
บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
1. ความนํา 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ 
รหัสวิชา 3000-1606 ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณธรรมและจริยธรรม ของผูเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงปที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนและสรุปผลการวิจัย ดังน้ี 

1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย คือ (1) เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 (2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิด
อยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ระหวางกอนการทดลองกับหลังการทดลอง (3) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับหลังการทดลอง และ (4) เพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

1.2 สมมติฐานการวิจัย คือ (1) ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ 
รหัสวิชา 3000-1606 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง และ (2) ผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม 
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 

1.3 วิธีดําเนินการวิจัย คือ 
1.3.1 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา  
ประชากรที่ใชในการศึกษาน้ี คือผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 2 

ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จํานวน 408 คน กลุมตัวอยางไดมาโดยใชการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จํานวน 116 คน 
ประกอบดวย ผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1, 2 จํานวน 28 คน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 
คือผูเรียนภาควิชาอิเล็กทรอนิกส กลุม 1 จํานวน 7 คน ผูเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 1 
จํานวน 24 คน ผูเรียนภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร กลุม 1 จํานวน 7 คน และผูเรียนภาควิชา
สถาปตยกรรม กลุม 1 จํานวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 47 คน และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 คือผูเรียน
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลเิมอร กลุม 1 จํานวน 5 คน ผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1 จํานวน 19 คน 
และผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 3 จํานวน 17 คน รวมทั้งสิ้น 41 คน 

1.3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย (1) กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 (2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชาการคิดอยาง
เปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 (3) มาตรวัดความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน (4) แบบประเมิน
คุณลักษณะของผูเรียน และ (5) มาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 

ผูวิจัย สรุปขอคนพบตามวัตถุประสงคของการวิจัย และขอคนพบที่ไดจากการทดสอบ
สมมติฐาน จากนั้น ผูวิจัยจึงทําการอภิปรายผลที่ไดจากขอคนพบ และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย
ในอนาคต 
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2. สรุปผลการวิจัย 
ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 

3000-1606 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
คุณธรรมและจริยธรรม ของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยดังน้ี 

2.1 กิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น เปนการบูรณาการระหวางกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรมของมูลนิธิยุวสถิรคุณ (2559) กับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานของ สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2550) 

2.2 ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.3 ผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

2.4 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด 
 
3. อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยน้ี ผูวิจัยไดคนพบจากการทดลองสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไวทุกประเด็น โดย
พบวากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 
ที่พัฒนาขึ้นตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 เปนการบูรณาการระหวาง
กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยุวสถิรคุณ (2559) กับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ของ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิด
อยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง ผูเรียนกลุมทดลองมี
คุณธรรมและจริยธรรม หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง และผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจ
ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด นอกจากน้ี ผูเรียนกลุมทดลองสะทอนผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรูวาสามารถนําไปประยุกตไดกับบทเรียน ทําใหเขาใจบทเรียนไดงายจากการนํา
ประสบการณในชีวิตมาประกอบการเรียนรู และนําความรูที่ไดรับไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวันและ
งานอาชีพได ผูวิจัยจึงนําผลการวิจัยมาอภิปรายตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยอภิปรายผลการทดลอง 
ประกอบดวย 3 ระยะ รายละเอียดดังน้ี 

การทดลองระยะที่ 1 
ผูวิจัยนําเสนอการอภิปรายผลการวิจัยของการทดลองระยะที่ 1 ผูเรียนกลุมทดลอง

ภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1, 2 จํานวน 28 คน  
วัตถุประสงคขอที่ 1 เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยาง

เปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606  
ประเด็นคําถามการวิจัย: กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะ

อยางไร 
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน รายวิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 

ของการทดลองระยะที่ 1 เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พุทธศักราช 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนการประยุกตใชกิจกรรมการ
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พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของ มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2559) และขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ของ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ประกอบดวย (1) ขั้นการกําหนดปญหา (2) ขั้นทํา
ความเขาใจกับปญหา (3) ขั้นดําเนินการศึกษาคนควา (4) ขั้นสังเคราะหความรู (5) ขั้นสรุปและ
ประเมินคาของคําตอบ และ (6) ขั้นนําเสนอและประเมินผลงาน ซึ่งเปนกิจกรรมการเรียนรูที่ใช
แนวคิดการเรียนรูผานกิจกรรม (activity based learning : ABL) โดยทดลองใชกับผูเรียนกลุมทดลอง 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียนในรายวิชาการคิดอยาง
เปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ประกอบดวย 8 กิจกรรม 
คือ (1) ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับคุณธรรม และจริยธรรม (2) องคประกอบของระบบ (3) กระบวนการ
วิเคราะหระบบในแนวลึก (4) กระบวนการประเมินสถานการณ (5) การวิเคราะหสถานการณพฤติกรรม
มนุษย (6) การวิเคราะหสาเหตุของปญหาอยางเปนระบบ (7) การแกปญหา และจัดลําดับความสําคัญ
ของงาน และ (8) กระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบดวยโครงงานคุณธรรม  

ผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานดวยตนเอง ใชระยะเวลาในการ
ดําเนินการ จํานวน 3 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 
และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ระยะที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2559 ระยะเวลา จํานวน 9 ครั้ง ๆ ละ 2 ช่ัวโมง ดังที่ไดแสดงไว (ตารางที่ 5.1) 
 
ตารางที่ 5.1 ระยะเวลา และกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน การทดลองระยะที่ 1 

กิจกรรม ระยะเวลา หัวขอกิจกรรม 
1 สัปดาหที่ 1 (2 ช่ัวโมง) คุณธรรมและจริยธรรม 

2 สัปดาหที่ 3 (2 ช่ัวโมง) องคประกอบของระบบ 
3 สัปดาหที่ 7 (2 ชั่วโมง) กระบวนการวิเคราะหระบบในแนวลึก 
4 สัปดาหที่ 9 (2 ชั่วโมง) กระบวนการประเมินสถานการณ 
5 สัปดาหที่ 11 (2 ชั่วโมง) การวิเคราะหสถานการณหาพฤติกรรมมนุษย 
6 สัปดาหที่ 12 (2 ชั่วโมง) การวิเคราะหสาเหตุของปญหาอยางเปนระบบ 
7 สัปดาหที่ 15 (2 ชั่วโมง) การแกปญหา และจัดลําดับความสําคัญของงาน  
8 สัปดาหที่ 16 (2 ชั่วโมง) กระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบดวยโครงงานคุณธรรม 

สัปดาหที่ 17 (2 ชั่วโมง) กระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบฯ (ตอ) 

 
วัตถุประสงคขอที่ 2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ 

รหัสวิชา 3000-1606 ระหวางกอนการทดลองกับหลังการทดลอง 
สมมติฐานการวิจัยขอที่ 4.1 ผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยาง

เปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 
ประเด็นคําถามการวิจัย: กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสามารถพัฒนาผูเรียน

กลุมทดลองใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 หลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลองหรือไม 

ผลการศึกษา พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 
โดยภาพรวม พบวากอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 13.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 21.00 
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และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยที่ 1 เรื่อง ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการคิด
และระบบ หนวยที่ 2 เรื่อง การคิดอยางเปนระบบ หนวยที่ 3 เรื่อง ขอมูลกับการประเมินสถานการณ 
หนวยที่ 4 เรื่อง การวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ และหนวยที่ 5 เรื่อง การวิเคราะหปญหาอยางเปน
ระบบ พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 4.1 ผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง  

จากผลการศึกษา ผูวิจัยตอบคําถามการทดลองวากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
สามารถพัฒนาผูเรียนกลุมทดลองใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 
3000-1606 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 

ผลการศึกษาดังกลาว สอดคลองกับผลการศึกษาของ อรรณพ ชุมเพ็งพันธ (2550) พบวา
ผลการจัดการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
สอดคลองกับผลการศึกษาของ จุไรรัตน สุริยงค (2551) พบวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และสอดคลองกับ นิรดา ปตนวงศ 
(2552) พบวาผลสัมฤธ์ิทางการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกอนเรียนและหลังเรียน มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคลองกับ ปราณี หีบแกว (2552) ศึกษาการ
พัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร พบวา นักเรียน รอยละ 80.95 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น
จากเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ผลการศึกษา ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ วันดี ตอเพ็ง (2553); วรรณภา ช่ืนนอก 
(2554); สุภัทราภรณ เบ็ญจวรรณ (2554); อุมาพร ชัยปรีชา (2554) และ จตุพล แสนสุข (2556) และ
สอดคลองผลการศึกษาของในตางประเทศของ แมนฟฟตติ (Manffette, 1997) พบวาการเรียนโดยใช
ปญหาเปนฐานสนับสนุนผูเรียนใหประสบผลสําเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงคในการเรียนมากขึ้น และ
ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ เอลเชฟเฟ (Elshafei,1998) พบวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียน
โดยใชปญหาเปนฐานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียนแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญ  

ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาปจจัยที่ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอน
การทดลอง เน่ืองจากกลุมทดลองไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ซึ่งเปนเทคนิค
การจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง ทําใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น
และเกิดการแสวงหาความรูดวยตนเอง เน่ืองจากผูเรียนเรียนรูผานการทํางานรวมกันเปนกลุม มีการ
แกปญหา และแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันกับสมาชิกกลุม สอดคลองกับ การจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) ซึ่งนักการศึกษากลาววาเปนเทคนิคการจัดการเรียนรูรูปแบบหน่ึงที่สงเสริม
ใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง เนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู ผูเรียนเรียนรูจากการเรียน
ผานการทํางานรวมกันเปนกลุม เพ่ือคนหาวิธีการแกปญหา ชวยใหผูเรียนเรียนรูที่จะคิดและแกปญหา 
และลงมือปฏิบัติดวยตนเอง อันเปนแรงกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเน้ือหา เกิดทักษะการคิด
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณและคิดสรางสรรค (Edens, 2000; Gallagher, 1997; พวงรัตน บุญญา
นุรักษ และ Majumdar, 2544; มหาวิทยาลัยราชภัฎ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, 2553) 
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และสอดคลองกับ ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง ของเพียเจท (Piajet) และไวคอทสกี้ (Vygotsky) 
เช่ือวาการเรียนรูเปนกระบวนการพัฒนาทางสติปญญาที่ผู เรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง 
กระบวนการสรางความรู เกิดจากการที่ผู เรียนมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและเกิดการซึมซับ
ประสบการณใหมและปรับโครงสรางสติปญญาใหเขากับสติปญญาใหม และยังสอดคลองกับทฤษฎี
การเรียนดวยการคนพบของ บรูเนอร (Bruner’s DiscoveryApproach) เช่ือวาการเรียนที่แทจริงมา
จากการคนพบของแตละบุคคล โดยผานกระบวนการสืบเสาะหาความรูในกระบวนการเรียนโดยใช
ปญหาเปนฐาน เมื่อผูเรียนเผชิญกับปญหาทําใหเกิดการขัดแยงทางปญญา และผลักดันใหผูเรียน
แสวงหาความรู และนําความรูใหมมาเช่ือมโยงกับความรูเดิมเพ่ือแกปญหา ซึ่งเปนความรูที่เพ่ิมขึ้น
อยางมีความหมาย (Gijselaers,1996; Seifert & Simmons, 1997; Hmelo & Evensen, 2000) 

