิบายไดวาผูเรียนกลุมทดลองมีคุณลักษณะความมีคุณธรรมและ

จริยธรรม โดยภาพรวม คาเฉลี่ย 58.66 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.12 (ระดับสูง) เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวาดานวินัย คาเฉลี่ย 24.88 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.45 (ระดับตํ่า) และดานความ
รับผิดชอบ คาเฉลี่ย 33.77 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .97 (ระดับปานกลาง)  

 
ตารางที ่4.26 คาเฉลี่ยความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับหลังการ 
  ทดลอง ประเมินโดยผูเรียน (n = 9)  

รายการ จํานวนขอ n  x̄ S.D. การแปลผล 
ความมีคุณธรรมและจริยธรรม 39 9    

    กอนการทดลอง   2.40 .32 ระดับปานกลาง 
    หลังการทดลอง   3.65 .07 ระดับสูง 
ดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ 18 9    
    กอนการทดลอง   2.34 .20 ระดับปานกลาง 
    หลังการทดลอง   3.51 .09 ระดับสูง 
ดานความซื่อสัตยสุจริต 7 9    
    กอนการทดลอง   2.33 .42 ระดับปานกลาง 
    หลังการทดลอง   3.74 .17 ระดับสูง 
ดานความกตัญูกตเวท ี 8 9    
    กอนการทดลอง   2.40 .31 ระดับปานกลาง 
    หลังการทดลอง   3.66 .16 ระดับสูง 
ดานความเมตตากรุณา 6 9    
    กอนการทดลอง   2.40 .40 ระดับปานกลาง 
    หลังการทดลอง   3.70 .18 ระดับสูง 
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จากตารางที่ 4.26 อธิบายไดวาผูเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยภาพรวม 
กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.40 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .32 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง 
คาเฉลี่ย 3.65 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .07 (ระดับสูง) 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ กอนการทดลอง 
คาเฉลี่ย 2.34 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .20 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.51 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน .09 (ระดับสูง) ดานความซื่อสัตยสุจริต กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.33 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน .42 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.74 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .17 
(ระดับสูง) ดานความกตัญูกตเวที กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.40 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .31 (ระดับ
ปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.66 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .16 (ระดับสูง) และดานความ
เมตตากรุณา กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.40 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .40 (ระดับปานกลาง) และหลัง
การทดลอง คาเฉลี่ย 3.70 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .18 (ระดับสูง) 
 
ตารางที่ 4.27 การเปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับ 
  หลังการทดลอง ประเมินโดยผูเรียน (n = 9)  

รายการ จํานวนขอ n  Mediad 
กอนการทดลอง 39 9 2.32 
หลังการทดลอง 39 9 3.66 

รายการ จํานวนขอ n = 9 
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง 39      
Positive Ranks  9 5.00 45.00 

-2.666 .008* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

ดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ 18      
Positive Ranks  9 5.00 45.00 

-2.668 .008* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

ดานความซ่ือสัตยสุจริต 7      
Positive Ranks  9 5.00 45.00 

-2.673 .008* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

ดานความกตัญูกตเวที 8      
Positive Ranks  9 5.00 45.00 

-2.668 .008* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

ดานความเมตตากรุณา 6      
Positive Ranks  9 5.00 45.00 

-2.668 .008* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.27 แสดงใหเห็นวาความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน กอนการทดลอง 
คามัธยฐานเทากับ 2.32 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 3.66 ทั้งนี้ ความมีคุณธรรมและจริยธรรมของ
ผูเรียน ในภาพรวม พบวาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

เมื่อพิจาณาเปนรายดาน พบวาความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ดานความมีวินัย
และความรับผิดชอบ หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดาน
ความซื่อสัตยสุจริต พบวาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ดานความกตัญูกตเวที พบวาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และดานความเมตตากรุณา พบวาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   
 

การศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 

ตารางที่ 4.28 ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนกลุมทดลอง (n = 9) 

ขอ รายการ x̄ S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. ผูสอนมีความเปนกันเองกับนกัศึกษา  4.66 .50 มากที่สุด 
2. ผูสอนอธิบายจดุมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรยีนรูอยาง

แจมแจงชัดเจน 
4.77 .44 มากที่สุด 

3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแตละครั้งมีความ
เหมาะสม 

4.77 .44 มากที่สุด 

4. สถานที่ในการจดักิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและ
เหมาะสม 

4.44 .72 มากที่สุด 

5. บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูมีความเปนกันเอง 4.66 .50 มากที่สุด 
6. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรยีนรูมีความนาสนใจ 4.77 .44 มากที่สุด 
7. กิจกรรมการเรยีนรูมีความหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน 4.66 .50 มากที่สุด 
8. กิจกรรมการเรยีนรูมีความสนกุสนาน  4.55 .52 มากที่สุด 
9. นักศึกษามีสวนรวมในการทํากจิกรรมการเรียนรู 4.66 .50 มากที่สุด 
10. นักศึกษามีความสุขกับการทํากิจกรรมการเรยีนรู 4.77 .44 มากที่สุด 
11. การตดิตามหรือดูแลระหวางการทํากิจกรรมการเรยีนรู 

มีความตอเนื่อง และสม่ําเสมอ 
4.66 .50 มากที่สุด 

12. นักศึกษาไดรับสาระ และประโยชนจากการเขารวมกจิกรรม 
การเรียนรู 

4.88 .33 มากที่สุด 

13. เนื้อหาสาระจากกิจกรรมการเรียนรูสามารถนาํไปประยุกตใช
ในการดําเนินชวีิต และงานอาชีพ 

4.88 .33 มากที่สุด 

14. กิจกรรมไดพัฒนาความรู ความคิด และความเขาใจตอการ
ดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ 

4.77 .44 มากที่สุด 

15. หลังจากเขารวมกิจกรรมการเรียนรูนกัศึกษามีการปรับเปล่ียน
ความคิด และพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดขีึ้น 

4.77 .44 มากที่สุด 

รวม 4.71 .14 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 4.28 แสดงใหเห็นวาผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรู โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.71 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .14 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ขอ 12 นักศึกษาไดรับ
สาระ และประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู คาเฉลี่ย 4.88 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .33 
(ระดับมากที่สุด) และขอ 13 เน้ือหาสาระจากกิจกรรมการเรียนรูสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิต และงานอาชีพ คาเฉลี่ย 4.88 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .33 (ระดับมากที่สุด) สําหรับขอที่
ผูเรียนมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอ 4 สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและ
เหมาะสม คาเฉลี่ย 4.44 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .72 (ระดับมากที่สุด)   

 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ 

รหัสวิชา 3000-1606 (การทดลองระยะที่ 2) 
ผูวิจัยดําเนินการทดลองกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ระยะการทดลองที่ 2 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 กับผูเรียนภาควิชาอิเล็กทรอนิกส กลุม 1 จํานวน 7 คน ผูเรียนภาควิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 1 จํานวน 24 คน ผูเรียนภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร กลุม 1 จํานวน 7 คน 
และผูเรียนภาควิชาสถาปตยกรรม กลุม 1 จํานวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 47 คน ประกอบดวย 8 กิจกรรม 
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 13 ครั้ง ๆ ละ 2 ช่ัวโมง ผูวิจัยเสนอผลการสะทอนการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู รายละเอียดดังน้ี 

การสะทอนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  
              1. เนื้อหาสาระในการเรียนรูมีความยากงายตอการเขาใจหรือไม และอยางไร  
  ผลการทดลองกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ในสวนของการใหขอมูลยอนกลับ 
หรือการสะทอนผลการจัดกิจกรรม โดยการสัมภาษณผูเรียนกลุมทดลองประเด็นความยากงายของ
สาระการเรียนรู สรุปไดดังน้ี 

ผูเรียนทุกกลุมทดลองสะทอนความคิดเห็นในทํานองเดียวกันวาเน้ือหาสาระในการ
เรียนรูงายตอการทําความเขาใจ กลาวคือเน้ือหาไมซับซอน ชัดเจน และมีความกระชับสาระสําคัญของ
เน้ือหาตรงตามจุดประสงคการเรียนรู โดยผูเรียนกลุมทดลองที่ 2 และกลุมทดลองที่ 3 สะทอนทํานอง
เดียวกันวาในกระบวนการจัดการเรียนรู ผูสอนมีการเตรียมสื่อการสอน เชน วิดีทัศน ใบความรู และ
หนังสือเรียน ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางเปนขั้นตอน มีการซักถามประเด็นปญหา และมีการ
ทํางานกลุมในช้ันเรียนทําใหผูเรียนเขาใจเน้ือหาสาระมากย่ิงขึ้น  

ผูเรียนกลุมทดลองที่ 4 สะทอนผลการทดลองเพ่ิมเติมวาผูสอนมีการอธิบายเน้ือหา
สาระไดชัดเจน ใชศัพทที่งาย มีการยกตัวอยางชัดเจน มีวิธีการสอนที่ทําใหเขาใจงาย และการจัด
กิจกรรมการเรียนรูไมนาเบ่ือ สําหรับผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 สะทอนความคิดเห็นวาเน้ือหาสาระใน
การเรียนรูงายตอการทําความเขาใจ เปนเพราะผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถาม มีการทบทวน 
และสรุปบทเรียนรวมกัน ผูสอนตอบคําถามไดตรงจุดและตรงประเด็น ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจ
เน้ือหาสาระไดลึกย่ิงขึ้น  
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2. กระบวนการสอนหรือวิธีการสอนเปนอยางไร และเพื่อความเขาใจเนื้อหาสาระ
ผูเรียนตองการใหมีการพัฒนาอยางไร  

ผูเรียนกลุมทดลองสะทอนผลประเด็นกระบวนการสอนหรือวิธีการสอน รายละเอียด
ดังน้ี 

ผูเรียนทุกกลุมทดลองสะทอนความคิดเห็นวากระบวนการสอนหรือวิธีการสอน 
ระยะเวลา และเน้ือหาสาระของกิจกรรมที่ดําเนินการมีความเหมาะสมเปนอยางมาก ผูเรียนกลุมทดลอง
ที่ 2 และผูเรียนกลุมทดลองที่ 3 สะทอนความคิดเห็นสอดคลองกันวาผูสอนใหผูเรียนไดทํางานกลุม 
ทําใหผูเรียนไดเรียนรู และแกปญหารวมกัน นอกจากน้ี ผูสอนมีการสรุปเน้ือหาสาระอยางเขาใจ ให
ผูเรียนตอบคําถามเพ่ือกระตุนความสนใจในการเรียนรู และเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นได
อยางเต็มที ่ 

ผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 สะทอนวาผูสอนมีสื่อการสอนที่เขาใจงาย มีวีดิทัศนประกอบ
ทําใหเขาใจเน้ือหาสาระไดงาย มีทั้งขอมูล และเอกสารประกอบทําใหเรียนสนุก กระบวนการสอนหรือ
วิธีการสอนเขาใจงายไมนาเบ่ือ ผูเรียนไดใชกระบวนการคิดหาคําตอบ มีสื่อการสอนที่ครบถวน และ
ความรูเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ที่เช่ือมโยงกับเน้ือหาทําใหเกิดมุมมองใหมแหงการเรียนรู เชนเดียวกับผูเรียน
กลุมทดลองที่ 3 และผูเรียนกลุมทดลองที่ 4 สะทอนในนองเดียวกันวากระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเขาใจงาย ผูสอนมีวิธีการสอนที่หลากหลาย และนาสนใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่
สามารถสรางความสนใจใหผูเรียนเกิดการจดจอกับบทเรียน นอกจากน้ี ผูเรียนกลุมทดลองที่ 2 แสดง
ความคิดเห็นวาผูสอนมีการยกตัวอยางที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันมาเช่ือมโยงกับเน้ือหาสาระ และให
ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติงานกลุม ทําใหเกิดกระบวนการคิดอยางเปนระบบ การแสดงความคิดเห็น การ
แกปญหารวมกัน และสามารถจัดลําดับการทํางานไดอยางดี ไมตองยุงยากและเสียเวลา 

ผูเรียนทุกกลุมทดลองสะทอนวาผูสอนมีสื่อการสอนทําใหเห็นภาพหรือจินตนาการ มี
การวางแผนการสอนที่ดี ตรงเวลา บรรยากาศในการเรียนผอนคลาย ผูเรียนกลาแสดงออกมากขึ้น 
กลาถาม มีใบงานที่สรางความคิดริเริ่มใหกับผูเรียน เรียนสนุกไดความรู การสอนชัดเจนตรงประเด็น 
กระบวนการสอนไมยุงยากซับซอน เขาใจงาย และบรรยากาศในการเรียนเปนกันเอง แตเต็มไปดวย
การแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการที่เกิดจากชีวิตจริง  

3. ผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดงายหรือไม และอยางไร  
                     ผูเรียนทุกกลุมทดลองสะทอนประเด็นการเขาถึงแหลงขอมูลวาสามารถเขาถึงไดงาย 
เพราะครูผูสอนมีการสรุปเนนยํ้าเน้ือหาที่สําคัญและมีการนําเสนอผานวีดิทัศน ยกตัวอยางแหลงขอมูล 
และใหผูเรียนไปคนหาเพ่ิมเติมทั้งในหนังสือ อินเทอรเน็ต และเอกสารประกอบการเรียน ตลอดจนมี
การฉายโปรเจคเตอรแสดงตัวอยางแหลงคนควา และอธิบายการใชเทคโนโลยีในการสืบคน รวมถึง
หลักการในการแยกแยะขอมูลและแหลงขอมูลที่นาเช่ือถือได 

4. ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชไดหรือไม และอยางไร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  การสะทอนผลเกี่ยวกับการนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใช ผูเรียนทุกกลุมทดลอง
สะทอนความคิดเห็นวาสามารถประยุกตความรูไปใชกับการทํางานในอนาคต เชน ผูเรียนกลุมทดลอง
ที่ 2 สะทอนวาความรูที่ไดรับสามารถนําไปสูการสรางความคิดใหม ๆ การใชชีวิตประจําวัน การคิดหา
เหตุผล นําไปใชในกับกระบวนการตัดสินใจ ประเมินคา วางแผน วิเคราะห และสามารถแยกแยะ
ขอมูลที่มาได  
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ผูเรียนกลุมทดลองที่ 2 และผูเรียนกลุมทดลองที่ 4 สะทอนในนองเดียวกันวาความรู
ที่ไดรับสามารถนํามาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและในการทํางาน การจัดลําดับความสําคัญ การ
คิดและตัดสินใจไดรอบคอบขึ้น ผูเรียนกลุมทดลองที่ 3 สะทอนวาสามารถนําความรูไปใชวางแผนใน
การศึกษาตอ หลีกเลี่ยงขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น และสามารถประเมินสถานการณที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคตได พรอมทั้งหาแนวทางในการแกปญหาไดอยางเปนระบบ สามารถนําความรูที่ไดไปใชใน
การทํางานแบบกลุมหรือองคกรอยางเปนองครวม และการใชชีวิตอยูในสังคมอยางมีคุณธรรมจริยธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

การวิเคราะหปญหาและอุปสรรค  
จากผลการสะทอนการปฏิบัติ จากการทดลองระยะที่ 2 ผูวิจัยไมพบปญหาและ

อุปสรรคจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เน่ืองจากผูเรียนสะทอนความคิดเห็นวา
กระบวนการเรียนการสอน ระยะเวลาและเน้ือหาสาระของกิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมดีแลว 
ไมตองมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น 

การประเมินและปรับปรุงพัฒนา 
   การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ในระยะการทดลองที่ 2 ผูวิจัย ไมพบ
ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดังน้ัน ในระยะการทดลองที่ 3 ผูวิจัยจึงยังคงจัด
กิจกรรมการรูตามรายละเอียด และระยะเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน 
ของระยะการทดลองที่ 2 เชนเดิม 

ผูวิจัยเสนอรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ของระยะการ
ทดลองที่ 3 ซึ่งผูวิจัยจัดกิจกรรมใหกับผูเรียนกลุมทดลอง ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 คือผูเรียน
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร กลุม 1 จํานวน 5 คน ผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1 จํานวน 
19 คน และผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 3 จํานวน 17 คน รวมทั้งสิ้น 41 คน ประกอบดวย 8 กิจกรรม 
ระยะเวลา 13 ครั้ง ๆ ละ 2 ช่ัวโมง ดังที่ไดแสดงไว (ตารางที่ 4.29) 
 
ตารางที่ 4.29 รายละเอียด และระยะเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ระยะการทดลองท่ี 3 

ครั้งที ่ หัวขอกิจกรรม วัตถุประสงค 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 ทดสอบความเขาใจ
คุณธรรมและจริยธรรม 
4. ใบงานท่ี 2 วิเคราะหคุณธรรม
และจริยธรรมจากสื่อวีดิทัศน 

2 
สป.3 

องคประกอบของระบบ 
(ระยะเวลา 2 ชม.) 

1. เพ่ือใหผูเรียนแยกแยะองคประกอบของ
ระบบไดถูกตอง 
2. เพ่ือใหผูเรียนระบุองคประกอบของ
ระบบตอกระบวนการดําเนินงานไดถูกตอง 

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

3 
สป.6-7 

กระบวนการวิเคราะห
ระบบในแนวลึก 
(ระยะเวลา 4 ชม.) 

1. เพ่ือใหผูเรียนแยกแยะระดับของระบบ
ในแนวลึกไดถูกตอง 
2. เพ่ือใหผูเรียนวิเคราะหระบบในแนวลึก
ไดถูกตอง 

1. วีดิทัศนเรื่องความรุนแรงในวัยรุน 
2. ใบงานท่ี 4 การวิเคราะหระบบใน
แนวลึก 
3. ใบความรูเรื่องการวิเคราะหระบบ
ในแนวลึก 
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ตารางที่ 4.29 (ตอ)  
ครั้งที ่ หัวขอกิจกรรม วัตถุประสงค สื่อ/อุปกรณ 

4 
สป.9 

กระบวนการประเมิน
สถานการณ 
(ระยะเวลา 2 ชม.) 

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

1. กิจกรรมเกมจับมือจับกลุม 
2. วีดิทัศนเรื่องพนันบอล 
3. ใบงานท่ี 5 กระบวนการประเมิน
สถานการณ 
4. ใบความรูเรื่องการประเมิน
สถานการณ 

5 
สป.11 

การวิเคราะหสถานการณ
หาพฤติกรรมมนุษย 
(ระยะเวลา 2 ชม.) 
 

เพ่ือใหผูเรียนวิเคราะหสถานการณปญหา
พฤติกรรมมนุษยไดถูกตอง 
 
 

1. สื่อวีดิทัศนเรื่องนัทกับตอย 
2. ใบงานท่ี 6 การวิเคราะห
สถานการณปญหาพฤติกรรมมนุษย 
3. ใบความรูเรื่องการวิเคราะห
สถานการณปญหาพฤติกรรมมนุษย 

6 
สป.12-13 

 
 

การวิเคราะหสาเหตุของ
ปญหาอยางเปนระบบ 
(ระยะเวลา 4 ชม.) 

เพ่ือใหผูเรียนระบุสวนประกอบตาง ๆ ของ
แผนผังสาเหตุและผลไดถูกตอง 
 

1. สื่อวีดิทัศนเรื่องนัทกับตอย 
2. ใบงานท่ี 7 แผนผังสาเหตุและผล 
3. ใบความรูเรื่องแผนผังสาเหตุและ
ผล 

7 
สป.14-15 

 
 

การแกปญหา และ
จัดลําดับความสําคัญ 
ของงาน  
(ระยะเวลา 4 ชม.) 
 

1. เพ่ือใหผูเรียนแยกแยะการคิดของผูสวม
หมวกคิด 6 สี ไดถูกตอง 
2. เพ่ือใหผูเรียนจัดลําดับความสําคญัของ
งานไดถูกตอง 
 

1. ใบงานท่ี 8 ปญหาของกลุม - 
สาเหตุ - พฤติกรรมบงชี้เชิงบวก - 
คุณธรรม 
2. ใบความรูเรื่องหมวกคิด 6 สี  
3. ใบความรูเรื่องการจัดความลําดับ
ความสําคัญของงาน 

8 
สป.16-18 

กระบวนการแกปญหา
อยางเปนระบบดวย
โครงงานคณุธรรม 
(ระยะเวลา 6 ชม.) 

เพ่ือใหผูเรียนวิเคราะหกระบวนการจัดทํา
โครงงานคณุธรรมไดถูกตอง 

1. วีดิทัศนเรื่องจิ๊บปากแดง 
2. ใบงานท่ี 9 การแกปญหาอยาง
เปนระบบดวยโครงงานคณุธรรม  
3. ใบงานท่ี 10 วิเคราะหวิธีการ
แกปญหา 

จํานวนครั้ง และระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ของผูเรยีนภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร กลุม 1 
1 2 3 4 

กิจกรรมท่ี 1 
24 ต.ค. 2560 
11.30 – 12.30 

กิจกรรมท่ี 2 
7 พ.ย. 2560 

11.30 – 12.30 

กิจกรรมท่ี 3 
28 พ.ย. 2560 
11.30 – 12.30 

กิจกรรมท่ี 3 
5 ธ.ค. 2560 

 11.30 – 12.30 
5 6 7 8 

กิจกรรมท่ี 4 
19 ธ.ค. 2560 
11.30 – 12.30 

กิจกรรมท่ี 5 
2 ม.ค. 2561 

11.30 – 12.30 

กิจกรรมท่ี 6 
9 ม.ค. 2561 

11.30 – 12.30 

กิจกรรมท่ี 6 
16 ม.ค. 2561 
11.30 – 12.30 

9 10 11 12 13 
กิจกรรมท่ี 7 

23 ธ.ค. 2561 
11.30 – 12.30 

กิจกรรมท่ี 7 
30 ธ.ค. 2560 
11.30 – 12.30 

กิจกรรมท่ี 8 
6 ก.พ. 2561 

11.30 – 12.30 

กิจกรรมท่ี 8 
13 ก.พ. 2561 
11.30 – 12.30 

กิจกรรมท่ี 8 
20 ก.พ. 2561 
11.30 – 12.30 
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ตารางที่ 4.29 (ตอ)  

จํานวนครั้ง และระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
ของผูเรียนผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 2 

1 2 3 4 
กิจกรรมท่ี 1 

25 ต.ค. 2560 
11.30 – 12.30 

กิจกรรมท่ี 2 
8 พ.ย. 2560 

11.30 – 12.30 

กิจกรรมท่ี 3 
29 พ.ย. 2560 
11.30 – 12.30 

กิจกรรมท่ี 3 
6 ธ.ค. 2560 

 11.30 – 12.30 
5 6 7 8 

กิจกรรมท่ี 4 
20 ธ.ค. 2560 
11.30 – 12.30 

กิจกรรมท่ี 5 
3 ม.ค. 2561 

11.30 – 12.30 

กิจกรรมท่ี 6 
10 ม.ค. 2561 
11.30 – 12.30 

กิจกรรมท่ี 6 
17 ม.ค. 2561 
11.30 – 12.30 

9 10 11 12 13 
กิจกรรมท่ี 7 

24 ธ.ค. 2561 
11.30 – 12.30 

กิจกรรมท่ี 7 
31 ธ.ค. 2560 
11.30 – 12.30 

กิจกรรมท่ี 8 
7 ก.พ. 2561 

11.30 – 12.30 

กิจกรรมท่ี 8 
14 ก.พ. 2561 
11.30 – 12.30 

กิจกรรมท่ี 8 
21 ก.พ. 2561 
11.30 – 12.30 

จํานวนครั้ง และระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
ของผูเรียนภาควชิาไฟฟากําลัง กลุม 3 

1 2 3 4 
กิจกรรมท่ี 1 

26 ต.ค. 2560 
13.30 – 15.30 

กิจกรรมท่ี 2 
9 พ.ย. 2560 

13.30 – 15.30 

กิจกรรมท่ี 3 
30 พ.ย. 2560 
13.30 – 15.30 

กิจกรรมท่ี 3 
7 ธ.ค. 2560 

 13.30 – 15.30 
5 6 7 8 

กิจกรรมท่ี 4 
21 ธ.ค. 2560 
13.30 – 15.30 

กิจกรรมท่ี 5 
4 ม.ค. 2561 

13.30 – 15.30 

กิจกรรมท่ี 6 
11 ม.ค. 2561 
13.30 – 15.30 

กิจกรรมท่ี 6 
18 ม.ค. 2561 
13.30 – 15.30 

9 10 11 12 13 
กิจกรรมท่ี 7 

25 ม.ค. 2561 
13.30 – 15.30 

กิจกรรมท่ี 7 
1 ก.พ. 2561 

13.30 – 15.30 

กิจกรรมท่ี 8 
8 ก.พ. 2561 

13.30 – 15.30 

กิจกรรมท่ี 8 
15 ก.พ. 2561 
13.30 – 15.30 

กิจกรรมท่ี 8 
22 ก.พ. 2561 
13.30 – 15.30 

หมายเหต ุ  สป. หมายถึง สัปดาห,  ชม. หมายถึง ชั่วโมง 
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2.3 ผลการทดลองระยะที่ 3 
  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
 
ตารางที่ 4.30 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางของการทดลองระยะที่ 3 (n = 41) 

รายการ จํานวน รอยละ 

เพศ    
ชาย 36 87.80 
หญิง 5 12.20 

รวม 41 100 
ศาสนา   

พุทธ 18 43.90 
อิสลาม 23 56.10 

รวม 41 100 
ภูมิลําเนา   

จังหวัดยะลา 36 87.80 
จังหวัดปตตานี 2 4.88 
จังหวัดนราธิวาส 2 4.88 
จังหวัดชุมพร 1 2.44 

รวม 41 100 

 
จากตารางที่ 4.30 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีจํานวน 41 คน เพศชาย จํานวน 36 คน 

คิดเปนรอยละ 87.80 เพศหญิง 5 คน คิดเปนรอยละ 12.20 ผูเรียนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 
จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 43.90 และนับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 56.10 
ภูมิลําเนาของผูเรียนสวนใหญอยูจังหวัดยะลา จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 87.80 รองลงมาจังหวัด
ปตตานี จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 4.88 จังหวัดนราธิวาส จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 4.88 และ
จังหวัดชุมพร จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.44 ตามลําดับ  
 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา  
3000-1606 ระหวางกอนการทดลองกับหลังการทดลอง  