จากผลการศึกษา ผูวิจัยมีความคิดเห็นวากระบวนการสอนหรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน ทําใหผูเรียนมีความเขาใจเน้ือหาสาระ และเกิดการทาทายในการคนหาคําตอบ
จากปญหาที่ผูเรียนประสบพบเจอหรือการยกตัวอยางที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวัน โดยใหผูเรียน
รวมกันแสดงความคิดเห็น ทําใหผูเรียนไมมีความเบ่ือหนายในการเรียนรู สอดคลองกับการสะทอนผล
ของผูเรียนกลุมทดลอง กลาววากระบวนการสอนหรือวิธีการสอนที่ดําเนินการมีความเหมาะสม ผูสอน
เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น มีการใหผูเรียนตอบคําถามทําใหการเรียนรูไมนาเบ่ือ และไดใช
ความคิดสรางสรรคจากการทํางานกลุม อีกทั้งไดความรูเพ่ิมเติมจากการแสดงความคิดเห็นที่แตกตางกัน
ในกลุม การยอมรับกันและกัน และชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยกระบวนการเรียนการสอนดังกลาวทําให
ผูเรียนเขาใจงาย เพราะมีการถามตอบในช้ันเรียน โดยใหผูเรียนคนหาคําตอบจากสารสนเทศตาง ๆ 
ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากประเด็นปญหาที่หลากหลาย  

ผูเรียนกลุมทดลองยังสะทอนเพ่ิมเติมวาผูสอนมีวิธีการสอนหลากหลายมีความ
นาสนใจ มีการยกตัวอยางที่เจอในชีวิตจริงโดยมีสื่อประกอบการเรียนรู ทําใหเกิดการเช่ือมโยงกับ
เน้ือหาสาระที่สอน มองเห็นภาพหรือเกิดจินตนาการในเรื่องน้ัน ๆ มีใบงานใหทําเปนกลุม ทําใหเกิด
ความสนุก กลาแสดงออก และไดความรูจากความคิดเห็นที่แตกตางของแตละบุคคลภายในกลุม 
สอดคลองกับ ทฤษฎีการประมวลสารสนเทศหรือขอมูลขาวสาร มิโล และคณะ (Hmelo et al., 
2000) กลาววาการเรียนแบบใชปญหาเปนฐานของทฤษฎีการประมวลสารสนเทศหรือขอมูลขาวสาร 
คือเปนการนําขอมูลขาวสารหรือสารสนเทศไปใชในการแกไขปญหา และยังสอดคลองกับ ฮัง, โจแนสเซน 
และ ลิว (Hung, Jonassen & Liu, 2007) กลาวถึงลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
ประกอบดวย (1) ใชปญหาเปนหลัก (2) ผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียน (3) เกิดการเรียนรูดวยตนเอง
ของผูเรียนจากการสืบเสาะคนควาหาความรู (4) มีการสะทอนความคิดของผูเรียน และ (5) ผูสอน
เปนเพียงผูช้ีแนะใหคําปรึกษา นอกจากน้ี ยังสอดคลองกับ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) 
อธิบายลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน คือ (1) ตองมีสถานการณที่เปนปญหา
เปนตัวกระตุนใหเกิดกระบวนการเรียนรู (2) ปญหาที่นํามาใชในการจัดการเรียนรูควรเปนปญหาที่
เกิดขึ้นไดในชีวิตจริงของผูเรียนหรือมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริง (3) ผูเรียนเรียนรูโดยการช้ีนําตนเอง 
คนหาและแสวงหาคําตอบดวยตนเอง วางแผนการเรียนดวยตนเอง (4) ผูเรียนเรียนรูเปนกลุมยอย (5) 
การเรียนรูมีลักษณะการบูรณาการความรูและทักษะกระบวนการตาง ๆ และ (6) ความรูที่เกิดขึ้นจาก
การเรียนรูจะไดมาภายหลังจากกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนปญหา 
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ประเด็นดังกลาว สอดคลองกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
(2553) กลาววาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานจะตองใหผูเรียนผานกลไกพ้ืนฐาน ดังน้ี 
(1) กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนใช “ปญหา” ในการแสวงหาความรูดวยการหาขอมูลเพ่ือพิสูจน
สมมติฐาน โดยผูเรียนจะตองนําปญหามาเช่ือมโยงกับความรูเดิม ความคิดที่มีเหตุผลและการแสวงหา
ความรูใหม กระบวนการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน สามารถเกิดขึ้นไดกับการเรียนรายบุคคลหรือ
การเรียนกลุมยอย แตการเรียนแบบกลุมยอยจะชวยใหรวบรวมความคิดในการแกปญหาไดกวางขวาง
มากกวา (2) การเรียนรูดวยตนเอง เปนวิธีการเรียนที่ผูเรียนมีเสรีภาพในการใชความรูความสามารถ
ในการแสวงหาความรูดวยตนเอง ผูเรียนจะตองบริหารเวลาของตนเอง กําหนดการดําเนินงาน มีความ
รับผิดชอบตอกลุม คัดเลือกประสบการณการเรียนรูดวยตนเอง และ (3) การเรียนรูกลุมยอย เปนวิธีการ
ที่ผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนและยอมรับประโยชนของการทํางานรวมกัน 
ใหคนควาหาแนวความคิดทําใหเกิดทักษะการทํางานเปนกลุม เกิดทักษะการใหและรับขอมูลปอนกลับ 
เรียนรูความแตกตางระหวางบุคคล และเกิดการเรียนรูการจัดระบบตนเอง เพ่ือใหกลุมทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคขอที่ 3 เพ่ือเปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวาง
กอนการทดลองกับหลังการทดลอง 

สมมติฐานการวิจัยขอที่ 4.2 ผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม หลังการทดลองสูงกวา
กอนการทดลอง 

ประเด็นคําถามการวิจัย: กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สามารถพัฒนาผูเรียน
กลุมทดลองใหมีคุณธรรมและจริยธรรม วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 หลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลองหรือไม 

ผลการศึกษา พบวาผูเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยภาพรวม กอนการ
ทดลอง คาเฉลี่ย 2.41 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .34 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.46 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .10 (ระดับสูง) และพบวาผูเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรมและจริยธรรม 
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐาน
การวิจัยขอที่ 2 ผูเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรมและจริยธรรม หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง  

จากผลการศึกษา ผูวิจัยตอบคําถามการทดลองวากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
สามารถพัฒนาผูเรียนกลุมทดลองใหมีคุณธรรมและจริยธรรม วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 
3000-1606 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 

ผลการศึกษา สอดคลองกับผลการศึกษาของ อรพินท สันติชัยอนันต (2549) ศึกษา
คุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
พบวานิสิตนักศึกษาชายและนิสิตนักศึกษาหญิง มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวานิสิตนักศึกษามีคุณธรรมและ
จริยธรรมดานความมีวินัยและรับผิดชอบ ดานความซื่อสัตยสุจริต และดานความกตัญ ูกตเวที
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลการศึกษาของ ประไพรัตน ลําใจ 
(2557, พฤษภาคม-สิงหาคม) พบวานักเรียนมีพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมดานความมีวินัย
ความซื่อสัตยและความมีจิตสาธารณะ และมีเหตุผลเชิงจริยธรรมหลังการทดลองใชรูปแบบสูงกวา
กอนการทดลองใชรูปแบบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ 
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กัญภร เอ่ียมพญา และ นิวัตต นอยมณี (2559, กรกฎาคม-ธันวาคม) ศึกษารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่เหมาะสมตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ระดับประถมศึกษาในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบวาผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ผลการเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอน
ของครู กอนและหลังการสอน และคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน กอนและหลังการสอน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ขณะเดียวกัน ยังสอดคลองกับการศึกษาของ ประยูร แสงใส (2560, กันยายน-ธันวาคม) 
พบวาโดยภาพรวมและรายดาน พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมหลังการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับ
หลักพุทธธรรม สําหรับขัดเกลาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนและนักศึกษา สูงกวากอน
การจัดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับผลการศึกษาของ นารีลักษณ 
ธีระวัฒนะชาติ (2557) ศึกษาการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง พลเมืองดี โดยใชรูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง พบวา (1) คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ที่ใชชุด
กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการ
สรางองคความรูดวยตนเองหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ (2) 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง พลเมืองดี โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแนว
ทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาปจจัยที่สงผลใหผูเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรมและจริยธรรมหลัง
การทดลองสูงกวากอนการทดลอง เน่ืองจากผูเรียนกลุมทดลองไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน เพราะในกิจกรรมการเรียนรูดังกลาวจะมีประเด็นการเรียนรูเรื่องคุณธรรม และจริยธรรม 
กลาวคือกิจกรรมที่ 1 ของสัปดาหที่ 1 เปนการจัดการเรียนรูประเด็น คุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 
2 ช่ัวโมง วัตถุประสงค (1) เพ่ือใหผูเรียนอธิบายความหมายของคุณธรรม (2) เพ่ือใหผูเรียนอธิบาย
ความหมายของจริยธรรม และ (3) เพ่ือใหผูเรียนแยกแยะความแตกตางของคุณธรรมกับจริยธรรม 
และกิจกรรมที่ 8 ซึ่งเปนกิจกรรมสุดทาย ดําเนินกิจกรรมในสัปดาหที่ 16-18 เปนกิจกรรมการเรียนรู
ประเด็นกระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบดวยโครงงานคุณธรรม เพ่ือใหผูเรียนวิเคราะหกระบวนการ
จัดทําโครงงานคุณธรรม เน่ืองจากผูเรียนกลุมทดลองไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
เพราะในกิจกรรมการเรียนรูดังกลาวจะมีประเด็นการเรียนรูเรื่องคุณธรรม และจริยธรรม กลาวคือ
กิจกรรมที่ 1 ของสัปดาหที่ 1 เปนการจัดการเรียนรูประเด็น คุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 2 ช่ัวโมง 
วัตถุประสงค (1) เพ่ือใหผูเรียนอธิบายความหมายของคุณธรรม (2) เพ่ือใหผูเรียนอธิบายความหมายของ
จริยธรรม และ (3) เพ่ือใหผูเรียนแยกแยะความแตกตางของคุณธรรมกับจริยธรรม และกิจกรรมที่ 8 
ซึ่งเปนกิจกรรมสุดทาย ดําเนินกิจกรรมในสัปดาหที่  16-18 เปนกิจกรรมการเรียนรูประเด็น 
กระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบดวยโครงงานคุณธรรม เพ่ือใหผูเรียนวิเคราะหกระบวนการจัดทํา
โครงงานคุณธรรม ทําใหผูเรียนกลุมทดลองไดเรียนรูการแกปญหาอยางเปนเหตุเปนผล มีคุณธรรม 
และจริยธรรมในการดํารงชีวิต เกิดการเรียนรูการปฏิบัติตนในการอยูรวมกันผานกระบวนการกลุมยอย 
จึงเกิดการพัฒนาการทางความคิด สามารถตัดสินใจวาสิ่งใดถูกตองเหมาะสมควรประพฤติปฏิบัติใน
การดําเนินชีวิตใหสอดคลองตามกฎเกณฑที่สังคมหรือกลุมยอมรับวาถูกตองเหมาะสม สอดคลองกับ 
วศิน อินทสระ (2539) กลาววาจริยธรรมชวยสรางความมีระเบียบวินัยใหแกบุคคล โดยเปนตัวกําหนด 
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การประพฤติปฏิบัติของบุคคลใหเปนไปตามกฎเกณฑที่สังคมยอมรับวาถูกตอง เมื่อบุคคลประพฤติ
ปฏิติบัติตามกฎเกณฑที่ถูกตองดีงามแลวก็ยอมนําพาชีวิตใหสงบสุข และสังคมมคีวามเปนระเบียบ  

ในประเด็นดังกลาวสอดคลองกับ ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม กลาววาการเรียนรูของเด็ก
และผูใหญมีแนวโนมที่จะเลียนแบบบุคคลที่ช่ืนชอบหรือนับถือมากกวาบุคคลที่ไมช่ืนชอบ (Weiten & 
McCannan, 2016) ซึ่งบุคคลจะซึมซับมาเปนพฤติกรรมของตนหรือไมขึ้นอยูกับผลของการกระทําที่
ตัวแบบไดรับ และกระบวนการรูคิดของบุคคล สอดคลองกับ ศรีเรือน แกวกังวาล (2553) กลาววาเด็ก
เรียนรูพฤติกรรมหลายอยาง เชน ภาษาพูด ความกาวราว จริยธรรม วิธีคิด วิธีพูด และอ่ืน ๆ โดยการ
สังเกตผูใกลชิด และเลียนแบบวิธีคิดวิธีแสดงออกจากบุคคลเหลาน้ัน กระบวนการสังเกต การเลือก 
และการทําตามเกิดขึ้นควบคูกันไปกับระบบความคิด และยังสอดคลองกับทฤษฎีกระจางคานิยม 
(value clarification theory) เช่ือวาหากบุคคลมีความสามารถคิดหรือไดแสดงความรูสึกของตนเอง
ออกมา และตอบคําถามหรือสามารถวิเคราะหผลของพฤติกรรมที่แสดงออกของตนเองไดดีจะชวย
ใหบุคคลเกิดความกระจางในความเช่ือ เจตคติ และคานิยมของตนเองที่ถูกตองเปนธรรมได (สุทธิพร 
บุญสง, 2552)  

ขณะเดียวกัน ยังสอดคลองกับ พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2556) กลาววาเหตุผลเชิง
จริยธรรมเกิดจากกระบวนการพัฒนาของมนุษยตามระดับพัฒนาการทางสติปญญาและความรู ความเขาใจ
ของมนุษย การสรางและการพัฒนาตองใชระยะเวลา การปรุงแตงจึงเกิดขึ้นไดยาก การเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมจึงควรกระทําเมื่อเด็กมีความพรอมทางวุฒิภาวะและมีพัฒนาการทางการรูคิด
เหมาะสมตามวัย ความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณธรรมจริยธรรมมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
ความสามารถทางการรูคิด สอดคลองกับ ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2551) กลาววาสติปญญาหรือความสามารถ
ในการรูคิดเปนพ้ืนฐานของการมีคุณธรรมจริยธรรม เน่ืองจากผูที่มีคุณธรรมจริยธรรมสูงมักเปนผู
สามารถคิดวิเคราะห มีวิจารณญาณ และสามารถคาดการณเก่ียวกับสาเหตุและผลของการกระทําได 
พัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรมจะสูงขึ้นตามความสามารถทางการรูคิดของบุคคลซึ่งเปนผลมาจาก
การเรียนรู และไดรับประสบการณผานการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคมแวดลอม 

ประเด็นดังกลาวสอดคลองกับ ประภาศรี สีหอําไพ (2543) กลาวถึงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมดวยการใชสติปญญา ดังน้ี (1) กลุมสัมพันธ การสรางความเขาใจสมาชิกในแงมุมที่เปนเชิงบวก
และการปรับพฤติกรรมความคิดของกลุม (2) การสืบสวนสอบสวน เปนการใชวิธีซักถามเพ่ือใหไดคําตอบ
ของผลของการกระทําที่นําไปสูความสุขหรือความทุกขระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับสังคม (3) 
การแสดงบทบาทสมมติ เพ่ือใหเกิดแนวความคิดในการแกปญหาในเชิงคุณธรรมและจริยธรรมรวมกัน 
(4) การเลนเกมส เพ่ือนําการเลนเกมสมาสูหลักการของความคิดที่จะทําใหคูตอสูแพซึ่งอาจเกิด
ผลกระทบที่ไมพึงประสงคสะทอนกลับมายังตนเอง (5) การใชสื่อโสตทัศนอุปกรณ ใหดูตัวอยางภาพการ
แสดงพฤติกรรมเพ่ือนํามาวิเคราะห และ (6) การจัดคายจริยธรรม เพ่ือใหบุคคลทีประสบการณในการ
อยูรวมกับผูอ่ืนในสถานการณที่จําเปน 

วัตถุประสงคขอที่ 4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน 

สมมติฐานการวิจัยขอที่ 4.3 ผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หลังการทดลอง อยูในระดับมาก 
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ผลการศึกษา พบวาผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.55 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .17 สอดคลองกับสมมติฐาน
การวิจัยขอที่ 4.2 ผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
หลังการทดลอง อยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุรพล บุญลือ (2550) ศึกษาการ
พัฒนารูปแบบการสอนโดยใชหองเรียนเสมือนจริงแบบใชปญหาเปนหลักในระดับอุดมศึกษา พบวา
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนดวยหองเรียนเสมือนแบบใชปญหาเปนหลักใน
ระดับอุดมศึกษาอยูในระดับพึงพอใจมาก และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ อรรณพ ชุมเพ็งพันธ 
(2550) พบวาความคิดเห็นที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานของนักเรียน พบวา
โดยภาพรวม มีความเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก 

ผลการศึกษาเปนรายขอ พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ขอ 12 นักศึกษา
ไดรับสาระ และประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู คาเฉลี่ย 4.78 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .41 
(ระดับมากที่สุด) สอดคลองกับการสะทอนผลประเด็นการนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใช โดยผูเรียน
กลุมทดลองทั้งหมดสะทอนความคิดเห็นวากิจกรรมการเรียนรูสามารถประยุกตใชกับการทํางาน และ
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน สามารถตัดสินใจ ประเมินคา วางแผน วิเคราะห และแยกแยะขอมูลได 
ทําใหคิดไดอยางเปนระบบ สามารถนํามาประยุกตใชในเรื่องการเงิน การตัดสินใจในการเลือกซื้อ
สิ่งของ หรือการตัดสินใจในการแกปญหา การจัดลําดับความสําคัญ การสืบคนขอมูล การคิดและตัดสินใจ
ไดรอบคอบขึ้น หลีกเลี่ยงขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น สามารถแกไขปญหาไดตรงจุด สอดคลองกับ 
วันทนีย จันทรเอ่ียม (2541) กลาวถึงแนวทางการเลือกกิจกรรมวาในการจัดกิจกรรมตองมีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการใหเกิดการเรียนรู สอดคลองกับความตองการของสมาชิก และ
ควรพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นวาจะมีประโยชนหรือโทษตอสมาชิกกลุมอยางไร และยังสอดคลองกับ 
สิริวรรณ ศรีพหล (2548) กลาววาการเลือกกิจกรรมการเรียนสิ่งที่ผูสอนควรคํานึงถึง คือกิจกรรมที่จะจัด
ผูเรียนไดประโยชนอยางเต็มที่ไดอยางไร การจัดกิจกรรมการเรียนใดก็ตามผูสอนจะตองถามตัวเอง
กอนวากิจกรรมมีคุณคาหรือไมเพียงใด กลาวคือกิจกรรมควรกระตุนความสนใจของผูเรียน กระตุนให
ผูเรียนรูจักคิด เปดโอกาสใหผู เรียนสวนใหญไดมีสวนรวม สงเสริมประสบการณของผูเรียนให
กวางขวางขึ้นกวาเดิม สงเสริมความสามารถเชิงสรางสรรค เช่ือมหรือสัมพันธกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ของ
สถานศึกษา และกิจกรรมควรตอบสนองความตองการของผูเรียน 

ผลการศึกษาเปนรายขอ พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอ 4 สถานที่ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและเหมาะสม คาเฉลี่ย 3.57 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .50 (ระดับมาก) 
ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สถานที่ในการจัดกิจกรรมตอง
เอ้ืออํานวยใหเกิดบรรยาศของการเรียนรู ทั้งน้ี สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของวิทยาลัยเทคนิคยะลา 
อาจยังไมมีความเหมาะสมในเรื่องของเครื่องปรับอากาศในหองเรียน เชน พัดลมนอยเกินไป ทําให
อากาศรอน กอรปกับหองเรียนอยูช้ัน 4 เปนช้ันสูงสุดของอาคารเรียน และโตะเกาอ้ีที่ใชในการจัดกลุมยัง
เปนโตะเกาอ้ีเลคเชอร ซึ่งไมมีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมกลุมยอย สอดคลองกับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2553) กลาวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานจะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน หองเรียนตองมีหองประชุมกลุมยอย 
หองสมุด และอุปกรณชวยสอน หากขาดปจจัยในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานคงประสบผลสําเร็จไดยาก 
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ผลการศึกษาเปนรายขอ พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจนอยที่สุด ลําดับที่ 2  คือ ขอ 3 
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแตละครั้งมีความเหมาะสม คาเฉลี่ย 3.75 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน .44 (ระดับมาก) สอดคลองกับผลการสะทอนการทดลองของผูเรียนกลุมทดลอง กลาวคือ
ผูเรียนสวนใหญสะทอนขอจํากัดในเรื่องระยะเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ถาเนื้อหาสาระมี
ปริมาณมากก็ตองใชเวลาในการทําความเขาใจ การทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรู การเสริมสรางความเขาใจ 
หากเวลากับเน้ือหาไมสมดุลกันก็อาจไมเพียงพอตอการเรียนรู สงผลใหผูเรียนบางกลุมตามไมทัน ทั้งน้ี 
การพัฒนาดานการคิดอยางเปนระบบจะตองใชกระบวนการเรียนการสอนที่ละเอียดลึกซึ้ง แตใน
สภาพความเปนจริงของการจัดการเรียนการสอนเปนไปดวยความเรงรีบ เพราะถูกจํากัดดวยเวลาใน
แตละช่ัวโมงสอน ขณะที่ผูเรียนตองการคําอธิบายที่ละเอียดกวาเดิม และปญหาความไมตรงตอเวลา
ของผูเรียน ความตองการเพ่ิมเวลาในการเรียน การทบทวนบทเรียน และจัดกิจกรรมใหมากกวาเดิม 
ดังน้ันกระบวนการจัดการเรียนการสอนจึงไมควรเรงรีบเกินไป เพ่ือใหผูเรียนไดใชเวลาในการไดรับ
ความรูมากขึ้น ระบบการเรียนการสอนควรชาลง เพ่ิมเวลาในการเรียนรู และจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
ใชเวลาใหมากขึ้น เจาะลึกในปญหาที่นํามาเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเขาใจมากขึ้น 

การทดลองระยะที่ 2 
ผูวิจัยนําเสนอการอภิปรายผลการวิจัยของการทดลองระยะที่ 2 กลุมทดลอง คือผูเรียน

ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส กลุม 1 จํานวน 7 คน ผูเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 1 จํานวน 24 คน 
ผูเรียนภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร กลุม 1 จํานวน 7 คน และผูเรียนภาควิชาสถาปตยกรรม กลุม 1 
จํานวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 47 คน 

วัตถุประสงคขอที่ 1 เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยาง
เปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606  

ประเด็นคําถามการวิจัย: กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะ
อยางไร 

กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน รายวิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 
ของการทดลองระยะที่ 2 เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พุทธศักราช 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนการประยุกตใชกิจกรรมการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมของ มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2559) และขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ของ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ประกอบดวย (1) ขั้นการกําหนดปญหา (2) ขั้นทําความ
เขาใจกับปญหา (3) ขั้นดําเนินการศึกษาคนควา (4) ขั้นสังเคราะหความรู (5) ขั้นสรุปและประเมินคา
ของคําตอบ และ (6) ขั้นนําเสนอและประเมินผลงาน ซึ่งเปนกิจกรรมการเรียนรูที่ใชแนวคิดการเรียนรู
ผานกิจกรรม (activity based learning : ABL) โดยทดลองใชกับผูเรียนกลุมทดลอง เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียนในรายวิชาการคิดอยางเปนระบบ 
รหัสวิชา 3000-1606 กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ประกอบดวย 8 กิจกรรม คือ (1) ความรู
เบ้ืองตนเก่ียวกับคุณธรรม และจริยธรรม (2) องคประกอบของระบบ (3) กระบวนการวิเคราะหระบบ
ในแนวลึก (4) กระบวนการประเมินสถานการณ (5) การวิเคราะหสถานการณพฤติกรรมมนุษย (6) 
การวิเคราะหสาเหตุของปญหาอยางเปนระบบ (7) การแกปญหา และจัดลําดับความสําคัญของงาน 
และ (8) กระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบดวยโครงงานคุณธรรม ผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานดวยตนเอง  
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จากการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคของการทดลองระยะที่ 1 ผูวิจัยนํามาประเมินผล
และปรับปรุงพัฒนา เพ่ือใหไดมาซึ่งกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานของการทดลองระยะที่ 2 
ซึ่งผูวิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับกลุมทดลอง ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 คือผูเรียน
ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส กลุม 1 จํานวน 7 คน ผูเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 1 จํานวน 24 คน 
ผูเรียนภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร กลุม 1 จํานวน 7 คน และผูเรียนภาควิชาสถาปตยกรรม กลุม 1 
จํานวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 47 คน ประกอบดวย 8 กิจกรรม ระยะเวลา 13 ครั้ง ๆ ละ 2 ช่ัวโมง ดังที่ได
แสดงไว (ตารางที่ 5.2) 

 
ตารางที่ 5.2 ระยะเวลา และกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน การทดลองระยะที่ 2 

กิจกรรม ระยะเวลา หัวขอกิจกรรม 
1 สัปดาหที่ 1 (2 ชั่วโมง) คุณธรรมและจริยธรรม 

2 สัปดาหที่ 3 (2 ชั่วโมง) องคประกอบของระบบ 
3 สัปดาหที่ 6 (2 ชั่วโมง) กระบวนการวิเคราะหระบบในแนวลึก 

สัปดาหที่ 7 (2 ชั่วโมง) กระบวนการวิเคราะหระบบในแนวลึก (ตอ) 
4 สัปดาหที่ 9 (2 ชั่วโมง) กระบวนการประเมินสถานการณ 
5 สัปดาหที่ 11 (2 ชั่วโมง) การวิเคราะหสถานการณหาพฤติกรรมมนุษย 
6 สัปดาหที่ 12 (2 ชั่วโมง) การวิเคราะหสาเหตุของปญหาอยางเปนระบบ 

สัปดาหที่ 13 (2 ชั่วโมง) การวิเคราะหสาเหตุของปญหาอยางเปนระบบ (ตอ) 
7 สัปดาหที่ 14 (2 ชั่วโมง) การแกปญหา และจัดลําดับความสําคัญของงาน  

สัปดาหที่ 15 (2 ชั่วโมง) การแกปญหา และจัดลําดบัความสําคัญของงาน (ตอ) 
8 สัปดาหที่ 16 (2 ชั่วโมง) กระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบดวยโครงงานคุณธรรม 

สัปดาหที่ 17 (2 ชั่วโมง) กระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบฯ (ตอ) 

สัปดาหที่ 18 (2 ชั่วโมง) กระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบฯ (ตอ) 

 
วัตถุประสงคขอที่ 2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ 

รหัสวิชา 3000-1606 ระหวางกอนการทดลองกับหลังการทดลอง 
สมมติฐานการวิจัยขอที่ 4.1 ผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิด

อยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 
ประเด็นคําถามการวิจัย: กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสามารถพัฒนาผูเรียน

กลุมทดลองใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 หลังการทดลอง
สูงกวากอนการทดลองหรือไม 

ผลการศึกษา พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 
ของผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส กลุม 1 กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 15.00 
หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 21.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการทดลองสูงกวา
กอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลการศึกษาของผูเรียนกลุม
ทดลองที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 1 กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 12.00 หลังการทดลอง 
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คามัธยฐานเทากับ 17.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการคิดอยางเปนระบบ หลังการทดลองสูง
กวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลการศึกษาของผูเรียนกลุม
ทดลองที่ 3 ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร กลุม 1 กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 16.00 
หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 21.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการทดลองสูงกวา
กอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับผลการศึกษาของผูเรียนกลุม
ทดลองที่ 4 ภาควิชาสถาปตยกรรม กลุม 1 กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 16.00 หลังการทดลอง 
คามัธยฐานเทากับ 20.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 4.1 ผูเรียนกลุมทดลองมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 หลังการทดลองสูงกวากอน
การทดลอง 

จากผลการศึกษา ผูวิจัยตอบคําถามการวิจัยวากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
สามารถพัฒนาผูเรียนกลุมทดลองใหมีคุณธรรมและจริยธรรม วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 
3000-1606 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 

จากผลการศึกษา สอดคลองกับผลการศึกษาของ อรรณพ ชุมเพ็งพันธ (2550) พบวา
ผลการจัดการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
สอดคลองกับผลการศึกษาของ จุไรรัตน สุริยงค (2551) พบวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และสอดคลองกับ นิรดา ปตนวงศ 
(2552) พบวาผลสัมฤธ์ิทางการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกอนเรียนและหลังเรียน มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคลองกับ ปราณี หีบแกว (2552) ศึกษาการพัฒนา
กิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร พบวา นักเรียน รอยละ 80.95 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น
จากเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ผลการศึกษาดังกลาว ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ วันดี ตอเพ็ง (2553); วรรณภา 
ช่ืนนอก (2554); สุภัทราภรณ เบ็ญจวรรณ (2554); อุมาพร ชัยปรีชา (2554) และ จตุพล แสนสุข (2556) 
และสอดคลองผลการศึกษาของในตางประเทศของ แมนฟฟตติ (Manffette, 1997) พบวาการเรียน
โดยใชปญหาเปนฐานสนับสนุนผูเรียนใหประสบผลสําเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงคในการเรียนมากขึ้น 
และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ เอลเชฟเฟ (Elshafei,1998) พบวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียน
โดยใชปญหาเปนฐานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียนแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญ  

ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาสาเหตุประการหน่ึงที่ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมทดลอง 
รายวิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง เปนเพราะ
ผูเรียนกลุมทดลองไดรับกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ซึ่งกิจกรรมการเรียนรูดังกลาวผูสอนมี
หนาที่เพียงชวยสนับสนุนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง โดยกระตุนใหผูเรียนเกิดคําถาม คิด ใครครวญ 
และตรึกตรอง แนะนําใหผูเรียนเรียนรูผานขั้นตอนการเรียนทีละขั้น สงเสริมผลักดันใหเกิดความรูความ
เขาใจในระดับที่ลึกซึ้ง จัดสภาพการเรียนไมใหผูเรียนเบ่ือ รวมกันอภิปราย โตตอบระหวางผูเรียน และเนน
กระบวนการกลุมใหทุกคนมีสวนรวมในทุกกิจกรรมของกลุม ดังน้ัน การเรียนรูของผูเรียนจึงเกิดจาก
การคนหาหรือแสวงหาคําตอบโดยตัวผูเรียนและจากการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางสมาชิกกลุม 
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สอดคลองกับการสะทอนผลการทดลองของผูเรียนในระยะการทดลองที่ 2 โดยสะทอนความคิดเห็นวา
กระบวนการสอนหรือวิธีการสอน ระยะเวลา และเน้ือหาสาระของกิจกรรมที่ดําเนินการมีความเหมาะสม
เปนอยางมาก ผูสอนใหผูเรียนไดทํางานกลุม ทําใหผูเรียนไดเรียนรู และแกปญหารวมกัน ผูสอนสรุป
เน้ือหาสาระอยางเขาใจ มีการใหผูเรียนตอบคําถามเพ่ือใหเกิดการกระตุนความสนใจในการเรียนรู 
และเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ สอดคลองกับกระบวนการของการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานของ วัลลี สัตยาศัย (2547) กลาวถึงรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน คือเปนการเรียนรูที่แบงผูเรียนเปนกลุมยอย ประมาณ 5-8 คน และ
ครูผูสอน จํานวน 1 คน เปนผูกระตุน สนับสนุนชวยเหลือใหเกิดกระบวนการเรียนรู ในการเรียนตอง
ใหผูเรียนประสบกับปญหาที่สําคัญซึ่งคลายคลึงกับปญหาที่พบในชีวิตจริง โดยปญหาหรือสถานการณ
เปนการจําลองขึ้นเพ่ือกระตุนใหผูเรียนไดฝกคิด ไตรตรอง และพยายามแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 

ผูเรียนกลุมทดลองยังสะทอนผลการทดลองวา ผูสอนมีสื่อการสอนที่เขาใจงาย มีวีดิทัศน
ประกอบทําใหเขาใจเน้ือหาสาระไดงาย ผูสอนมีการเตรียมสื่อการสอนทั้งที่เปนขอมูลสารสนเทศ หรือ
เอกสารประกอบการเรียนทําใหเรียนสนุก กระบวนการสอนหรือวิธีการสอนเขาใจงายไมนาเบ่ือ ไดใช
ความคิด มีสื่อการสอนที่ครบถวน และความรูเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ที่เช่ือมโยงกับเน้ือหาทําใหเกิดมุมมองใหม
แหงการเรียนรู กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเขาใจงาย ผูสอนมีวิธีการสอนที่หลากหลาย และ
นาสนใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สามารถสรางความสนใจใหผูเรียนเกิดการจดจอกับบทเรียน 
ผูสอนมีการยกตัวอยางที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันมาเช่ือมโยงกับเน้ือหาสาระ และใหผูเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติงานกลุม ทําใหเกิดกระบวนการคิดอยางเปนระบบ การแสดงความคิดเห็น การแกปญหารวมกัน 
และสามารถจัดลําดับการทํางานไดอยางดี ไมตองยุงยากและเสียเวลา  

ประเด็นดังกลาวสอดคลองกับ อิกเกน และคอแชค (Eggen & Kauchak, 2001) กลาววา
ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ประกอบดวย (1) การเรียนรูเริ่มตนจาก
ปญหา (2) เนนใหผูเรียนใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (3) ผูเรียนเปนผูออกแบบการเรียนรูและ
เรียนรูดวยตนเอง และ (4) ครูมีบทบาทเปนเพียงผูช้ีแนะ กระตุนผูเรียนดวยคําถามเพ่ือใหการเรียนรู
เปนไปอยางถูกตองตามขั้นตอน และยังสอดคลองกับ ฮัง โจแนสเซน และ ลิว (Hung, Jonassen & 
Liu, 2007) กลาวถึงลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน คือการใชปญหาเปนหลัก 
ผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองจากการสืบเสาะคนควาหาความรู 
มีการสะทอนความคิดของผูเรียน และผูสอนเปนเพียงผูช้ีแนะใหคําปรึกษา   