สมมติฐานขอที่ 1 ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 
3000-1606 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 

กลุมทดลองที่ 1 ผูเรียนภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ระดับช้ัน ปวส. 2 
กลุม 1 จํานวน 5 คน 
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ตารางที่ 4.31 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ ระหวางกอนการ 
  ทดลองกับหลังการทดลอง ของผูเรียนภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร กลุม 1 (n = 5) 

รายการ คะแนน n  Mediad 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ     25   
กอนการทดลอง  5 16.00 
หลังการทดลอง  5 22.00 

กอนการทดลองกับหลงัการทดลอง  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  5 3.00 15.00 
-2.060 .039* 

Negative Ranks  0 .00 .00 

รายการ คะแนน n  Mediad 
หนวยที่ 1 25 5  

กอนการทดลอง   17.00 
หลังการทดลอง   23.00 

กอนการทดลองกับหลงัการทดลอง n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  5 3.00 15.00 
-2.032 .042* 

Negative Ranks  0 .00 .00 

รายการ คะแนน n  Mediad 
หนวยที่ 2 21 5  

กอนการทดลอง   16.00 
หลังการทดลอง   20.00 

กอนการทดลองกับหลงัการทดลอง n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  5 3.00 15.00 
-2.121 .034* 

Negative Ranks  0 .00 .00 

รายการ คะแนน n  Mediad 
หนวยที่ 3 21 5  

กอนการทดลอง   14.00 
หลังการทดลอง   18.00 

กอนการทดลองกับหลงัการทดลอง n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  5 3.00 15.00 
-2.060 .039* 

Negative Ranks  0 .00 .00 
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.31 (ตอ) 

รายการ คะแนน n  Mediad 
หนวยที่ 4 20 5  

กอนการทดลอง   11.00 
หลังการทดลอง   17.00 

กอนการทดลองกับหลงัการทดลอง n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  5 3.00 15.00 
-2.041 .041* 

Negative Ranks  0 .00 .00 

รายการ คะแนน n  Mediad 
หนวยที่ 5 20 5  

กอนการทดลอง   12.00 
หลังการทดลอง   17.00 

กอนการทดลองกับหลงัการทดลอง n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  5 3.00 15.00 
-2.041 .041* 

Negative Ranks  0 .00 .00 
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.31 แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 

3000-1606 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบวากอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 16.00 หลังการทดลอง 
คามัธยฐานเทากับ 22.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

เมื่อพิจารณาเปนรายหนวย พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยที่ 1 เรื่อง ความรูเบ้ืองตน
เก่ียวกับการคิดและระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 17.00 หลังการทดลอง คามัธยฐาน
เทากับ 23.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยที่ 2 เรื่อง การคิดอยางเปนระบบ กอนการ
ทดลอง คามัธยฐานเทากับ 16.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 20.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรยีน หนวยที่ 3 เรื่อง การคิดอยางเปนระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 14.00 หลังการ
ทดลอง คามัธยฐานเทากับ 18.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยที่ 4 เรื่อง การวิเคราะหปญหา
อยางเปนระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 11.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 17.00 
และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สําหรับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยที่ 5 เรื่อง การวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ กอนการ
ทดลอง คามัธยฐานเทากับ 12.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 17.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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การเปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับ
หลังการทดลอง 

สมมติฐานขอที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 
 
ตารางที ่4.32 คาเฉลี่ยคณุลกัษณะความมีคณุธรรมและจริยธรรมของผูเรยีน ประเมนิโดยผูสอน (n = 5)  

รายการ n  x̄ S.D. การแปลผล 
คุณลักษณะความมีคุณธรรมและจริยธรรม 5    

ดานวินัย  25.40 1.14 ระดับต่ํา 

ดานความรับผิดชอบ  34.00 1.00 ระดับปานกลาง 
รวม  59.40 1.94 ระดับสูง 

 

 
จากตารางที่ 4.32 อธิบายไดวาผูเรียนกลุมทดลองมีคุณลักษณะความมีคุณธรรมและ

จริยธรรม โดยภาพรวม คาเฉลี่ย 59.40 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.94 (ระดับสูง) เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวาดานวินัย คาเฉลี่ย 25.40 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.14 (ระดับตํ่า) และดานความ
รับผิดชอบ คาเฉลี่ย 34.00 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.00 (ระดับปานกลาง) 

 

ตารางที ่4.33 คาเฉลี่ยความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับหลังการ 
  ทดลอง ประเมินโดยผูเรียน (n = 5)  

รายการ จํานวนขอ n  x̄ S.D. การแปลผล 
ความมีคุณธรรมและจริยธรรม 39 5    

    กอนการทดลอง   2.22 .14 ระดับปานกลาง 
    หลังการทดลอง   3.50 .12 ระดับสูง 
ดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ 18 5    
    กอนการทดลอง   2.30 .19 ระดับปานกลาง 
    หลังการทดลอง   3.36 .17 ระดับสูง 
ดานความซื่อสัตยสุจริต 7 5    
    กอนการทดลอง   2.17 .18 ระดับปานกลาง 
    หลังการทดลอง   3.60 .27 ระดับสูง 
ดานความกตัญูกตเวท ี 8 5    
    กอนการทดลอง   2.17 .14 ระดับปานกลาง 
    หลังการทดลอง   3.53 .24 ระดับสูง 
ดานความเมตตากรุณา 6 5    
    กอนการทดลอง   2.26 .41 ระดับปานกลาง 
    หลังการทดลอง   3.53 .11 ระดับสูง 
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จากตารางที่ 4.33 อธิบายไดวาผูเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยภาพรวม 
กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.22 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .14 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง 
คาเฉลี่ย 3.50 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .12 (ระดับสูง) 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ กอนการทดลอง 
คาเฉลี่ย 2.30 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .19 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.36 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน .17 (ระดับสูง) ดานความซื่อสัตยสุจริต กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.17 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน .18 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.60 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .27 
(ระดับสูง) ดานความกตัญูกตเวที กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.17 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .14 (ระดับ
ปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.53 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .24 (ระดับสูง) และดานความ
เมตตากรุณา กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.26 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .41 (ระดับปานกลาง) และหลัง
การทดลอง คาเฉลี่ย 3.53 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .11 (ระดับสูง) 
 
ตารางที่ 4.34 การเปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับ 
  หลังการทดลอง ประเมินโดยผูเรียน (n = 5)  

รายการ จํานวนขอ n  Mediad 
กอนการทดลอง 39 5 2.19 
หลังการทดลอง 39 5 3.51 

รายการ จํานวนขอ n = 5 
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง 39      
Positive Ranks  5 3.00 15.00 

-2.023 .043* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

ดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ 18      
Positive Ranks  5 3.00 15.00 

-2.041 .041* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

ดานความซ่ือสัตยสุจริต 7      
Positive Ranks  5 3.00 15.00 

-2.023 .043* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

ดานความกตัญูกตเวที 8      
Positive Ranks  5 3.00 15.00 

-2.379 .017* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

ดานความเมตตากรุณา 6      
Positive Ranks  5 3.00 15.00 

-2.023 .043* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.34 แสดงใหเห็นวาความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน กอนการ
ทดลอง คามัธยฐานเทากับ 2.19 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 3.51 ทั้งน้ี ความมีคุณธรรมและ
จริยธรรมของผูเรียน ในภาพรวม พบวาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

เมื่อพิจาณาเปนรายดาน พบวาความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ดานความมีวินัย
และความรับผิดชอบ หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดาน
ความซื่อสัตยสุจริต พบวาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ดานความกตัญูกตเวที พบวาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และดานความเมตตากรุณา พบวาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   

 

การศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 

ตารางที่ 4.35 ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนกลุมทดลอง (n = 5) 

ขอ รายการ x̄ S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. ผูสอนมีความเปนกันเองกับนกัศึกษา  4.80 .44 มากที่สุด 
2. ผูสอนอธิบายจดุมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรยีนรูอยาง

แจมแจงชัดเจน 
4.80 .44 มากที่สุด 

3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแตละครั้งมีความ
เหมาะสม 

4.80 .44 มากที่สุด 

4. สถานที่ในการจดักิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและ
เหมาะสม 

4.40 .89 มาก 

5. บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูมีความเปนกันเอง 4.60 .54 มากที่สุด 
6. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรยีนรูมีความนาสนใจ 4.80 .44 มากที่สุด 
7. กิจกรรมการเรยีนรูมีความหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน 4.60 .54 มากที่สุด 
8. กิจกรรมการเรยีนรูมีความสนกุสนาน  4.60 .54 มากที่สุด 
9. นักศึกษามีสวนรวมในการทํากจิกรรมการเรียนรู 4.80 .44 มากที่สุด 
10. นักศึกษามีความสุขกับการทํากิจกรรมการเรยีนรู 4.60 .89 มากที่สุด 
11. การตดิตามหรือดูแลระหวางการทํากิจกรรมการเรยีนรู 

มีความตอเนื่อง และสม่ําเสมอ 
4.60 .89 มากที่สุด 

12. นักศึกษาไดรับสาระ และประโยชนจากการเขารวมกจิกรรม 
การเรียนรู 

5.00 .00 มากที่สุด 

13. เนื้อหาสาระจากกิจกรรมการเรียนรูสามารถนาํไปประยุกตใช
ในการดําเนินชวีิต และงานอาชีพ 

5.00 .00 มากที่สุด 

14. กิจกรรมไดพัฒนาความรู ความคิด และความเขาใจตอการ
ดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ 

4.80 .44 มากที่สุด 

15. หลังจากเขารวมกิจกรรมการเรียนรูนกัศึกษามีการปรับเปล่ียน
ความคิด และพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดขีึ้น 

4.60 .89 มากที่สุด 

รวม 4.72 .17 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 4.35 แสดงใหเห็นวาผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรู โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.72 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .17 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ขอ 12 นักศึกษาไดรับ
สาระ และประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู คาเฉลี่ย 5.00 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .00 
(ระดับมากที่สุด) และขอ 13 เน้ือหาสาระจากกิจกรรมการเรียนรูสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิต และงานอาชีพ คาเฉลี่ย 5.00 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .00 (ระดับมากที่สุด) สําหรับขอที่
ผูเรียนมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอ 4 สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและ
เหมาะสม คาเฉลี่ย 4.40 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .89 (ระดับมาก)  

  
กลุมทดลองที่ 2 ผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง ระดับช้ัน ปวส. 2 กลุม 1 จํานวน 19 คน 

 

ตารางที่ 4.36 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ ระหวางกอนการ 
  ทดลองกับหลังการทดลอง ของผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1 (n = 19) 

รายการ คะแนน n  Mediad 
ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน วิชาการคิดอยางเปนระบบ   25   

กอนการทดลอง  19 17.00 
หลังการทดลอง  19 21.00 

กอนการทดลองกับหลงัการทดลอง n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  19 10.00 190.00 
-3.941 .000* 

Negative Ranks  0 .00 .00 

รายการ คะแนน n  Mediad 
หนวยที่ 1 25 19  

กอนการทดลอง   16.00 
หลังการทดลอง   20.00 

กอนการทดลองกับหลงัการทดลอง n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  19 10.00 190.00 
-3.862 .000* 

Negative Ranks  0 .00 .00 

รายการ คะแนน n  Mediad 
หนวยที่ 2  21 19  

กอนการทดลอง   14.00 
หลังการทดลอง   19.00 

กอนการทดลองกับหลงัการทดลอง n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  19 10.00 190.00 
-3.872 .000* 

Negative Ranks  0 .00 .00 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.36 (ตอ) 

รายการ คะแนน n  Mediad 
หนวยที่ 3 21 19  

กอนการทดลอง   13.00 
หลังการทดลอง   18.00 

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  19 10.00 190.00 
-3.912 .000* 

Negative Ranks  0 .00 .00 

รายการ คะแนน n  Mediad 
หนวยที่ 4 20 19  

กอนการทดลอง   10.00 
หลังการทดลอง   15.00 

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  19 10.00 190.00 
-3.897 .000* 

Negative Ranks  0 .00 .00 

รายการ คะแนน n  Mediad 
หนวยที่ 5 20 19  

กอนการทดลอง   10.00 
หลังการทดลอง 20 19 16.00 

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  19 10.00 190.00 
-3.855 .007* 

Negative Ranks  0 .00 .00 
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.36 แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 
3000-1606 โดยภาพรวม พบวากอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 17.00 หลังการทดลอง คามัธยฐาน
เทากับ 21.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  