วัตถุประสงคขอที่ 3 เพ่ือเปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวาง
กอนการทดลองกับหลังการทดลอง 

สมมติฐานการวิจัยขอที่ 4.2 ผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม หลังการทดลองสูงกวา
กอนการทดลอง 

ประเด็นคําถามการวิจัย: กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสามารถพัฒนาผูเรียน
กลุมทดลองใหมีคุณธรรมและจริยธรรม วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 หลังการทดลอง
สูงกวากอนการทดลองหรือไม 

ผลการศึกษา พบวาผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยภาพรวม กอนการ
ทดลอง คาเฉลี่ย 2.58 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .24 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.47 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .16 (ระดับสูง) และพบวาผูเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรมและจริยธรรม หลังการ
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ทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคลองกับผลการศึกษาของ
ผูเรียนกลุมทดลองที่ 2 พบวามีคุณธรรมและจริยธรรม โดยภาพรวม กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.23 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .24 (ระดับปานกลาง) และพบวาผูเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรมและจริยธรรม 
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังการทดลอง 
คาเฉลี่ย 3.56 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .10 (ระดับสูง) สอดคลองกับผลการศึกษาของผูเรียนกลุม
ทดลองที่ 3 พบวามีคุณธรรมและจริยธรรม โดยภาพรวม กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.51 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน .21 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.54 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .12 (ระดับสูง) 
และพบวาผูเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรมและจริยธรรม หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับผูเรียนกลุมทดลองที่ 4 พบวามีคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยภาพรวม กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.40 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .32 (ระดับปานกลาง) 
และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.65 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .07 (ระดับสูง) และพบวาผูเรียนกลุม
ทดลองมีคุณธรรมและจริยธรรม หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 4.2 ผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม หลังการทดลอง
สูงกวากอนการทดลอง 

จากผลการศึกษา ผูวิจัยตอบคําถามการทดลองวากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
สามารถพัฒนาผูเรียนกลุมทดลองใหมีคุณธรรมและจริยธรรม วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 
3000-1606 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 

ผลการศึกษา สอดคลองกับผลการประเมินคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียนกลุมทดลอง 
ในระยะการทดลองที่ 2 ประกอบดวย กลุมทดลองที่ 1 ผูเรียนภาควิชาอิเล็กทรอนิกส กลุม 1 กลุม
ทดลองที่ 2 ผูเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 1 กลุมทดลองที่ 3 ผูเรียนภาควิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร กลุม 1 และกลุมทดลองที่ 4 ผูเรียนภาควิชาสถาปตยกรรม กลุม 1 ผลการศึกษา พบวา
กอนการทดลอง คุณธรรมและจริยธรรมทั้ง 4 ดาน คือดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ ดานความ
ซื่อสัตยสุจริต ดานความกตัญูกตเวที และดานความเมตตากรุณา ของผูเรียนทั้ง 4 กลุมทดลอง อยูใน
ระดับปานกลาง และหลังการทดลอง อยูในระดับสูง และยังสอดคลองกับผลการประเมินคุณลักษณะความ
มีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน โดยผูสอน พบวาผูเรียนกลุมทดลองทั้ง 4 กลุม มีคุณลักษณะความมี
คุณธรรมและจริยธรรม โดยภาพรวม อยูในระดับสูง 

ประเด็นดังกลาว สอดคลองกับผลการศึกษาของ อรพินท สันติชัยอนันต (2549) ศึกษา
คุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
พบวานิสิตนักศึกษาชายและนิสิตนักศึกษาหญิง มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวานิสิตนักศึกษามีคุณธรรมและ
จริยธรรมดานความมีวินัยและรับผิดชอบ ดานความซื่อสัตยสุจริต และดานความกตัญ ูกตเวที
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลการศึกษาของ ประไพรัตน ลําใจ 
(2557, พฤษภาคม-สิงหาคม) พบวานักเรียนมีพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมดานความมีวินัย
ความซื่อสัตยและความมีจิตสาธารณะและมีเหตุผลเชิงจริยธรรมหลังการทดลองใชรูปแบบสูงกวากอน
การทดลองใชรูปแบบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ กัญภร 
เอ่ียมพญา และ นิวัตต นอยมณี (2559, กรกฎาคม-ธันวาคม) ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ระดับประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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พบวาผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ผลการเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนของครู 
กอนและหลังการสอน และคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน กอนและหลังการสอนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ขณะเดียวกัน ยังสอดคลองกับการศึกษาของ ประยูร แสงใส (2560, กันยายน-ธันวาคม) 
พบวาโดยภาพรวมและรายดาน พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมหลังการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับ
หลักพุทธธรรม สําหรับขัดเกลาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนและนักศึกษา สูงกวากอน
การจัดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับผลการศึกษาของ นารีลักษณ 
ธีระวัฒนะชาติ (2557) ศึกษาการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง พลเมืองดี โดยใชรูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง พบวา (1) คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ที่ใชชุด
กิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี
การสรางองคความรูดวยตนเองหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 
(2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง พลเมืองดี โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแนว
ทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาปจจัยสําคัญประการหน่ึงที่สงผลใหผูเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรม
และจริยธรรมหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง เน่ืองจากผูเรียนกลุมทดลองไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ซึ่งในกิจกรรมการเรียนรูดังกลาวจะมีประเด็นการเรียนรูเรื่อง
คุณธรรม และจริยธรรม กลาวคือกิจกรรมที่ 1 ของสัปดาหที่  1 เปนการจัดการเรียนรูประเด็น 
คุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 2 ช่ัวโมง วัตถุประสงค (1) เพ่ือใหผูเรียนอธิบายความหมายของ
คุณธรรม (2) เพ่ือใหผูเรียนอธิบายความหมายของจริยธรรม และ (3) เพ่ือใหผูเรียนแยกแยะความ
แตกตางของคุณธรรมกับจริยธรรม และกิจกรรมที่ 8 ซึ่งเปนกิจกรรมสุดทาย ดําเนินกิจกรรมใน
สัปดาหที่ 16-18 เปนกิจกรรมการเรียนรูประเด็น กระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบดวยโครงงาน
คุณธรรม เพ่ือใหผูเรียนวิเคราะหกระบวนการจัดทําโครงงานคุณธรรม เห็นไดวากิจกรรมการเรียนรู
ดังกลาวมีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมใหกับผูเรียนไดฝกพัฒนาจิตใจใหเปนไปในทางที่
ถูกตอง ดีงาม ทําใหผูเรียนคอย ๆ ซึมซับความมีคุณธรรมและจริยธรรมผานกิจกรรมการเรียนรู และ
ประพฤติปฏิบัติจนเปนนิสัย ชวยใหผูเรียนมีสติสัมปชัญญะอยูตลอดเวลา และดําเนินชีวิตดวยความ
ราบรื่นและสงบสุข  

ประเด็นดังกลาว สอดคลองกับ วศิน อินทสระ (2539) กลาวถึงความสําคัญของคุณธรรม
และจริยธรรม คือ (1) ชวยใหชีวิตดําเนินไปดวยความราบรื่นและสงบ (2) ชวยใหบุคคลมีสติสัมปชัญญะ
อยูตลอดเวลา เพราะคุณธรรมและจริยธรรมที่มีอยูภายในจะเตือนสติใหรักษาเกียรติยศช่ือเสียงของ
ตนเองและวงศตระกูล มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผชวยเหลือผูที่ดอยโอกาสกวา สังคมก็จะสงบสุข ประเทศชาติ
ก็จะมั่งคั่งมั่นคง (3) สรางความมีระเบียบวินัยใหแกบุคคล โดยเปนตัวกําหนดการประพฤติปฏิบัติของ
บุคคลใหเปนไปตามกฎเกณฑที่สังคมยอมรับวาถูกตอง เมื่อบุคคลประพฤติตามชีวิตและสังคมก็จะมี
ความเปนระเบียบ (4) ควบคุมไมใหคนช่ัวมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น โดยการปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางแก
ผูอ่ืนและการแนะนําสั่งสอน (5) ชวยทําใหบุคคลนําความรูและประสบการณที่ไดเรียนมาสรางสรรค
แตสิ่งดีมีคุณคา และ (6) ควบคุมความเจริญทางดานวัตถุและจิตใจของคนใหเติบโตไปพรอม ๆ กัน 
และสอดคลองกับ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2541) กลาววา จริยธรรมเปนปจจัยสําคัญใน
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การอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขถาคนในสังคมใดมีจริยธรรมสูง สังคมน้ันจะมีแตความเจริญ ผูมี
จริยธรรมสูงประพฤติแตในสิ่งที่ดีและบรรลุถึงสภาพชีวิตอันทรงคุณคาพึงประสงค 

จากผลการศึกษา ยังสะทอนใหเห็นวาปจจัยสําคัญประการหน่ึงที่สงผลใหคุณธรรมและ
จริยธรรมของผูเรียนสูงขึ้นน้ัน เกิดจากในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
ผูเรียนไดมีการปฏิสัมพันธกับเพ่ือนภายในกลุม จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะที่พึงประสงค
ไปตามบทบาททางสังคม ทั้งน้ี ในการตัดสินใจกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมใด ๆ ผูเรียนจะใชความ
เปนเหตุเปนผลในการตัดสินใจ โดยมีแรงจูงใจพ้ืนฐานมาจากความตองการในรูปแบบตาง ๆ เชน การ
ไดรับคําชม การแสวงหารางวัล และการหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ สอดคลองกับ ทฤษฎีพัฒนาการทาง
จริยธรรมของโคลเบิรก (Kohlberg) เช่ือวาพัฒนาการทางจริยธรรมของแตละบุคคลจะผานไปตามขั้น
พัฒนาการ มีพ้ืนฐานมาจากการใหเหตุผลเชิงตรรกศาสตร และเช่ือวาการรับรูทางสังคมและบทบาททาง
สังคมของแตละบุคคลจะมีความสัมพันธในลักษณะปฏิสัมพันธกับพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลน้ัน 
สําหรับการตัดสินคุณธรรมตามขั้นตาง ๆ โคลเบิรก อธิบายวาเปนผลมาจากประสบการณในการ
ปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน อันจะนําไปสูการเรียนรูสวนบุคคลมากกวาจะเปนรูปแบบของวัฒนธรรมที่
สังคมวางไว ทั้งน้ีบุคคลที่จะมีจริยธรรมขั้นสูงหรือสามารถใชเหตุผลทางจริยธรรมขั้นสูงไดน้ันจะตอง
สามารถใชเหตุผลเชิงตรรกะ และความสามารถในการรับรูทางสังคมในระดับสูงกอน (ออมเดือน สดมณี 
และฐาศุกร จันประเสริฐ, 2554)  