เมื่อพิจารณาเปนรายหนวย พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยที่ 1 เรื่อง ความรูเบ้ืองตน
เกี่ยวกับการคิดและระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 16.00 หลังการทดลอง คามัธยฐาน
เทากับ 20.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยที่ 2 เรื่อง การคิดอยางเปนระบบ กอน
ทดลอง คามัธยฐานเทากับ 14.00 หลังเรียนคามัธยฐานเทากับ 19.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หนวยที่ 3 เรื่อง การคิดอยางเปนระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 13.00 หลังการทดลอง 
คามัธยฐานเทากับ 18.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยที่ 4 เรื่อง การวิเคราะหปญหาอยาง
เปนระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 10.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 15.00 และพบวา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สําหรับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยที่ 5 เรื่อง การวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ กอนการทดลอง 
คามัธยฐานเทากับ 10.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 16.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

การเปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับ
หลังการทดลอง 

สมมติฐานขอที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 
 
ตารางที ่4.37 คาเฉลี่ยคุณลักษณะความมีคณุธรรมและจรยิธรรมของผูเรียน ประเมินโดยผูสอน (n = 19)  

รายการ n  x̄ S.D. การแปลผล 
คุณลักษณะความมีคณุธรรมและจริยธรรม 19    

ดานวินัย  24.15 1.21 ระดับตํ่า 

ดานความรับผิดชอบ  33.68 1.24 ระดับปานกลาง 
รวม  57.84 1.77 ระดับสูง 

 
จากตารางที่ 4.37 อธิบายไดวาผูเรียนกลุมทดลองมีคุณลักษณะความมีคุณธรรมและ

จริยธรรม โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ย 57.84 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.77 (ระดับสูง) เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวาดานวินัย คาเฉลี่ย 24.15 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.21 (ระดับตํ่า) และดานความ
รับผิดชอบ คาเฉลี่ย 33.68 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.24 (ระดับปานกลาง) 

 
ตารางที ่4.38 คาเฉลี่ยความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับหลังการ 
  ทดลอง ประเมินโดยผูเรียน (n = 19)  

รายการ จํานวนขอ n  x̄ S.D. การแปลผล 
ความมีคุณธรรมและจริยธรรม 39 19    

    กอนการทดลอง   2.30 .29 ระดับปานกลาง 
    หลังการทดลอง   3.57 .08 ระดับสูง 
ดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ 18 19    
    กอนการทดลอง   2.21 .18 ระดับปานกลาง 
    หลังการทดลอง   3.24 .14 ระดับสูง 
ดานความซื่อสัตยสุจริต 7 19    
    กอนการทดลอง   2.19 .36 ระดับปานกลาง 
    หลังการทดลอง   3.65 .24 ระดับสูง 
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ตารางที ่4.38 (ตอ)  
รายการ จํานวนขอ n  x̄ S.D. การแปลผล 

ดานความกตัญูกตเวท ี 8 19    
    กอนการทดลอง   2.29 .39 ระดับปานกลาง 
    หลังการทดลอง   3.73 .11 ระดับสูง 
ดานความเมตตากรุณา 6 19    
    กอนการทดลอง   2.51 .40 ระดับปานกลาง 
    หลังการทดลอง   3.68 .21 ระดับสูง 

 
จากตารางที่ 4.38 อธิบายไดวาผูเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยภาพรวม 

กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.30 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .29 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง 
คาเฉลี่ย 3.57 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .08 (ระดับสูง)  

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ กอนการทดลอง 
คาเฉลี่ย 2.21 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .18 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.24 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน .14 (ระดับสูง) ดานความซื่อสัตยสุจริต กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.19 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน .36 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.65 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .24 
(ระดับสูง) ดานความกตัญูกตเวที กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.29 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .39 (ระดับ
ปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.73 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .11 (ระดับสูง) และดานความ
เมตตากรุณา กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.51 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .40 (ระดับปานกลาง) และหลัง
การทดลอง คาเฉลี่ย 3.68 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .21 (ระดับสงู) 

 

ตารางที่ 4.39 การเปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับ 
  หลังการทดลอง ประเมินโดยผูเรียน (n = 19)  

รายการ จํานวนขอ n  Mediad 
กอนการทดลอง 39 19 2.50 
หลังการทดลอง 39 19 3.58 

รายการ จํานวนขอ n = 19 
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง 39      
Positive Ranks  19 10.00 190.00 

-3.823 .000* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

ดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ 18      
Positive Ranks  19 10.00 190.00 

-3.827 .000* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

ดานความซ่ือสัตยสุจริต 7      
Positive Ranks  19 10.00 190.00 

-3831 .000* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.39 (ตอ)  
รายการ จํานวนขอ n  Mediad 

ดานความกตัญูกตเวที 8      
Positive Ranks  19 10.00 190.00 

-3.829 .000* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

ดานความเมตตากรุณา 6      
Positive Ranks  19 10.00 190.00 

-3.833 .000* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.39 แสดงใหเห็นวาความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน กอนการ

ทดลอง คามัธยฐานเทากับ 2.50 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 3.58 ทั้งน้ี ความมีคุณธรรมและ
จริยธรรมของผูเรียน ในภาพรวม พบวาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

เมื่อพิจาณาเปนรายดาน พบวาความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ดานความมีวินัย
และความรับผิดชอบ หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดาน
ความซื่อสัตยสุจริต พบวาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ดานความกตัญูกตเวที พบวาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และดานความเมตตากรุณา พบวาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   

 

การศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 

ตารางที่ 4.40 ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนกลุมทดลอง (n = 19) 

ขอ รายการ x̄ S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. ผูสอนมีความเปนกันเองกับนกัศึกษา  4.73 .45 มากที่สุด 
2. ผูสอนอธิบายจดุมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรยีนรูอยาง

แจมแจงชัดเจน 
4.84 .37 มากที่สุด 

3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแตละครั้งมีความ
เหมาะสม 

4.73 .45 มากทีสุ่ด 

4. สถานที่ในการจดักิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและ
เหมาะสม 

4.63 .49 มากที่สุด 

5. บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูมีความเปนกันเอง 4.73 .45 มากที่สุด 
6. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรยีนรูมีความนาสนใจ 4.73 .45 มากที่สุด 
7. กิจกรรมการเรยีนรูมีความหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน 4.73 .45 มากที่สุด 
8. กิจกรรมการเรยีนรูมีความสนกุสนาน  4.68 .47 มากที่สุด 
9. นักศึกษามีสวนรวมในการทํากจิกรรมการเรียนรู 4.78 .41 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4.40 (ตอ) 

ขอ รายการ x̄ S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
10. นักศึกษามีความสุขกับการทํากิจกรรมการเรยีนรู 4.73 .45 มากที่สุด 
11. การตดิตามหรือดูแลระหวางการทํากิจกรรมการเรยีนรู 

มีความตอเนื่อง และสม่ําเสมอ 
4.63 .49 มากที่สุด 

12. นักศึกษาไดรับสาระ และประโยชนจากการเขารวมกจิกรรม 
การเรียนรู 

4.94 .22 มากที่สุด 

13. เนื้อหาสาระจากกิจกรรมการเรียนรูสามารถนาํไปประยุกตใช
ในการดําเนินชวีิต และงานอาชีพ 

4.89 .45 มากที่สุด 

14. กิจกรรมไดพัฒนาความรู ความคิด และความเขาใจตอการ
ดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ 

4.78 .41 มากที่สุด 

15. หลังจากเขารวมกิจกรรมการเรียนรูนกัศึกษามีการปรับเปล่ียน
ความคิด และพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดขีึ้น 

4.84 .37 มากที่สุด 

รวม 4.76 .14 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.40 แสดงใหเห็นวาผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม

การเรียนรู โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.76 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .14 
เมือ่พิจารณาเปนรายขอ พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ขอ 12 นักศึกษาไดรับสาระ 

และประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู คาเฉลี่ย 4.94 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .22 (ระดับ
มากที่สุด) รองลงมา คือ ขอ 13 เน้ือหาสาระจากกิจกรรมการเรียนรูสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิต และงานอาชีพ คาเฉลี่ย 4.89 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .45 (ระดับมากที่สุด) สําหรับขอที่
ผูเรียนมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอ 4 สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและเหมาะสม 
คาเฉลี่ย 4.63 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .49 (ระดับมากที่สุด)   

 
กลุมทดลองที่ 3 ผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง ระดับช้ัน ปวส. 2 กลุม 3 จํานวน 17 คน 

 
ตารางที่ 4.41 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ ระหวางกอนการ 
  ทดลองกับหลังการทดลอง ของผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 3 (n = 17) 

รายการ คะแนน n  Mediad 
ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน วิชาการคิดอยางเปนระบบ   25   

กอนการทดลอง  17 16.00 
หลังการทดลอง  17 21.00 

กอนการทดลองกับหลงัการทดลอง n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  17 9.00 153.00 
-3.652 .000* 

Negative Ranks  0 .00 .00 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.41 (ตอ) 

รายการ คะแนน n  Mediad 
หนวยที่ 1 25 17  

กอนการทดลอง   16.00 
หลังการทดลอง   21.00 

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  17 9.00 153.00 
-3.663 .000* 

Negative Ranks  0 .00 .00 

รายการ คะแนน n  Mediad 
หนวยที่ 2 21 17  

กอนการทดลอง   13.00 
หลังการทดลอง   19.00 

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  17 9.00 153.00 
-3.655 .000* 

Negative Ranks  0 .00 .00 

รายการ คะแนน n  Mediad 
หนวยที ่3 21 17  

กอนการทดลอง   13.00 
หลังการทดลอง   18.00 

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  17 9.00 153.00 
-3.661 .000* 

Negative Ranks  0 .00 .00 

รายการ คะแนน n  Mediad 
หนวยที่ 4 20 17  

กอนการทดลอง   13.00 
หลังการทดลอง   17.00 

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  17 9.00 153.00 
-3.684 .000* 

Negative Ranks  0 .00 .00 

รายการ คะแนน n  Mediad 
หนวยท่ี 5 20 17  

กอนการทดลอง   14.00 
หลังการทดลอง   18.00 

กอนการทดลองกบัหลังการทดลอง  n  
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

Positive Ranks  17 9.00 153.00 
-3.684 .000* 

Negative Ranks  0 .00 .00 
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.41 แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 
3000-1606 โดยภาพรวม พบวากอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 16.00 หลังการทดลอง คามัธยฐาน
เทากับ 21.00 ทั้งน้ี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 หลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

เมื่อพิจารณาเปนรายหนวย พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยที่ 1 เรื่อง ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ
การคิดและระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 16.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 21.00 
และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยที่ 2 เรื่อง การคิดอยางเปนระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐาน
เทากับ 13.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 19.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยที่ 3 
เรื่อง การคิดอยางเปนระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 13.00 หลังการทดลอง คามัธยฐาน
เทากับ 18.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยที่ 4 เรื่อง การวิเคราะหปญหาอยางเปน
ระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 13.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 17.00 และพบวา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สําหรับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยที่ 5 เรื่อง การวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ กอนการทดลอง 
คามัธยฐานเทากับ 14.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 18.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

การเปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับ
หลังการทดลอง 

สมมติฐานขอที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม หลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลอง 
 
ตารางที ่4.42 คาเฉลี่ยคุณลักษณะความมีคณุธรรมและจรยิธรรมของผูเรียน ประเมินโดยผูสอน (n = 17)  

รายการ n  x̄ S.D. การแปลผล 
คุณลักษณะความมีคณุธรรมและจริยธรรม 17    

ดานวินัย  24.52 .87 ระดับตํ่า 

ดานความรับผิดชอบ  34.35 .93 ระดับปานกลาง 
รวม  58.88 1.16 ระดับสูง 

 
จากตารางที่ 4.42 อธิบายไดวาผูเรียนกลุมทดลองมีคุณลักษณะความมีคุณธรรมและ

จริยธรรม โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ย 58.88 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.16 (ระดับสูง) เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวาดานวินัย คาเฉลี่ย 24.52 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .87 (ระดับตํ่า) และดานความ
รับผิดชอบ คาเฉลี่ย 34.35 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .93 (ระดับปานกลาง) 
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ตารางที ่4.43 คาเฉลี่ยความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับหลังการ 
  ทดลอง ประเมินโดยผูเรียน (n = 17)  

รายการ จํานวนขอ n x̄ S.D. การแปลผล 

ความมีคุณธรรมและจริยธรรม 39 17    

    กอนการทดลอง   2.31 .15 ระดับปานกลาง 
    หลังการทดลอง   3.58 .07 ระดับสูง 
ดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ 18 17    
    กอนการทดลอง   2.16 .16 ระดับปานกลาง 
    หลังการทดลอง   3.27 .13 ระดับสูง 
ดานความซื่อสัตยสุจริต 7 17    
    กอนการทดลอง   2.30 .19 ระดับปานกลาง 
    หลังการทดลอง   3.63 .22 ระดับสูง 
ดานความกตัญูกตเวท ี 8 17    
    กอนการทดลอง   2.44 .17 ระดับปานกลาง 
    หลังการทดลอง   3.69 .16 ระดับสูง 
ดานความเมตตากรุณา 6 17    
    กอนการทดลอง   2.34 .31 ระดับปานกลาง 
    หลังการทดลอง   3.71 .19 ระดับสูง 

 
จากตารางที่ 4.43 อธิบายไดวาผูเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยภาพรวม 

กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.31 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .15 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง 
คาเฉลี่ย 3.58 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .07 (ระดับสูง) 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ กอนการทดลอง 
คาเฉลี่ย 2.16 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .16 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.27 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน .13 (ระดับสูง) ดานความซื่อสัตยสุจริต กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.30 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน .19 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.63 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .22 
(ระดับสูง) ดานความกตัญูกตเวที กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.44 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .17 (ระดับ
ปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.69 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .16 (ระดับสูง) และดานความ
เมตตากรุณา กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.34 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .31 (ระดับปานกลาง) และหลัง
การทดลอง คาเฉลี่ย 3.71 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .19 (ระดับสงู) 
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ตารางที่ 4.44 การเปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับ 
  หลังการทดลอง ประเมินโดยผูเรียน (n = 17)  

รายการ จํานวนขอ n  Mediad 
กอนการทดลอง 39 17 2.29 
หลังการทดลอง 39 17 3.55 

รายการ จํานวนขอ n = 17 
Mean 
Rank 

Sum  
of Ranks 

Z p 

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง 39      
Positive Ranks  17 9.00 153.00 

-3.621 .000* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

ดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ 18      
Positive Ranks  17 9.00 153.00 

-3.628 .000* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

ดานความซ่ือสัตยสจุริต 7      
Positive Ranks  17 9.00 153.00 

-3.644 .000* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

ดานความกตัญูกตเวที 8      
Positive Ranks  17 9.00 153.00 

-3.650 .000* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

ดานความเมตตากรุณา 6      
Positive Ranks  17 9.00 153.00 

-3.630 .000* 
Negative Ranks  0 .00 .00 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.44 แสดงใหเห็นวาความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน กอนการทดลอง 

คามัธยฐานเทากับ 2.29 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 3.55 ทั้งน้ี ความมีคุณธรรมและจริยธรรมของ
ผูเรียน ในภาพรวม พบวาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

เมื่อพิจาณาเปนรายดาน พบวาความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ดานความมีวินัย
และความรับผิดชอบ หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดาน
ความซื่อสัตยสุจริต พบวาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ดานความกตัญูกตเวที พบวาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และดานความเมตตากรุณา พบวาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   
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การศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 
ตารางที่ 4.45 ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนกลุมทดลอง (n = 17) 

ขอ รายการ x̄ S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. ผูสอนมีความเปนกันเองกับนกัศึกษา  4.76 .43 มากที่สุด 
2. ผูสอนอธิบายจดุมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรยีนรูอยาง

แจมแจงชัดเจน 
4.88 .33 มากที่สุด 

3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแตละครั้งมีความ
เหมาะสม 

4.82 .39 มากที่สุด 

4. สถานที่ในการจดักิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและ
เหมาะสม 

4.64 .49 มากที่สุด 

5. บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูมีความเปนกันเอง 4.76 .43 มากที่สุด 
6. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรยีนรูมีความนาสนใจ 4.70 .46 มากที่สุด 
7. กิจกรรมการเรยีนรูมีความหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน 4.70 .46 มากที่สุด 
8. กิจกรรมการเรยีนรูมีความสนกุสนาน  4.70 .46 มากที่สุด 
9. นักศึกษามีสวนรวมในการทํากจิกรรมการเรียนรู 4.76 .43 มากที่สุด 
10. นักศึกษามีความสุขกับการทํากิจกรรมการเรยีนรู 4.70 .46 มากที่สุด 
11. การตดิตามหรือดูแลระหวางการทํากิจกรรมการเรยีนรู 

มีความตอเนื่อง และสม่ําเสมอ 
4.64 .49 มากที่สุด 

12. นักศึกษาไดรับสาระ และประโยชนจากการเขารวมกจิกรรม 
การเรียนรู 

4.94 .24 มากที่สุด 

13. เนื้อหาสาระจากกิจกรรมการเรียนรูสามารถนาํไปประยุกตใช
ในการดําเนินชวีิต และงานอาชีพ 

5.00 .00 มากที่สุด 

14. กิจกรรมไดพัฒนาความรู ความคิด และความเขาใจตอการ
ดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ 

4.82 .39 มากที่สุด 

15. หลังจากเขารวมกิจกรรมการเรียนรูนกัศึกษามีการปรับเปล่ียน
ความคิด และพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดขีึ้น 

4.88 .33 มากที่สุด 

รวม 4.78 .10 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.45 แสดงใหเห็นวาผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม

การเรียนรู โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.78 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .10 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ขอ 13 เน้ือหาสาระจาก

กิจกรรมการเรียนรูสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต และงานอาชีพ คาเฉลี่ย 5.00 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน .00 (ระดับมากที่สุด) รองลงมา คือ ขอ 12 นักศึกษาไดรับสาระ และประโยชนจาก
การเขารวมกิจกรรมการเรียนรู คาเฉลี่ย 4.94 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .24 (ระดับมากที่สุด) สําหรับ
ขอที่ผูเรียนมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอ 4 สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและ
เหมาะสม คาเฉลี่ย 4.64 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .49 (ระดับมากที่สุด)  



 

 
137 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ 
รหัสวิชา 3000-1606 (การทดลองระยะที่ 3) 

ผูวิจัยดําเนินการทดลองกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ระยะการทดลองที่ 3 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 กับผูเรียนผูเรียนภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร กลุม 1 
จํานวน 5 คน ผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1 จํานวน 19 คน และผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 3 
จํานวน 17 คน รวมทั้งสิ้น 41 คน ประกอบดวย 8 กิจกรรม ระยะเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
จํานวน 13 ครั้ง ๆ ละ 2 ช่ัวโมง ผูวิจัยเสนอผลการสะทอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู รายละเอียดดังน้ี 

การสะทอนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  
              1. เนื้อหาสาระในการเรียนรูมีความยากงายตอการเขาใจหรือไม และอยางไร  
  ผลการทดลองกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ในสวนของการใหขอมูลยอนกลับ 
หรือการสะทอนผลการจัดกิจกรรม โดยการสัมภาษณผูเรียนประเด็นความยากงายของสาระการเรียนรู 
สรุปไดดังน้ี 

ผูเรียนทุกกลุมทดลองมีความคิดเห็นวาเน้ือหาสาระในการเรียนรูงายตอการทําความ
เขาใจ เน่ืองจากผูสอนอธิบายเน้ือหาสาระไดอยางชัดจน มีการกระชับสาระสําคัญ ทําใหเน้ือหาไมยาก
หรือไมซับซอนจนเกินไป และมีสื่อวีดิทัศน ใบงาน ใบความรูที่อธิบายเน้ือหาไดชัดเจน กอปรกับผูสอน
มีการยกตัวอยางทําใหผูเรียนมองเห็นภาพอยางเปนรูปธรรม และใชคําศัพทหรือภาษาที่งายตอการ
เขาใจ ผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 สะทอนความคิดเห็นวาผูสอนมีวิธีการสอนที่หลากหลายเปนขั้นตอน ทํา
ใหเขาใจเน้ือหาไดงาย ผูสอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหผูเรียนลงมือปฏิบัติในช้ันเรียน ทําให
เกิดความกระตือรือรนในการเรียน ตลอดจนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางสมาชิกกลุม ทําใหเกิด
การเรียนรูอยางมีความสุข  

ผูเรียนกลุมทดลองที่ 3 สะทอนความคิดเห็นวาเน้ือหาสาระที่ไดรับมีความเหมาะสม 
ไมยากและไมงายเกินไป สามารถจดจําไดงาย เน่ืองจากผูสอนจัดกิจกรรมกลุมโดยใหสมาชิกชวยกันสืบคน
ขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ชวยกันปฏิบัติงานกลุม จึงทําใหผูเรียนจําและเขาใจเน้ือหาสาระไดงาย
และนาน ผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 และผูเรียนกลุมทดลองที่ 3 สะทอนความคิดเห็นสอดคลองกันวาผูสอน
มีการยกตัวอยางที่ทําใหเห็นภาพ ทําใหงายตอการทําความเขาใจ และผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนได
ซักถาม และแสดงความคิดเห็น ทั้งน้ีผูสอนก็ตอบคําถามหรืออธิบายขอสงสัยไดตรงประเด็น และใช
ภาษาที่เขาใจงาย 

2. กระบวนการสอนหรือวิธีการสอนเปนอยางไร และเพื่อความเขาใจเนื้อหาสาระ
ผูเรียนตองการใหมีการพัฒนาอยางไร  

ผูเรียนกลุมทดลองสะทอนผลประเด็นกระบวนการสอนหรือวิธีการสอน รายละเอียด
ดังน้ี 

ผูเรียนทุกกลุมทดลองสะทอนความคิดเห็นวากระบวนการสอนหรือวิธีการสอนที่ดําเนินการ
มคีวามเหมาะสมทุกประการ ไมตองมีการปรับปรุงแกไขใด ๆ ทั้งสิ้น ผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 และผูเรียนกลุม
ทดลองที่ 2 สะทอนความคิดเห็นสอดคลองกันวาผูสอนมีความพรอมในการสอน คือมีการวางแผนการ
สอนอยางดี ทําใหกระบวนการสอนเปนไปตามขั้นตอน ผูเรียนเขาใจเน้ือหาสาระเปนอยางดี เพราะ
ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น มีการใหผูเรียนตอบคําถามเพ่ือใหผูเรียนเกิดความ
สนใจในการเรียนรูเน้ือหาสาระ มีสื่อการสอนที่เขาใจงายโดยนํามาจากเหตุการณหรือสถานการณที่
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เกิดขึ้นในชีวิตมาเช่ือมโยงกับเน้ือหาสาระที่สอน ทําใหเขาใจงายและไมนาเบ่ือ ซึ่งเปนการเปดโลกทัศน
แหงการเรียนรูที่ไมเคยเรียนรูมากอน  

ผูเรียนกลุมทดลองที่ 3 สะทอนความคิดเห็นวาผูสอนมีว ีดิทัศนประกอบการเรียน ทําให
การเรียนรูเน้ือหาในบทเรียนของแตละหนวยงายตอการทําความเขาใจ ขอมูลที่นํามาสอนมีความ
หลากหลาย คือมีทั้งเอกสารประกอบการเรียน ใบงาน และสื่อวีดิทัศน ตลอดจนการทํากิจกรรมเตรียม
ความพรอมหรือกิจกรรมจัดกลุมทําใหการเรียนรูในแตละครั้งมีความสนุกสนาน และผูเรียนไดใชความคิด 
นอกจากน้ี ผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 สะทอนวาผูสอนมีสื่อการสอนที่ครบถวน กระบวนการเรียนการสอน
เขาใจงาย มีการถามตอบอยางเปนธรรมชาติ มีวิธีการสอนที่หลากหลาย นาสนใจ มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นที่สามารถสรางความสนใจใหผูเรียนมีจิตใจจดจออยูกับบทเรียน มีการยกตัวอยางที่พบ
เจอในชีวิตประจําวัน ทําใหเกิดกระบวนการคิดที่สามารถเช่ือมโยงความรูสูโลกความแหงความเปนจริง 
และเกิดความตระหนักตอการจัดลําดับความสําคัญของงาน ผูเรียนกลุมทดลองที่ 2 สะทอนวาผูสอนมี
วิธีการสอนที่เปนลําดับขั้นตอน มีสื่อประกอบทําใหมองเห็นภาพที่ชัดเจน และเกิดจินตนาการเช่ือมโยงสู
โลกของงานอาชีพ 

ผูเรียนทุกกลุมทดลองสะทอนความเห็นทํานองเดียวกันวา ผูสอนมีการวางแผนการ
สอนไดดี มีความตรงเวลา มีความเปนกันเองทําใหเกิดบรรยากาศที่ผอนคลาย ผูเรียนกลาแสดงความ
คิดเห็นและกลานําเสนอผลงาน กลาซักถามประเด็นที่สงสัย ผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 สะทอนความ
คิดเห็นวาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูผูสอนจะใหสมาชิกกลุมทําใบงานที่เสริมสรางความคิดริเริ่ม
ใหกับผูเรียน ทําใหอยากเรียนรูเพราะเรียนแลวสนุก และเน้ือหาที่สอนตรงประเด็นทําใหเกิดการเรียนรู
ไดอยางแทจริง กระบวนการสอนไมซับซอน และบรรยากาศไมเครงเครียดหรือกดดันผูเรียน 

3. ผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดงายหรือไม และอยางไร  
                     ผูเรียนทุกกลุมทดลองสะทอนการเขาถึงแหลงขอมูลวาสามารถเขาถึงไดงาย เพราะ
ในระหวางการจัดกิจกรรมกลุมผูสอนจะใหผูเรียนชวยกันคนควาความรู โดยผูสอนแนะนําการสืบคน
ขอมูลจากแหลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความนาเช่ือถือได ตลอดจนใหผูเรียนไดทบทวนความรูโดย
การศึกษาเพ่ิมเติมทางอินเตอรเน็ต หนังสือ เอกสารประกอบการเรียน หรือการคนหาขอมูลจากฐานขอมูล
อ่ืน ๆ ผูสอนมีการฉายโปรเจคเทอรแสดงตัวอยางแหลงคนควา ทําใหการเขาถึงขอมูลมีความสะดวก 
รวดเร็ว และหลากหลาย ตลอดจนหลักการพิจารณาขอมูลที่นาเช่ือถือได และการนําไปประยุกตใชใน
งานอาชีพและการดําเนินชีวิตประจําวัน 

4. ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชไดหรือไม และอยางไร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ผูเรียนกลุมทดลองทั้งหมด สะทอนความคิดเห็นวาสามารถนําความรูที่ไดรับไป

ประยุกตใชกับการทํางานในอนาคตและการใชชีวิตประจําวัน เพราะหลังจากเรียนวิชาน้ีแลวทําใหมี
ความคิดที่เปลี่ยนไป กลาวคือผูเรียนมีความคิดอยางเปนเหตุเปนผลมากขึ้น มองทุกอยางเปนองครวมเปน
วิทยาศาสตรมากขึ้น ความรูที่ไดรับสามารถประยุกตใชไดอยางหลากหลาย เชน การบริหาร แกปญหา
ในการเรียน และกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ กระบวนการคิดและตัดสินใจ การพัฒนาตนเอง
และชุมชน  

ผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 สะทอนความคิดเห็นวาความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชในกับ
กระบวนการตัดสินใจ ประเมินคา วางแผน วิเคราะห และแยกแยะขอมูล ทําใหมีความคิดอยางเปน
ระบบ มีการตัดสินใจดวยความรอบคอบ มีการวางแผนในการดําเนินชีวิต การเลือกอาชีพหรือการเลือก
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ทําสิ่งตาง ๆ ตลอดจนการตัดสินใจในการแกปญหา การจัดลําดับความสําคัญ การสืบคนขอมูล ผูเรียน
กลุมทดลองที่ 2 และผูเรียนกลุมทดลองที่ 3 สะทอนความคิดเห็นในทํานองเดียวกันวาประโยชนของ
ความรูที่ไดรับในเบ้ืองตนที่เห็นชัดเจน คือสามารถนําความรูไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนโดย
ไมขัดแยงกัน เพ่ือการเรียนรูไปดวยกัน และพบวาสามารถแกไขปญหาไดตรงจุด หลีกเลี่ยงขอผิดพลาด
ที่อาจจะเกิดขึ้น ทํางานไดอยางเปนระบบ งานเสร็จอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี 
ผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 และผูเรียนกลุมทดลองที่ 3 สะทอนความคิดเห็นเพ่ิมเติมวาความรูที่ไดรับคือ
ประเด็นคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเปนเรื่องใกลตัว และสามารถนําไปประยุกตใชใดจริงในงานอาชีพและ
การดําเนินชีวิตประจําวัน เชน ความช่ือสัตย การตรงตอเวลา และความรับผิดชอบ ทําใหเปนผูที่มีสติ 
คิดอยางเปนเหตุเปนผล สงผลใหการดําเนินชีวิตเปนไปอยางราบรื่น และทําใหสังคมสงบสุข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

การวิเคราะหปญหาและอุปสรรค  
จากผลการสะทอนการปฏิบัติ ของระยะการทดลองที่ 3 ผูวิจัยไมพบปญหาและอุปสรรค

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เน่ืองจากผูเรียนสะทอนวากระบวนการเรียนการ
สอน ระยะเวลา และเน้ือหาสาระของกิจกรรมมีความเหมาะสมดีแลว และไมตองมีการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมการเรียนรูใด ๆ ทั้งสิ้น  

การประเมินผลและสรุป 
   การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ในระยะการทดลองที่ 3 ผูวิจัย ไมพบ
ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสรุปรายละเอียด และระยะเวลา
ของการจัดกิจกรรมการรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ดังที่
ไดแสดงไว (ตารางที่ 4.46) 
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ตารางที่ 4.46 รายละเอียด และระยะเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปน 
  ระบบ รหัสวิชา 3000-1606 

หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคุณธรรม และจริยธรรม  สัปดาหที่ 1 จํานวน 2 ชั่วโมง 

ครั้งที ่ ประเด็นการเรียนรู จุดประสงค สื่อการเรียนรู 

1 1. ความหมายของคุณธรรม 
2. ความหมายของจริยธรรม 
3. ความแตกตางระหวาง
คุณธรรมกับจริยธรรม 
 

1. เพ่ือใหผูเรียนอธิบายความหมายของ
คุณธรรมไดถูกตอง 
2. เพ่ือใหผูเรียนบอกความหมายของจริยธรรม
ไดถูกตอง 
3. เพ่ือใหผูเรียนแยกแยะความแตกตางของ
คุณธรรมกับจริยธรรมไดถูกตอง 

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

รายละเอียดขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดปญหา 
1. ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุม 5-6 คน ตามความสมัครใจ และจัดกิจกรรมเกม “สํารวจขอมูลกลุม” เพ่ือสรางสัมพันธภาพระหวาง
ผูสอนกับผูเรียน  
2. ผูสอนใหสมาชิกกลุมดูวีดิทัศนเรื่อง “เด็กชายพรชัย” เพ่ือเชื่อมโยงสูการทําใบงานท่ี 1 วิเคราะหคุณธรรมและจริยธรรม   
3. ผูสอนใหสมาชิกกลุมทําใบงานท่ี 1 วิเคราะหคุณธรรมและจริยธรรม  เรื่อง “เด็กชายพรชัย” โดยกําหนดประเด็นปญหาดังนี้ 
    1) คุณธรรมท่ีปรากฎในสื่อวีดิทัศนมีอะไรบาง 
    2) จริยธรรมท่ีปรากฏในสื่อวีดิทัศนมีอะไรบาง 
4. ผูสอนอาจฉายวีดิทัศนซํ้า 2-3 รอบ เพ่ือความเขาใจ 
 

ขั้นตอนที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา 
1. สมาชิกกลุมนําประเด็นปญหาท่ีจะตองทําในใบงานท่ี 1 มาทําความเขาใจทีละขอวามีเรื่องใดบางท่ีจะตองหาขอมูลเพ่ิมเติม เชน  

1) คุณธรรมคืออะไร 
2) จริยธรรมคืออะไร 
3) คุณธรรมและจริยธรรมแตกตางกันอยางไร 

เพ่ือใหเห็นความเชื่อมโยงระหวางคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา 
สมาชิกกลุมแบงหนาท่ีกันศึกษาคนควาในประเด็นท่ีรวมกันกําหนดจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย เชน หนังสือเรียน หรือ
แหลงขอมูลสารสนเทศ 
 

ขั้นตอนที่ 4 สังเคราะหความรู 
สมาชิกกลุมแตละคนนําความรูท่ีไดศึกษาคนความาอภิปรายรวมกันวาขอมูลนั้นมีความถูกตองเหมาะสมเพียงไร ขอมูลใดเปนหลัก
สําคัญท่ีสามารถนํามาวิเคราะหคุณธรรมและจริยธรรมจากสื่อว ีดิทัศน เรื่อง “เด็กชายพรชัย” ไดชัดเจน และสมาชิกกลุมมีการ
ซักถามขอสงสัยระหวางกันจนมีความเขาใจตรงกัน 
 

ขั้นตอนที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ 
1. สมาชิกกลุมหลอมรวมขอมูลเขาดวยกัน พรอมท้ังแสดงขอคิดเห็นวาในการสืบคนขอมูลนั้นเปนประโยชนตอการทําใบงานท่ี 1 
หรือไม และอยางไร 
2. สมาชิกกลุมรวมกันวางแผนนําเสนอผลงานท่ีดําเนินการรวมกันในใบงานท่ี 1 วิเคราะหคุณธรรมและจริยธรรมจากสื่อวีดิทัศน 
 

ขั้นตอนที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน 
1. ผูสอนใหตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานจากการทําใบงานท่ี 1 วิเคราะหคุณธรรมและจริยธรรมจากสื่อวีดิทัศน 
2. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปความหมายคุณธรรม และจริยธรรม ความแตกตางและการเชื่อมโยงระหวางคุณธรรม และจริยธรรม  
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ตารางที่ 4.46 (ตอ)  

หนวยที่ 2 เรื่อง ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการคิดและระบบ สัปดาหที่ 3 จํานวน 2 ชั่วโมง 

ครั้งที ่ ประเด็นการเรียนรู จุดประสงค สื่อการเรียนรู 
2 องคประกอบของระบบ  1. เพ่ือใหผูเรียนแยกแยะองคประกอบของระบบ

ไดถูกตอง 
2. เพ่ือใหผูเรียนระบุองคประกอบของระบบตอ
กระบวนการดําเนินงานไดถูกตอง 

1. กิจกรรมเกมเขากลุม 
2. ใบงานท่ี 2 กวาจะไดมาซ่ึง
รถยนต 
3. ใบความรูเร่ืององคประกอบ
ของระบบ 

รายละเอียดขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดปญหา 
1. ผูสอนใหผูเรียนจัดกิจกรรม “เกมเขากลุม” เพ่ือแบงกลุมทํากิจกรรม กลุมละ 5-6 คน 
2. ผูสอนใหสมาชิกกลุมทําใบงานท่ี 2 กวาจะไดมาซ่ึงรถยนต โดยกําหนดประเด็นปญหาดังนี้ 
    1) ปจจัยนําเขาในการผลิตรถยนต มีอะไรบาง 
    2) กระบวนการในการผลิตรถยนต เปนอยางไร 
    3) ผลท่ีได คืออะไร 
    4) ขอมูลยอนกลับ คืออะไร 
 

ขั้นตอนที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา 
1. สมาชิกกลุมนําประเด็นปญหาท่ีจะตองทําความเขาใจกอนจะเริ่มทําใบงานท่ี 2 มาทําความเขาใจทีละขอวามีเรื่องใดบางท่ีสมาชิก
กลุมจะตองหาขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับองคประกอบของระบบ เชน  

1) ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลท่ีได คืออะไร  
2) หากผลท่ีไดไมสอดคลองกับจุดประสงค ควรทําอยางไร 
3) แตละองคประกอบของระบบ เชื่องโยงกันอยางไร  

 

ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา 
สมาชิกกลุมแบงหนาท่ีกันศึกษาคนควาในประเด็นท่ีรวมกันกําหนดจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย เชน หนังสือเรียน ใบความรู หรือ
แหลงขอมูลสารสนเทศ 
 

ขั้นตอนที่ 4 สังเคราะหความรู 
สมาชิกกลุมแตละคนนําความรูท่ีไดศึกษาคนความาอภิปรายรวมกันวาขอมูลนั้นมีความถูกตองเหมาะสมเพียงไร ขอมูลใดเปนหลัก
สําคัญท่ีสามารถนํามาเชื่อมโยงสูการทําใบงานท่ี 3 ไดชัดเจน และสมาชิกกลุมมีการซักถามขอสงสัยระหวางกันจนมีความเขาใจ
ตรงกัน 
 

ขั้นตอนที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ 
1. สมาชิกกลุมหลอมรวมขอมูลเขาดวยกัน พรอมท้ังแสดงขอคิดเห็นวาในการสืบคนขอมูลนั้นเปนประโยชนตอการทําใบงานท่ี 2 
หรือไม และอยางไร 
2. สมาชิกกลุมรวมกันวางแผนเพ่ือนําเสนอผลงานท่ีดําเนินการรวมกันในใบงานท่ี 2 กวาจะไดมาซ่ึงรถยนต  
 

ขั้นตอนท่ี 6 นําเสนอและประเมินผลงาน 
1. ตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน โดยแตละกลุมสลับกันประเมิน เชน  
    กลุมท่ี 1 นําเสนอ กล ุมท่ี 2 ประเมินและใหขอเสนอแนะ 
    กลุมท่ี 2 นําเสนอ กล ุมท่ี 3 ประเมินและใหขอเสนอแนะ 
    กลุมท่ี 3 นําเสนอ กล ุมท่ี 1 ประเมินและใหขอเสนอแนะ 
2. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปองคประกอบของระบบ และการเชื่อมโยงแตละองคประกอบของระบบการผลิตรถยนต เพ่ือให
ผูเรียนเกิดความเขาใจอยางเปนรูปธรรม 
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ตารางที่ 4.46 (ตอ)  

หนวยที่ 3 เรื่อง การคิดอยางเปนระบบ สัปดาหที่ 6-7 จํานวน 4 ชั่วโมง 
ครั้งที ่ ประเด็นการเรียนรู จุดประสงค สื่อการเรียนรู 

3 กระบวนการวิเคราะหระบบใน
แนวลึก 

1. เพ่ือใหผูเรียนแยกแยะระดับของระบบในแนว
ลึกไดถูกตอง 
2. เพ่ือใหผูเรียนวิเคราะหระบบในแนวลึกได
ถูกตอง 

1. วีดิทัศนเรื่องความรุนแรงใน
วัยรุน 
2. ใบงานท่ี 3 การวิเคราะหระบบ
ในแนวลึก 
3 ใบความรูเรื่องการวิเคราะห
ระบบในแนวลึก 

รายละเอียดขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดปญหา 
1. ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุมทํากิจกรรม กลุมละ 5-6 คน ตามความสมัครใจ 
2. ผูสอนใหผูเรียนดูวีดิทัศนเรื่อง “ความรุนแรงในวัยรุน” เพ่ือเชื่อมโยงสูการทําใบงานท่ี 3 การวิเคราะหระบบในแนวลึก 
3. ผูสอนใหสมาชิกกลุมทําใบงานท่ี 3 การวิเคราะหระบบในแนวลึก เรื่อง “ความรุนแรงในวัยรุน”  โดยกําหนดประเด็นปญหาดังนี้  
    1) ระดับปรากฎการณท่ีเห็น คืออะไร 
    2) ระดับแนวโนมและแบบแผน เปนอยางไร 
    3) ระดับโครงสราง ประกอบดวยอะไรบาง และอยางไร 
    4) ระดับภาพจําลองความคิดของวัยรุนเหลานั้น เปนอยางไร 
 

ขั้นตอนที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา 
1. สมาชิกกลุมนําประเด็นปญหาท่ีจะตองทําความเขาใจกอนจะเริ่มทําใบงานท่ี 3 มาทําความเขาใจทีละขอวามีเรื่องใดบางท่ีสมาชิก
กลุมจะตองหาขอมูลเพ่ิมเติม เชน  

1) กระบวนการวิเคราะหระบบในแนวลึก คืออะไร 
      2) การวิเคราะหระบบในแนวลึก มีกี่ระดับ อะไรบาง และอยางไร 
 

ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา 
สมาชิกกลุมแบงหนาท่ีกันศึกษาคนควาในประเดน็ท่ีรวมกันกําหนดจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย เชน หนังสือเรียน ใบความรู หรือ
แหลงขอมูลสารสนเทศ 
 

ขั้นตอนที่ 4 สังเคราะหความรู 
สมาชิกกลุมแตละคนนําความรูท่ีไดศึกษาคนความาอภิปรายรวมกันวาขอมูลมีความถูกตองเหมาะสมเพียงไร ขอมูลใดเปนหลัก
สําคัญท่ีสามารถนํามาเชื่อมโยงสูการทําใบงานท่ี 3 ไดชัดเจน และสมาชิกกลุมมีการซักถามขอสงสัยระหวางกันจนเกิดความเขาใจ
ตรงกัน 
 

ขั้นตอนที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ 
1. สมาชิกกลุมหลอมรวมขอมูลเขาดวยกัน พรอมท้ังแสดงขอคิดเห็นวาในการสืบคนขอมูลนั้นเปนประโยชนตอการทําใบงานท่ี 3 
หรือไม และอยางไร 
2. สมาชิกกลุมรวมกันวางแผนเพ่ือนําเสนอผลงานท่ีดําเนินการรวมกันในใบงานท่ี 3 การวิเคราะหระบบในแนวลึก 
 

ขั้นตอนที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน 
1. ตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน โดยแตละกลุมสลับกันประเมิน เชน  
    กลุมท่ี 1 นําเสนอ กล ุมท่ี 2 ประเมินและใหขอเสนอแนะ 
    กลุมท่ี 2 นําเสนอ กล ุมท่ี 3 ประเมินและใหขอเสนอแนะ 
    กลุมท่ี 3 นําเสนอ กล ุมท่ี 1 ประเมินและใหขอเสนอแนะ 
2. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับระดับของระบบในแนวลึก และการเชื่อมตอในแตละระดับ เพ่ือใหผูเรียนเกิดความเขาใจ
กระบวนการวิเคราะหระบบในแนวลึกอยางเจมชัดเปนรูปธรรม 
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ตารางที่ 4.46 (ตอ)  

หนวยที่ 4 เร่ือง ขอมูลกับการประเมินสถานการณ สัปดาหที่ 9 จํานวน 2 ชั่วโมง 
คร้ังที ่ ประเด็นการเรียนรู จุดประสงค สื่อการเรียนรู 

4 กระบวนการประเมนิสถานการณ 1. เพื่อใหผูเรียนอธบิายความหมายของการประเมิน
สถานการณไดถูกตอง  
2. เพื่อใหผูเรียนจัดลําดบักระบวนการประเมิน
สถานการณไดถูกตอง 
3. เพื่อใหผูเรียนจาํแนกกระบวนการประเมิน
สถานการณไดถูกตอง 

1. กจิกรรมเกมจับมือจับกลุม 
2. วีดิทัศนเรือ่งพนันบอล 
3. ใบงานท่ี 4 กระบวนการ
ประเมินสถานการณ 
4. ใบความรูเรื่องการประเมิน
สถานการณ 

รายละเอียดขัน้ตอนและกจิกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 

ขั้นตอนที่ 1 การกาํหนดปญหา 
1. ผูสอนใหผูเรียนจัดกจิกรรมเกม “จบัมือจบักลุม” เพื่อแบงกลุมทํากิจกรรม กลุมละ 5-6 คน   
2. ผูสอนใหผูเรียนดูวีดิทัศนเรื่อง “พนันบอล” เพื่อเช่ือมโยงสูการทําใบงานท่ี 4 กระบวนการประเมินสถานการณ   
3. ผูสอนใหสมาชิกกลุมทําใบงานท่ี 4 กระบวนการประเมนิสถานการณ เรื่อง “พนันบอล” โดยกําหนดประเด็นปญหาดังน้ี  
       1) ระบุเรือ่งท่ีตองจดัการ 
       2) ทําประเดน็ใหชัดเจน  
       3) จัดลาํดับความสําคัญ  
       4) เลือกวธิีการท่ีจะใชสําหรับแกปญหา 
       5) เลือกผูมีสวนรวม  

ขั้นตอนที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา 
1. สมาชิกกลุมนําประเด็นปญหาท่ีจะตองทําความเขาใจกอนจะเริ่มทําใบงานท่ี 4 มาทําความเขาใจทีละขอวามีเรือ่งใดบางท่ีสมาชิกกลุมจะตอง
หาขอมูลเพิม่เติม ไดแก การประเมินสถานการณคืออะไร และในกระบวนการประเมินสถานการณเปนอยางไร เชน  

1) การระบุเรื่องท่ีตองจัดการ มีหลักในการคนหาปญหาอยางไร 
2) ในการทําประเดน็ปญหาใหชัดเจน มีหลกัการอยางไร 
3) ในกรณีท่ีพบวามีหลายปญหา จะพิจารณาอยางไรวาปญหาใดควรใหความสนใจเปนอันดับแรก  
4) การเลือกวธิีการท่ีจะใชสําหรับแกปญหา มหีลักในการเลือกอยางไร 

       5) การเลือกผูมีสวนรวม ควรพิจารณาเลือกจากสิ่งใด 
 

ขั้นตอนที่ 3 ดําเนนิการศึกษาคนควา 
สมาชิกกลุมแบงหนาท่ีกันศึกษาคนควาในประเด็นท่ีรวมกันกําหนดจากแหลงขอมลูท่ีหลากหลาย เชน หนังสือเรยีน ใบความรู หรือแหลงขอมลู
สารสนเทศ 
 

ขั้นตอนที่ 4 สังเคราะหความรู 
สมาชิกกลุมแตละคนนําความรูท่ีไดศึกษาคนความาอภิปรายรวมกันวาขอมลูมีความถูกตองเหมาะสมเพียงไร ขอมลูใดเปนหลักสาํคัญท่ีสามารถ
นํามาเช่ือมโยงสูการทําใบงานท่ี 4 ไดชัดเจน และสมาชิกกลุมมีการซักถามขอสงสัยระหวางกันจนมีความเขาใจตรงกัน 
 

ขั้นตอนที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ 
1. สมาชิกกลุมหลอมรวมขอมูลเขาดวยกัน พรอมท้ังแสดงขอคิดเห็นวาในการสืบคนขอมลูน้ันเปนประโยชนตอการทําใบงานท่ี 4 หรอืไม และ
อยางไร 
2. สมาชิกกลุมรวมกนัวางแผนเพื่อนําเสนอผลงานท่ีดําเนินการรวมกันในใบงานท่ี 4 กระบวนการประเมินสถานการณ 
 

ขั้นตอนที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน 
1. ตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน โดยแตละกลุมสลบักันประเมิน เชน  
    กลุมท่ี 1 นําเสนอ กล ุมท่ี 2 ประเมนิและใหขอเสนอแนะ 
    กลุมท่ี 2 นําเสนอ กล ุมท่ี 3 ประเมนิและใหขอเสนอแนะ 
    กลุมท่ี 3 นําเสนอ กล ุมท่ี 1 ประเมนิและใหขอเสนอแนะ 
2. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับกระบวนการประเมินสถานการณ เพื่อความเขาใจของผูเรียนท่ีชัดเจนขึ้น 
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ตารางที่ 4.46 (ตอ)  

หนวยที่ 5 เรื่อง การวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ สัปดาหที่ 11 จํานวน 2 ชั่วโมง 

ครั้งที ่ ประเด็นการเรียนรู จุดประสงค สื่อการเรียนรู 

5 การวิเคราะหสถานการณหา
พฤติกรรมมนุษย 

เพ่ือใหผูเรียนวิเคราะหสถานการณปญหา
พฤติกรรมมนุษยไดถูกตอง 
 
 

1. สื่อวีดิทัศนเรื่องนัทกับตอย 
2. ใบงานท่ี 5 การวิเคราะหสถานการณ
ปญหาพฤติกรรมมนุษย 
3. ใบความรูเรื่องการวิเคราะห
สถานการณปญหาพฤติกรรมมนุษย 

รายละเอียดขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดปญหา 
1. ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุม 5-6 คน ตามความสมัครใจ  
2. ผูสอนใหผูเรียนดูวีดิทัศน เรื่อง “นัทกับตอย” เพ่ือเชื่อมโยงสูการทําใบงานท่ี 5 การวิเคราะหสถานการณปญหาพฤติกรรมมนุษย 
3. ผูสอนใหสมาชิกกลุมทําใบงานท่ี 5 การวิเคราะหสถานการณปญหาพฤติกรรมมนุษย เรื่อง “นัทกับตอย” โดยกําหนดประเด็น
ปญหาดังนี้ 

1) ใครท่ีมีพฤติกรรมเปนปญหา 
2) พฤติกรรมดังกลาวไดแกอะไรบาง 
3) พฤติกรรมดังกลาวไดประพฤติปฏิบัติท่ีไหน 
4) พบพฤติกรรมต้ังแตเม่ือไร 
5) ผลเสียหายจากพฤติกรรมมาก-นอยเพียงใด  

4. ผูสอนอาจฉายวีดิทัศนซํ้า 2-3 รอบ เพ่ือความเขาใจ 
 

ขั้นตอนที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา 
1. สมาชิกกลุมนําประเด็นปญหาท่ีจะตองทําในใบงานท่ี 5 มาทําความเขาใจทีละขอวามีเรื่องใดบางท่ีจะตองหาขอมูลเพ่ิมเติม เชน  

1) การวิเคราะหสถานการณปญหาพฤติกรรมมนุษย คืออะไร และมีกระบวนการอยางไร  
 

ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา 
สมาชิกกลุมแบงหนาท่ีกันศึกษาคนควาในประเด็นท่ีรวมกันกําหนดจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย เชน หนังสือ ใบความรู หรือ
แหลงขอมูลสารสนเทศ 
 

ขั้นตอนที่ 4 สังเคราะหความรู 
สมาชิกกลุมแตละคนนําความรูท่ีไดศึกษาคนความาอภิปรายรวมกันวาขอมูลนั้นมีความถูกตองเหมาะสมเพียงไร ขอมูลใดเปนหลัก
สําคัญท่ีสามารถนํามาทําใบงานท่ี 5 การวิเคราะหสถานการณปญหาพฤติกรรมมนุษยไดชัดเจน และสมาชิกกลุมมีการซักถามขอ
สงสัยระหวางกันจนมีความเขาใจตรงกัน 
 

ขั้นตอนที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ 
1. สมาชิกกลุมหลอมรวมขอมูลเขาดวยกัน พรอมท้ังแสดงขอคิดเห็นวาในการสืบคนขอมูลนั้นเปนประโยชนตอการทําใบงานท่ี 5 
หรือไม และอยางไร 
2. สมาชิกกลุมรวมกันวางแผนนําเสนอผลงานท่ีดําเนินการรวมกันในใบงานท่ี 5 การวิเคราะหสถานการณปญหาพฤติกรรมมนุษย 
 

ขั้นตอนที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน 
1. ผูสอนใหตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานจากการทําใบงานท่ี 5 การวิเคราะหสถานการณปญหาพฤติกรรมมนุษย  
2. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับความหมาย และกระบวนการวิเคราะหสถานการณปญหาพฤติกรรมมนุษย  
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ตารางที่ 4.46 (ตอ)  

หนวยที่ 5 เรื่อง การวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ สัปดาหที่ 12-13 จํานวน 4 ชั่วโมง 

ครั้งที ่ ประเด็นการเรียนรู จุดประสงค สื่อการเรียนรู 

6 
 
 

การวิเคราะหสาเหตุของปญหา
อยางเปนระบบ 

เพ่ือใหผูเรียนระบุสวนประกอบตาง ๆ ของ
แผนผังสาเหตุและผลไดถูกตอง 
 

1. สื่อวีดิทัศนเรื่องนัทกับตอย 
2. ใบงานท่ี 6 แผนผังสาเหตุและผล 
3. ใบความรูเร่ืองแผนผังสาเหตุและผล 

รายละเอียดขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดปญหา 
1. ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุม 5-6 คน ตามความสมัครใจ  
2. ผูสอนใหสมาชิกกลุมนําปญหาจากวีดีทัศน เรื่อง “นัทกับตอย” เพ่ือเชื่อมโยงสูการทําใบงานท่ี 6 แผนผังสาเหตุและผล (แผนผัง
กางปลา) โดยกําหนดประเด็นปญหา ดังนี้ 
     1) ปญหาของเรื่องนี้ คืออะไร  
     2) สาเหตุหลัก สาเหตุรอง และสาเหตุยอย มีอะไรบาง  
เพ่ือใหสมาชิกกลุมนํามาระบุไวในแผนผังสาเหตุและผลไดถูกตอง  
4. ผูสอนอาจฉายวีดิทัศนซํ้าอีกครั้ง เพ่ือทบทวนความจํา 
 

ขั้นตอนที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา 
1. สมาชิกกลุมนําประเด็นปญหาท่ีจะตองทําในใบงานท่ี 6 มาทําความเขาใจทีละขอวามีเรื่องใดบางท่ีจะตองหาขอมูลเพ่ิมเติม เชน  

1) แผนผังสาเหตุและผล คืออะไร 
2) แผนผังสาเหตุและผล มีสวนประกอบอะไรบาง และอยางไร 
 

ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา 
สมาชิกกลุมแบงหนาท่ีกันศึกษาคนควาในประเด็นท่ีรวมกันกําหนดจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย เชน หนังสือ ใบความรู หรือ
แหลงขอมูลสารสนเทศ 
 

ขั้นตอนที่ 4 สังเคราะหความรู 
สมาชิกกลุมแตละคนนําความรูท่ีไดศึกษาคนความาอภิปรายรวมกันวาขอมูลนั้นมีความถูกตองเหมาะสมเพียงไร ขอมูลใดเปนหลัก
สําคัญท่ีสามารถนํามาทําใบงานท่ี 6 แผนผังสาเหตุและผล และสมาชิกกลุมมีการซักถามขอสงสัยระหวางกันจนมีความเขาใจตรงกัน 
 

ขั้นตอนที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ 
1. สมาชิกกลุมหลอมรวมขอมูลเขาดวยกัน พรอมท้ังแสดงขอคิดเห็นวาในการสืบคนขอมูลนั้นเปนประโยชนตอการทําใบงานท่ี 5 
หรือไม และอยางไร 
2. สมาชิกกลุมรวมกันวางแผนนําเสนอผลงานท่ีดําเนินการรวมกันในใบงานท่ี 6 แผนผังสาเหตุและผล  
 

ขั้นตอนที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน 
1. ผูสอนใหตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานจากการทําใบงานท่ี 6 แผนผังสาเหตุและผล   
2. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับความหมาย และสวนประกอบตาง ๆ ของแผนผังสาเหตุและผล ท่ีนํามาใชในการ
วิเคราะหสาเหตุของปญหา 
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ตารางที่ 4.46 (ตอ)  

หนวยที่ 6 เร่ือง เทคนิคการแกปญหาและการตัดสนิใจอยางเปนระบบ สัปดาหที่ 14-15 จํานวน 4 ชั่วโมง 

คร้ังที ่ ประเด็นการเรียนรู จุดประสงค สื่อการเรียนรู 
7 
 
 

การแกปญหา และจัดลาํดับ
ความสําคัญของงาน  
  

1. เพื่อใหผูเรียนแยกแยะการคิดของผูสวมหมวก
คิด 6 สี ไดถกูตอง 
2. เพื่อใหผูเรียนจัดลําดบัความสาํคัญของงานได
ถูกตอง 
 

1. ใบงานท่ี 7 ปญหาของกลุม - สาเหตุ - 
พฤติกรรมบงช้ีเชิงบวก – คุณธรรม 
2. ใบความรูเรื่องหมวกคิด 6 สี  
3. ใบความรูเรื่องการจดัความลาํดับ
ความสําคัญของงาน 

รายละเอียดขัน้ตอนและกจิกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 

ขั้นตอนที่ 1 การกาํหนดปญหา 
1. ผูสอนใหผูเรียนผูสอนใหผูเรียนเลนเกม “จบัมือจับกลุม” เพื่อแบงกลุมทํากิจกรรม กลุมละ 5-6 คน  
2. ผูสอนใหสมาชิกกล ุมทําใบงานท่ี 7 ปญหาของกลุม - สาเหต ุ- พฤติกรรมบงช้ีเชิงบวก - คุณธรรม โดยกําหนดประเด็นปญหา ดังน้ี 
     1) ใหสมาชิกกลุมระดมสมอง โดยใชเทคนิคหมวกคิด 6 ส ีเพื่อตดัสินใจเลือกปญาของกลุม ประมาณ 3-4 ปญหา เกี่ยวกับการแสดง
พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของผูเรียน เชน เขาเรียนสาย ขาดเรียนบอย หรอืไมสงงาน  
     2) จัดลําดับความสําคัญของปญหา  
     3) ใหสมาชิกกลุมวิเคราะหสาเหตุท่ีนาจะเปนไปไดของแตละปญหา โดยใชแผนผังสาเหตุและผล ประมาณ 3-4 สาเหต ุ
     4) กาํหนดพฤติกรรมบงช้ีเชิงบวกท่ีตองการใหเกิดข้ึน และคุณธรรมท่ีใชในการแกปญหา     
 

ขั้นตอนที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา 
1. สมาชิกกลุมนําประเด็นปญหาท่ีจะตองทําในใบงานท่ี 7 มาทําความเขาใจทีละขอวามีเรื่องใดบางท่ีจะตองหาขอมลูเพิ่มเตมิ เชน  
       1) การคิดแบบหมวกคิด 6 ส ีคืออะไร  
       2) การคิดของผูสวมหมวกแตละสี เปนอยางไร 

3) การใชเทคนิคหมวกคิด 6 สี ควรเริม่ตนจากหมวกสใีดกอน   
4) การจดัลาํดับความสาํคัญของงาน คืออะไร  
5) ในการจัดลําดบัความสําคัญของงาน มีหลกัในการพิจารณาอยางไรบาง 
 

ขั้นตอนที่ 3 ดําเนนิการศึกษาคนควา 
สมาชิกกลุมแบงหนาท่ีกันศึกษาคนควาในประเด็นท่ีรวมกันกําหนดจากแหลงขอมลูท่ีหลากหลาย เชน หนังสือ ใบความรู หรือแหลงขอมูล
สารสนเทศ 
 

ขั้นตอนที่ 4 สงัเคราะหความรู 
สมาชิกกลุมแตละคนนําความรูท่ีไดศึกษาคนความาอภิปรายรวมกันวาขอมลูน้ันมีความถูกตองเหมาะสมเพียงไร ขอมูลใดเปนหลักสําคัญท่ี
สามารถนํามาทําใบงานท่ี 7 ปญหาของกลุม - สาเหตุ - พฤติกรรมบงช้ีเชิงบวก – คุณธรรม และสมาชิกกลุมมีการซักถามขอสงสัยระหวางกันจน
มีความเขาใจตรงกนั 
 

ขั้นตอนที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ 
1. สมาชิกกลุมหลอมรวมขอมูลเขาดวยกัน พรอมท้ังแสดงขอคิดเห็นวาในการสืบคนขอมลูน้ันเปนประโยชนตอการทําใบงานท่ี 7 หรอืไม และ
อยางไร 
2. สมาชิกกลุมรวมกนัวางแผนนําเสนอผลงานท่ีดาํเนินการรวมกันในใบงานท่ี 7 ปญหาของกลุม - สาเหตุ - พฤติกรรมบงช้ีเชิงบวก – คุณธรรม 
 

ขั้นตอนที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน 
1. ตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน โดยแตละกลุมสลบักันประเมิน เชน  
    กลุมท่ี 1 นําเสนอ กล ุมท่ี 2 ประเมนิและใหขอเสนอแนะ 
    กลุมท่ี 2 นําเสนอ กล ุมท่ี 3 ประเมนิและใหขอเสนอแนะ 
    กลุมท่ี 3 นําเสนอ กล ุมท่ี 1 ประเมนิและใหขอเสนอแนะ  
2. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับบทบาทของหมวกคิดแตละสี เทคนิคการใชหมวกคิด 6 ส ีหลักการพจิารณาการจัดลําดบัความสําคัญ
ของงาน พฤตกิรรมบงช้ีเชิงบวก และความสําคัญของคุณธรรมสําหรับแกปญหา เพื่อใหผูเรียนเห็นความเช่ือมโยงของการใชเทคนิคในการ
แกปญหาอยางเปนระบบ 
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ตารางที่ 4.46 (ตอ)  

หนวยที่ 6 เรื่อง เทคนิคการแกปญหาและการตัดสินใจอยางเปนระบบ สัปดาหที่ 16-18 จํานวน 6 ชั่วโมง 

ครั้งที ่ ประเด็นการเรียนรู จุดประสงค สื่อการเรียนรู 
8 กระบวนการแกปญหาอยาง

เปนระบบดวยโครงงาน
คุณธรรม 

เพ่ือใหผูเรียนวิเคราะหกระบวนการจัดทํา
โครงงานคณุธรรมไดถูกตอง 

1. วีดิทัศนเรื่องจิ๊บปากแดง 
2. ใบงานท่ี 8 การแกปญหาอยางเปน
ระบบดวยโครงงานคุณธรรม  
3. ใบงานท่ี 9 วิเคราะหวิธีการ
แกปญหา 

รายละเอียดขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดปญหา 
1. ผูสอนใหผูเรียนนั่งประจํากลุม (กลุมเดิมตามสัปดาหท่ี 15 เพราะเปนการทําใบงานตอเนื่องจากใบงานท่ี 6)  
2. ผูสอนใหสมาชิกกล ุมดูวีดิทัศนเรื่องจิ๊บปากแดง เพ่ือใหเห็นความสําคัญของการทําโครงงานคณุธรรม และเพ่ือใหเกิดความ
เชื่อมโยงสูการทําในใบงานท่ี 8 การแกปญหาอยางเปนระบบดวยโครงงานคุณธรรม  
3. ผูสอนใหผูเรียนทําใบงานท่ี 8 การแกปญหาอยางเปนระบบดวยโครงงานคณุธรรม ควบคูกับใบงานท่ี 9 วิเคราะหวิธีการแกปญหา 
โดยกําหนดประเด็นปญหาตามแบบฟอรมในใบงานท่ี 8 และใบงานท่ี 9  
 

ขั้นตอนที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา 
1. สมาชิกกลุมนําประเด็นปญหาท่ีจะตองทําในใบงานท่ี 8 มาทําความเขาใจทีละขอวามีเรื่องใดบางท่ีจะตองหาขอมูลเพ่ิมเติม เชน  

1) การเขียนโครงงานคุณธรรม คืออะไร และมีกระบวนการอยางไร 
2) การเขียนปญหา มีหลักการอยางไร 
3) วัตถุประสงคท่ีทําโครงการ มีหลักการเขียนอยางไร   
4) วิธีการในการแกปญหา ควรเขียนในลักษณะใด  
5) การระบุกลุมประชากรเปาหมายเชิงปริมาณ กับกลุมเปาหมายเชิงคุณภาพ มีความแตกตางกันอยางไร 

 

ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา 
สมาชิกกลุมแบงหนาท่ีกันศึกษาคนควาในประเด็นท่ีรวมกันกําหนดจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย เชน หนังสือ ใบความรู หรือ
แหลงขอมูลสารสนเทศ 
 

ขั้นตอนที่ 4 สังเคราะหความรู 
สมาชิกกลุมแตละคนนําความรูท่ีไดศึกษาคนความาอภิปรายรวมกันวาขอมูลนั้นมีความถูกตองเหมาะสมเพียงไร ขอมูลใดเปนหลัก
สําคัญท่ีสามารถนํามาทําใบงานท่ี 8 การแกปญหาอยางเปนระบบดวยโครงงานคุณธรรม และใบงานท่ี 9 วิเคราะหวิธีการแกปญหา 
และสมาชิกกลุมมีการซักถามขอสงสัยระหวางกันจนมีความเขาใจตรงกัน 
 

ขั้นตอนที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ 
1. สมาชิกกลุมหลอมรวมขอมูลเขาดวยกัน พรอมท้ังแสดงขอคิดเห็นวาในการสืบคนขอมูลนั้นเปนประโยชนตอการทํา 
ใบงานท่ี 8 และใบงานท่ี 9 วิเคราะหวิธีการแกปญหา หรือไม และอยางไร 
2. สมาชิกกลุมรวมกันวางแผนนําเสนอผลงานท่ีดําเนินการรวมกันในใบงานท่ี 8 การแกปญหาอยางเปนระบบดวยโครงงานคุณธรรม
คุณธรรม และใบงานท่ี 9 วิเคราะหวิธีการแกปญหา 
 

ขั้นตอนที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน 
1. ผูสอนใหตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานจากการทําใบงานท่ี 8 การแกปญหาอยางเปนระบบดวยโครงงานคุณธรรมคุณธรรม  
2. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับกระบวนการทําโครงงานคุณธรรมคุณธรรม เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน 
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