ประเด็นดังกลาว ยังสอดคลองกับ พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2556) กลาววาในทัศนะ
ของนักจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม และนักจิตวิทยาการเรียนรูทางสังคม พัฒนาการทางจริยธรรมเกิดขึ้นจาก
การประพฤติปฏิบัติตามกฎเกณฑของสังคมโดยมีแรงจูงใจพ้ืนฐานมาจากความตองการทางชีววิทยา 
การแสวงหารางวัล ตลอดจนการหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ แบนดูรา (Bandura, 1977) กลาววาการเรียนรู
จากตัวแบบ ประกอบดวย 4 กระบวนการ (Answers, 2016; Culatta, 2013; McLeod, 2011) คือ (1) 
กระบวนการต้ังใจ (attention process) เปนตัวกําหนดวาบุคคลจะสังเกตอะไรจากตัวแบบ 
องคประกอบที่มีผลตอกระบวนการต้ังใจ คือตัวแบบ และผูสังเกต (2) กระบวนการเก็บจํา (retention 
process) การแปลงขอมูลจากตัวแบบเปนรูปภาพของสัญลักษณและจัดโครงสรางเพ่ือใหจําไดงายขึ้น 
(3) กระบวนการกระทํา (production process) เปนกระบวนการที่ผูสังเกตแปลงสัญลักษณที่เก็บจํา
ไวมาเปนการกระทํา ซึ่งจะกระทําไดดีหรือไมขึ้นอยูกับสิ่งที่จําไดจากการสังเกตการกระทําของตน การ
ไดรับขอมูลยอนกลับ และการเทียบเคียงการกระทํากับภาพที่จําได และ (4) กระบวนการจูงใจ 
(motivation process) กระบวนการจูงใจขึ้นอยูกับองคประกอบของสิ่งลอใจภายนอก 

วัตถุประสงคขอที่ 4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน 

สมมติฐานการวิจัยขอที่ 4.3 ผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หลังการทดลอง อยูในระดับมาก 

ผลการศึกษา พบวากลุมทดลองที่ 1 ผูเรียนภาควิชาอิเล็กทรอนิกส กลุม 1 มีความพึง
พอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.48 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน .18 สอดคลองกับผลการศึกษากลุมทดลองที่ 2 ผูเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 1 
พบวามีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.70 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .13 สอดคลองกับผลการศึกษาของกลุมทดลองที่ 3 ผูเรียนภาควิชาเทคโนโลยี
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คอมพิวเตอร กลุม 1 พบวามีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยภาพรวม อยูในระดับ
มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.83 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .12 สอดคลองกับผลการศึกษาของกลุมทดลองที่ 4 
ผูเรียนภาควิชาสถาปตยกรรม กลุม 1 พบวามีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยภาพรวม 
อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.71 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .14  

ผลการศึกษาดังกลาว สอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 4.3 ผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจ
ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หลังการทดลอง อยูในระดับมาก  

ผลการศึกษาเปนรายขอ พบวาผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ 3 ขอ 
คือ ขอ 2 ผูสอนอธิบายจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางแจมแจงชัดเจน คาเฉลี่ย 5.00 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .00 (ระดับมากที่สุด) ขอ 7 กิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลายเหมาะสมกับ
ผูเรียน คาเฉลี่ย 5.00 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .00 (ระดับมากที่สุด) และขอ 14 กิจกรรมไดพัฒนาความรู 
ความคิด และความเขาใจตอการดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ คาเฉลี่ย 5.00 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน .00 (ระดับมากทีส่ดุ)  

ผลการศึกษาดังกลาว สอดคลองกับการสะทอนผลการทดลองของผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 
สะทอนวากระบวนการสอนหรือวิธีการสอน ระยะเวลา และเน้ือหาสาระของกิจกรรมที่ดําเนินการมี
ความเหมาะสมเปนอยางมาก ความรูที่ไดรับสามารถประยุกตใชกับการทํางานในอนาคต การสราง
ความคิดใหม ๆ การใชชีวิตประจําวัน การคิดหาเหตุผล นําไปใชในกับกระบวนการตัดสินใจ ประเมิน
คา วางแผน วิเคราะห และสามารถแยกแยะขอมูลที่มาได นอกจากน้ียังสะทอนวาผูสอนมีสื่อการสอน
ที่เขาใจงาย มีวีดิทัศนประกอบการเรียนทําใหผูเรียนเขาใจเน้ือหาสาระไดงาย กระบวนการสอนหรือ
วิธีการสอนเขาใจงายไมนาเบ่ือ ผูเรียนไดใชความคิด กิจกรรมการเรียนรูมีสื่อการสอนที่ครบถวน และ
ไดรับความรูเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ทั้งจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางสมาชิกกลุม และจากการสืบคน
สารสนเทศที่เช่ือมโยงกับเน้ือหา ทําใหผูเรียนเกิดมุมมองใหมแหงการเรียนรู นอกจากน้ี ผูเรียนกลุม
ทดลองยังสะทอนวาผูสอนมีสื่อประกอบการสอนจึงทําใหเห็นภาพหรือจินตนาการ มีการวางแผนการ
สอนที่ดี ตรงเวลา บรรยากาศในการเรียนผอนคลาย ผูเรียนกลาแสดงออกมากขึ้น กลาถาม มีใบงานที่
สรางความคิดริเริ่มใหกับผูเรียน เรียนสนุกไดความรู การสอนชัดเจนตรงประเด็น กระบวนการสอนไม
ยุงยากซับซอน เขาใจงาย และบรรยากาศในการเรียนเปนกันเอง แตเต็มไปดวยการแลกเปลี่ยนความรู
ทางวิชาการที่เกิดจากชีวิตจริง 

ผลการศึกษาเปนรายขอ พบวาผูเรียนกลุมทดลองที่ 2 มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ขอ 13 
เน้ือหาสาระจากกิจกรรมการเรียนรูสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต และงานอาชีพ 
คาเฉลี่ย 4.91 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .28 (ระดับมากที่สุด) สอดคลองกับการสะทอนผลของผูเรียน
กลุมทดลองที่ 2 สะทอนความคิดเห็นวาความรูที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมสามารถนําไปสูการสราง
ความคิดใหม ๆ ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพในอนาคต การคิดหา
เหตุผล การจัดลําดับความสําคัญของงาน การตัดสินใจ การประเมินคา การวางแผน การวิเคราะห 
และสามารถแยกแยะขอมูลไดอยางมีวิจารณญาณ  

ผลการศึกษาเปนรายขอ พบวาผูเรียนกลุมทดลองที่ 3 มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ขอ 12 
นักศึกษาไดรับสาระ และประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู คาเฉลี่ย 5.00 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน .00 (ระดับมากที่สุด) สอดคลองกับการสะทอนผลของผูเรียนกลุมที่ 3 สะทอนความคิดเห็นวา
ผูสอนใหผูเรียนทํางานกลุม ทําใหผูเรียนไดเรียนรู และแกปญหารวมกัน ทั้งน้ี สาระจากการเรียนรู
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สามารถนําไปใชวางแผนในการศึกษาตอ หลีกเลี่ยงขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิต และสามารถ
ประเมินสถานการณที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได พรอมทั้งหาแนวทางในการแกปญหาไดอยางเปน
ระบบ สามารถนําความรูที่ไดไปใชในการทํางานแบบกลุมหรือองคกรอยางเปนองครวม และการใช
ชีวิตอยูในสังคมบนพ้ืนฐานของความมีคุณธรรม 

ผลการศึกษาเปนรายขอ พบวาผูเรียนกลุมทดลองที่ 4 มีความพึงพอใจมากที่สุด 2 ขอ 
คือ ขอ 12 นักศึกษาไดรับสาระ และประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู คาเฉลี่ย 4.88 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .33 (ระดับมากที่สุด) และขอ 13 เน้ือหาสาระจากกิจกรรมการเรียนรู
สามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต และงานอาชีพ คาเฉลี่ย 4.88 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .33 
(ระดับมากที่สุด) สอดคลองกับการสะทอนผลการทดลองของผูเรียนกลุมทดลองที่ 4 สะทอนความ
คิดเห็นวากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเขาใจงาย ผูสอนมีวิธีการสอนที่หลากหลาย และนาสนใจ 
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สามารถทําใหผูเรียนกลาแสดงออกมากขึ้น กลาถาม มีการทํางานกลุม
ที่สรางความคิดริเริ่มใหกับผูเรียน เรียนสนุกไดความรู และสามารถแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการที่
เกิดจากสถานการณจริงในโลกปจจุบันหรือในการดําเนินชีวิตประจําวัน นอกจากน้ี ยังสะทอนวา
ความรูที่ไดรับสามารถนํามาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและในการทํางาน การจัดลําดับความสําคัญ 
และตัดสินใจไดรอบคอบอยางเปนเหตุเปนผลมากขึ้น  

ผลการศึกษาเปนรายขอ พบวาผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส กลุม 1 มี
ความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอ 4 สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและเหมาะสม 
คาเฉลี่ย 4.57 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .53 (ระดับมากที่สุด) สอดคลองกับผลการศึกษาของผูเรียนกลุม
ทดลองที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 1 พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอ 4 
สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและเหมาะสม คาเฉลี่ย 4.33 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน .48 (ระดับมากที่สุด) สอดคลองกับผลการศึกษาของผูเรียนกลุมทดลองที่ 3 ภาควิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร กลุม 1 พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอ 4 สถานที่ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและเหมาะสม คาเฉลี่ย 4.57 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .53 (ระดับมาก
ที่สุด) และสอดคลองกับผลการศึกษาของผูเรียนกลุมทดลองที่ 4 ภาควิชาสถาปตยกรรม กลุม 1 
พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอ 4 สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวก
และเหมาะสม คาเฉลี่ย 4.44 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .72 (ระดับมากที่สุด)  

จากผลการศึกษาดังกลาว ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน ตองเอ้ืออํานวยใหเกิดบรรยาศของการเรียนรู ทั้งน้ี สถานที่ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูของวิทยาลัยเทคนิคยะลา อาจยังไมมีความเหมาะสมในเรื่องของเครื่องปรับอากาศในหองเรียน 
เชน พัดลมนอยเกินไป ทําใหอากาศรอน กอรปกับหองเรียนอยูช้ัน 4 เปนช้ันสูงสุดของอาคารเรียน และ
โตะเกาอ้ีที่ใชในการจัดกลุมยังเปนโตะเกาอ้ีเลคเชอร ซึ่งไมมีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมกลุมยอย 
สอดคลองกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2553) กลาวถึงการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานจะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน 
หองเรียนตองมีหองประชุมกลุมยอย หองสมุด และอุปกรณชวยสอน หากขาดปจจัยในการพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานคงประสบผลสําเร็จไดยาก 
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 การทดลองระยะที่ 3 
ผูวิจัย นําเสนอการอภิปรายผลการวิจัยของการทดลองระยะที่ 2 ซึ่งเปนการยืนยัน

ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กับผูเรียนกลุมทดลอง ประกอบดวย 
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร กลุม 1 จํานวน 5 คน ผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1 
จํานวน 19 คน และผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 3 จํานวน 17 คน รวมทั้งสิ้น 41 คน 

วัตถุประสงคขอที่ 1 เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยาง
เปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606  

ประเด็นคําถามการวิจัย: กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะ
อยางไร 

กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน รายวิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 
ของการทดลองระยะที่ 3 เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พุทธศักราช 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนการประยุกตใชกิจกรรมการ
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของ มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2559) และขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ของ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ประกอบดวย (1) ขั้นการกําหนดปญหา (2) ขั้นทํา
ความเขาใจกับปญหา (3) ขั้นดําเนินการศึกษาคนควา (4) ขั้นสังเคราะหความรู (5) ขั้นสรุปและ
ประเมินคาของคําตอบ และ (6) ขั้นนําเสนอและประเมินผลงาน ซึ่งเปนกิจกรรมการเรียนรูที่ใช
แนวคิดการเรียนรูผานกิจกรรม (activity based learning : ABL) โดยทดลองใชกับผูเรียนกลุมทดลอง 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียนในรายวิชาการคิดอยาง
เปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ประกอบดวย 8 กิจกรรม คือ (1) 
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับคุณธรรม และจริยธรรม (2) องคประกอบของระบบ (3) กระบวนการวิเคราะห
ระบบในแนวลึก (4) กระบวนการประเมินสถานการณ (5) การวิเคราะหสถานการณพฤติกรรมมนุษย (6) 
การวิเคราะหสาเหตุของปญหาอยางเปนระบบ (7) การแกปญหา และจัดลําดับความสําคัญของงาน 
และ (8) กระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบดวยโครงงานคุณธรรม ผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานดวยตนเอง  

จากผลการศึกษา ของการทดลองระยะที่ 2 ผูวิจัยไมพบปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ดังน้ัน การทดลองระยะที่ 3 ผูวิจัยจึงยังคงจัด
กิจกรรมการรูตามรายละเอียด และระยะเวลาของการทดลองในระยะที่ 2 เชนเดิม ซึ่งผูวิจัยจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหกับกลุมทดลอง ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 คือผูเรียนภาควิชาเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร กลุม 1 จํานวน 5 คน ผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1 จํานวน 19 คน และผูเรียน
ภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 3 จํานวน 17 คน รวมทั้งสิ้น 41 คน ประกอบดวย 8 กิจกรรม ระยะเวลา 
13 ครั้ง ๆ ละ 2 ช่ัวโมง ดังที่ไดแสดงไว (ตารางที่ 5.3) 
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ตารางที่ 5.3 ระยะเวลา และกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน การทดลองระยะที่ 3 

กิจกรรม ระยะเวลา หัวขอกิจกรรม 
1 สัปดาหที่ 1 (2 ชั่วโมง) คุณธรรมและจริยธรรม 

2 สัปดาหที่ 3 (2 ชั่วโมง) องคประกอบของระบบ 
3 สัปดาหที่ 6 (2 ชั่วโมง) กระบวนการวิเคราะหระบบในแนวลึก 

สัปดาหที่ 7 (2 ชั่วโมง) กระบวนการวิเคราะหระบบในแนวลึก (ตอ) 
4 สัปดาหที่ 9 (2 ชั่วโมง) กระบวนการประเมินสถานการณ 
5 สัปดาหที่ 11 (2 ชั่วโมง) การวิเคราะหสถานการณหาพฤติกรรมมนุษย 
6 สัปดาหที่ 12 (2 ชั่วโมง) การวิเคราะหสาเหตุของปญหาอยางเปนระบบ 

สัปดาหที่ 13 (2 ชั่วโมง) การวิเคราะหสาเหตุของปญหาอยางเปนระบบ (ตอ) 
7 สัปดาหที่ 14 (2 ชั่วโมง) การแกปญหา และจัดลําดับความสําคัญของงาน  

สัปดาหที่ 15 (2 ชั่วโมง) การแกปญหา และจัดลําดับความสําคัญของงาน (ตอ) 
8 สัปดาหที่ 16 (2 ชั่วโมง) กระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบดวยโครงงานคุณธรรม 

สัปดาหที่ 17 (2 ชั่วโมง) กระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบฯ (ตอ) 

สัปดาหที่ 18 (2 ชั่วโมง) กระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบฯ (ตอ) 

 
วัตถุประสงคขอที่ 2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ 

รหัสวิชา 3000-1606 ระหวางกอนการทดลองกับหลังการทดลอง 
สมมติฐานการวิจัยขอที่ 4.1 ผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิด

อยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 
ประเด็นคําถามการวิจัย: กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสามารถพัฒนาผูเรียน

กลุมทดลองใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 หลังการทดลอง
สูงกวากอนการทดลองหรือไม 

ผลการศึกษา พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 
ของผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร กลุม 1 กอนการทดลอง คามัธยฐาน
เทากับ 16.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 22.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลการศึกษาของ
ผูเรียนกลุมทดลองที่ 2 ภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1 กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 17.00 หลังการ
ทดลอง คามัธยฐานเทากับ 21.00 และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลการศึกษาของผูเรียนกลุมทดลองที่ 3 
ภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 3 กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 16.00 หลังการทดลอง คามัธยฐาน
เทากับ 21.00 ทั้งน้ี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 หลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับสมมติฐาน
ขอที่ 4.1 ผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 
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จากผลการศึกษา ผูวิจัยตอบคําถามการวิจัยวากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
สามารถพัฒนาผูเรียนกลุมทดลองใหมีคุณธรรมและจริยธรรม วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 
3000-1606 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง  

จากผลการศึกษา สอดคลองกับผลการศึกษาของ อรรณพ ชุมเพ็งพันธ (2550) พบวา
ผลการจัดการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
สอดคลองกับผลการศึกษาของ จุไรรัตน สุริยงค (2551) พบวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และสอดคลองกับ นิรดา ปตนวงศ 
(2552) พบวาผลสัมฤธ์ิทางการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกอนเรียนและหลังเรียน มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคลองกับ ปราณี หีบแกว (2552) ศึกษาการพัฒนา
กิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร พบวา นักเรียน รอยละ 80.95 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นจากเดิม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ผลการศึกษาดังกลาว ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ วันดี ตอเพ็ง (2553); วรรณภา 
ช่ืนนอก (2554); สุภัทราภรณ เบ็ญจวรรณ (2554); อุมาพร ชัยปรีชา (2554) และ จตุพล แสนสุข 
(2556) และสอดคลองผลการศึกษาของในตางประเทศของ แมนฟฟตติ (Manffette, 1997) พบวา
การเรียนโดยใชปญหาเปนฐานสนับสนุนผูเรียนใหประสบผลสําเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงคในการเรียน
มากขึ้น และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ เอลเชฟเฟ (Elshafei,1998) พบวานักเรียนที่เรียนดวย
วิธีการเรียนโดยใชปญหาเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียน
แบบปกติอยางมีนัยสําคัญ  

ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาสาเหตุประการหน่ึงที่ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมทดลอง 
รายวิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง เปนเพราะ
ผูเรียนกลุมทดลองไดรับกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ทั้งนี้ กิจกรรมการเรียนรูดังกลาว
เนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู สงเสริมใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเองผานการทํางาน
รวมกันเปนกลุมยอย อันเปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเน้ือหา และเกิดทักษะการคิดแกปญหา
อยางมีวิจารณญาณ สอดคลองกับนักการศึกษาหลายทานที่ใหคํานิยามเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน เชน กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนเทคนิคการจัดการเรียนรูรูปแบบหน่ึง
ที่สงเสริมใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง (Edens, 2000) เนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู 
(พวงรัตน บุญญานุรักษ และ Majumdar, 2544) ผูเรียนเรียนรูจากการเรียนผานการทํางานรวมกัน
เปนกลุม เพ่ือคนหาวิธีการแกปญหา (Gallagher, 1997) เปนผูตัดสินใจในสิ่งที่ตองแสวงหา โดยใช
ปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะแสวงหาความรู (วัลลี สัตยาศัย, 2547) ชวยให
ผูเรียนเรียนรูที่จะคิดและแกปญหา และลงมือปฏิบัติดวยตนเอง อันเปนแรงกระตุนใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูในเน้ือหา เกิดทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณและคิดสรางสรรค (มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, 2553)  

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) เปนการเรียนการสอนที่ใหผูเรียน
เรียนรูกระบวนการตาง ๆ จากปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต (Hung, Jonassen & Liu, 2007) ที่เกี่ยวของสัมพันธ
กับผูเรียน (Barell, 1998) หรือสถานการณจําลอง (Schmidt, Cohen-Schotanus & Arends, 2009) 
เพ่ือกระตุนใหผูเรียนอยากรูอยากเห็นและเกิดการแสวงหาความรูดวยตนเอง (ชัยวัฒน สุทธิรัตน, 
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2552; เดือนงาม นามเมือง, 2552; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) โดยสรางความรูจาก
กระบวนการทํางานกลุม (Searight & Searight, 2009; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) 
ทําใหผูเรียนรูจักสืบเสาะหาความรูเพ่ือใชในการแกปญหาดวยเหตุผล (Searight & Searight; ทิศนา 
แขมมณี, 2552: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) มีทักษะการสื่อสารหรือการปฏิสัมพันธทาง
สังคมจากการทํางานรวมกัน และไดความรูตามศาสตรที่ตนเองศึกษาดวยตนเอง (Schmidt, Cohen-
Schotanus & Arends, 2009) โดยครูสนับสนุนและอํานวยความสะดวก (ชัยวัฒน สุทธิรัตน, 2552) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2553) กลาววาการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานจะตองใหผูเรียนผานกลไกพื้นฐานในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานอยาง
ครบถวน 3 ประการ คือ (1) การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) เปนกระบวนการ
เรียนรูที่ผูเรียนใช “ปญหา” ในการแสวงหาความรูดวยการหาขอมูลเพ่ือพิสูจนสมมติฐาน โดยผูเรียน
จะตองนําปญหามาเช่ือมโยงกับความรูเดิม ความคิดที่มีเหตุผลและการแสวงหาความรูใหม กระบวนการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน สามารถเกิดขึ้นไดกับการเรียนรายบุคคลหรือการเรียนกลุมยอย แตการ
เรียนแบบกลุมยอยจะชวยใหรวบรวมความคิดในการแกปญหาไดกวางขวางมากกวา (2) การเรียนรูดวย
ตนเอง (self- directed learning) เปนวิธีการเรียนที่ผูเรียนมีเสรีภาพในการใชความรูความสามารถในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง ผูเรียนจะตองบริหารเวลาของตนเอง กําหนดการดําเนินงาน มีความรับผิดชอบ
ตอกลุม คัดเลือกประสบการณการเรียนรูดวยตนเอง และ (3) การเรียนรูกลุมยอย (small-group 
learning) เปนวิธีการที่ผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนและยอมรับประโยชน
ของการทํางานรวมกัน ใหคนควาหาแนวความคิดทําใหเกิดทักษะการทํางานเปนกลุม เกิดทักษะการ
ใหและรับขอมูลปอนกลับ เรียนรูความแตกตางระหวางบุคคล และเกิดการเรียนรูการจัดระบบตนเอง 
เพ่ือใหกลุมทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  

จากผลการศึกษา ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาตัวแปรสําคัญประการหน่ึงที่ทําใหผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของกลุมทดลอง รายวิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 หลังการทดลองสูง
กวากอนการทดลอง คือ ความเหมาะสมของกระบวนการสอนหรือวิธีการสอน ความยากงายของ
เน้ือหาสาระในการเรียน และความสามารถเขาถึงแหลงขอมูลของผูเรียน ทั้งน้ี หากกระบวนการสอน
หรือวิธีการสอนมีความเหมาะสมกับผูเรียน และสามารถเขาถึงแหลงขอมูลในการเรียนรูไดผูเรียนก็
สามารถเขาใจเน้ือหาสาระของกิจกรรมการเรียนรูไดดีขึ้น 

ประเด็นความเหมาะสมของกระบวนการสอนหรือวิธีการสอน ผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 
และผูเรียนกลุมทดลองที่ 2 สะทอนความคิดเห็นสอดคลองกันวาผูสอนมีความพรอมในการสอน คือมี
การวางแผนการสอนอยางดี ทําใหกระบวนการสอนเปนไปตามขั้นตอน ผูเรียนมีความเขาใจเน้ือหา
สาระเปนอยางดี เพราะผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถามและแสดงความคิดเห็น มีการใหผูเรียน
ตอบคําถามเพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจและเขาใจเน้ือหาสาระ ผูสอนมีการใชสื่อการสอนที่เขาใจงาย
โดยนํามาจากเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตเพ่ือเช่ือมโยงกับเน้ือหาสาระที่สอน ทําใหเขาใจงายและไมนา
เบ่ือ ซึ่งเปนการเปดโลกทัศนแหงการเรียนรูที่ไมเคยเรียนรูมากอน สอดคลองกับผูเรียนกลุมทดลองที่ 3 
สะทอนความคิดเห็นวาผูสอนมีว ีดิทัศนประกอบการเรียน ทําใหเน้ือหาในบทเรียนของหนวยน้ัน ๆ 
เขาใจงาย ขอมูลที่นํามาสอนมีความหลากหลาย คือมีทั้งเอกสารประกอบการเรียน ใบงาน และสื่อวีดิ
ทัศน ตลอดจนการทํากิจกรรมเตรียมความพรอมหรือกิจกรรมจัดกลุมทําใหการเรียนรูในแตละสัปดาหมี
ความสนุกสนาน และผูเรียนไดใชความคิดสําหรับการวิเคราะหปญหาตาง ๆ นอกจากน้ี ผูเรียนกลุม
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ทดลองที่ 1 สะทอนวาผูสอนมีสื่อการสอนที่ครบถวน กระบวนการเรียนการสอนเขาใจงาย มีการถาม
ตอบอยางเปนธรรมชาติ มีวิธีการสอนที่หลากหลาย นาสนใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สามารถ
สรางความสนใจใหผูเรียนมีจิตใจจดจออยูกับบทเรียน มีการยกตัวอยางที่พบเจอในชีวิตจริง ทําใหเกิด
กระบวนการคิดที่สามารถเช่ือมโยงความรูสูโลกความแหงความเปนจริง และเกิดความตระหนักตอการ
จัดลําดับความสําคัญของงาน ผูเรียนกลุมทดลองที่ 2 สะทอนวาผูสอนมีวิธีการสอนที่เปนลําดับ
ขั้นตอน มีสื่อประกอบทําใหมองเห็นภาพที่ชัดเจน และเกิดจินตนาการเพ่ือเช่ือมโยงสูงานอาชีพใน
อนาคตอยางสรางสรรค 

ประเด็นการเขาถึงแหลงขอมูล ผูเรียนทุกกลุมทดลองสะทอนวาสามารถเขาถึงไดงาย 
เพราะในระหวางการจัดกิจกรรมกลุมผูสอนจะใหผูเรียนชวยกันคนควาความรูจากแหลงสารสนเทศ 
โดยผูสอนแนะนําการสืบคนขอมูลจากแหลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความนาเช่ือถือได ตลอดจนให
ผูเรียนไดทบทวนความรูโดยการศึกษาเพ่ิมเติมทางอินเตอรเน็ต หนังสือ เอกสารประกอบการเรียน หรือ
การคนหาขอมูลจากฐานขอมูลอ่ืน ๆ ผูสอนมีการฉายโปรเจคเตอรแสดงตัวอยางแหลงคนควา ทําให
การเขาถึงขอมูลมีความสะดวก รวดเร็ว และหลากหลาย ตลอดจนแนะนําหลักการพิจารณาขอมูลที่
นาเช่ือถือได และการนําไปประยุกตใชในงานอาชีพและการดําเนินชีวิตประจําวัน  

ประเด็นความยากงายของเน้ือหาสาระในการเรียน ผูเรียนทุกกลุมการทดลองกลาววา
เน้ือหาสาระในการเรียนรูงายตอการทําความเขาใจ เน่ืองจากผูสอนอธิบายเน้ือหาสาระไดอยางชัดจน 
มีการกระชับสาระสําคัญ ทําใหเน้ือหาไมยากหรือไมซับซอนจนเกินไป และมีสื่อวีดิทัศน ใบงาน ใบความรู
ที่อธิบายเน้ือหาไดชัดเจน กอปรกับผูสอนมีการยกตัวอยางทําใหผูเรียนมองเห็นภาพอยางเปนรูปธรรม 
และใชคําศัพทหรือภาษาที่งายตอการเขาใจ สอดคลองกับ การสะทอนผลการทดลองของผูเรียนกลุม
ทดลองที่ 1 สะทอนความคิดเห็นวาผูสอนมีวิธีการสอนที่หลากหลายเปนขั้นตอน ทําใหเขาใจเน้ือหาไดงาย 
ผูสอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนปฏิบัติในช้ันเรียน ทําใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียน 
ตลอดจนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุม ทําใหเกิดการเรียนรูที่ไมนาเบ่ือ ผูเรียนกลุมทดลองที่ 3 
สะทอนความคิดเห็นวาเน้ือหาสาระที่ไดรับมีความเหมาะสม ไมยากและไมงายเกินไป สามารถจดจําไดงาย 
เน่ืองจากผูสอนจัดกิจกรรมกลุมโดยใหสมาชิกชวยกันสืบคนขอมูลจากแหลงตาง ๆ ชวยกันทํางานกลุม 
จึงทําใหผูเรียนจําและเขาใจเน้ือหาสาระไดงายและนาน นอกจากน้ี ยังสอดคลองกับการสะทอนผลการ
ทดลองของผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 และผูเรียนกลุมทดลองที่ 3 สะทอนความคิดเห็นสอดคลองกันวา
ผูสอนมีการยกตัวอยางที่ทําใหเห็นภาพ ทําใหงายตอการทําความเขาใจ และผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียน
ไดซักถาม และแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ ทั้งน้ีผูสอนมีการตอบคําถามหรืออธิบายขอสงสัยไดตรง
ประเด็น และใชภาษาที่เขาใจงาย 

วัตถุประสงคขอที่ 3 เพ่ือเปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวาง
กอนการทดลองกับหลังการทดลอง 

สมมติฐานการวิจัยขอที่ 4.2 ผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม หลังการทดลองสูงกวา
กอนการทดลอง 

ประเด็นคําถามการวิจัย: กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสามารถพัฒนาผูเรียน
กลุมทดลองใหมีคุณธรรมและจริยธรรม วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 หลังการทดลอง
สูงกวากอนการทดลองหรือไม 
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ผลการศึกษา พบวาผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร กลุม 1 
มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยภาพรวม กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.22 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .14 
(ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.50 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .12 (ระดับสูง) และพบวา
ผูเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรมและจริยธรรม หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลการศึกษาของผูเรียนกลุมทดลองที่ 2 ภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1 
พบวากอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.30 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .29 (ระดับปานกลาง) และหลังการ
ทดลอง คาเฉลี่ย 3.57 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .08 (ระดับสูง) และพบวาผูเรียนกลุมทดลองมี
คุณธรรมและจริยธรรม หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคลองกับผลการศึกษาของผูเรียนกลุมทดลองที่ 3 ภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 3 พบวา กอนการ
ทดลอง คาเฉลี่ย 2.31 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .15 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.58 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .07 (ระดับสูง) และพบวาผูเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรมและจริยธรรม หลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย
ขอที่ 4.2 ผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 

จากผลการศึกษา ผูวิจัยตอบคําถามการทดลองวากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
สามารถพัฒนาผูเรียนกลุมทดลองใหมีคุณธรรมและจริยธรรม วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 
3000-1606 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 

ผลการศึกษา สอดคลองกับผลการศึกษาของ อรพินท สันติชัยอนันต (2549) ศึกษา
คุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
พบวานิสิตนักศึกษาชายและนิสิตนักศึกษาหญิง มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวานิสิตนักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม 
ดานความมีวินัยและรับผิดชอบ ดานความซื่อสัตยสุจริต และดานความกตัญ ูกตเวทีแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลการศึกษาของ ประไพรัตน ลําใจ (2557, 
พฤษภาคม-สิงหาคม) พบวานักเรียนมีพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมดานความมีวินัยความซื่อสัตย
และความมีจิตสาธารณะและมีเหตุผลเชิงจริยธรรม หลังการทดลองใชรูปแบบสูงกวากอนการทดลอง
ใชรูปแบบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ กัญภร เอ่ียมพญา 
และ นิวัตต นอยมณี (2559, กรกฎาคม-ธันวาคม) ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม
ตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ระดับประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวาผลการ
ใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ผลการเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนของครู กอนและหลัง
การสอน และคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน กอนและหลังการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการศึกษา ยังสอดคลองกับการศึกษาของ ประยูร แสงใส (2560, กันยายน-ธันวาคม) 
พบวาโดยภาพรวมและรายดาน พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมหลังการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับ
หลักพุทธธรรม สําหรับขัดเกลาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนและนักศึกษา สูงกวากอน
การจัดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับผลการศึกษาของ นารีลักษณ 
ธีระวัฒนะชาติ (2557) ศึกษาการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง พลเมืองดี โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแนว
ทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง พบวา (1) คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ที่ใชชุดกิจกรรมการ
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เรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสรางองค
ความรูดวยตนเองหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ (2) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง พลเมืองดี โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการ
สรางองคความรูดวยตนเอง หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาปจจัยสําคัญประการหน่ึงที่สงผลใหผูเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรม
และจริยธรรมหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง เน่ืองจากผูเรียนกลุมทดลองไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ซึ่งกิจกรรมการเรียนรูดังกลาวมีประเด็นการเรียนรูเรื่อง
คุณธรรม และจริยธรรม กลาวคือกิจกรรมที่ 1 ของสัปดาหที่ 1 เปนการจัดการเรียนรูประเด็น คุณธรรม
และจริยธรรม จํานวน 2 ช่ัวโมง วัตถุประสงค (1) เพ่ือใหผูเรียนอธิบายความหมายของคุณธรรม (2) 
เพ่ือใหผูเรียนอธิบายความหมายของจริยธรรม และ (3) เพ่ือใหผูเรียนแยกแยะความแตกตางของ
คุณธรรมกับจริยธรรม และกิจกรรมที่ 8 ซึ่งเปนกิจกรรมสุดทาย ดําเนินกิจกรรมในสัปดาหที่ 16-18 
เปนกิจกรรมการเรียนรูประเด็น กระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบดวยโครงงานคุณธรรม เพ่ือให
ผูเรียนวิเคราะหกระบวนการจัดทําโครงงานคุณธรรม จึงสงผลใหผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
เรียน การดําเนินชีวิตประจําวัน และสงผลตอการประกอบอาชีพในอนาคต 

ประเด็นดังกลาว สอดคลองกับผลการประเมินคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียนกลุม
ทดลองของระยะที่ 2 ประกอบดวย กลุมทดลองที่ 1 ผูเรียนภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร กลุม 1 
กลุมทดลองที่ 2 ผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1 และกลุมทดลองที่ 3 ผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง 
กลุม 3 โดยพิจารณาเปนรายดาน พบวาคุณธรรมและจริยธรรมทั้ง 4 ดาน คือดานความมีวินัยและ
ความรับผิดชอบ ดานความซื่อสัตยสุจริต ดานความกตัญูกตเวที และดานความเมตตากรุณา กอนการ
ทดลองของทั้ง 3 กลุมทดลอง อยูในระดับปานกลาง และหลังการทดลอง อยูในระดับสูง และยัง
สอดคลองกับผลการประเมินคุณลักษณะความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน โดยผูสอน พบวา
ผูเรียนกลุมทดลองทั้ง 3 กลุม มีคุณลักษณะความมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยภาพรวม อยูในระดับสูง 

จากผลการศึกษา ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียนกลุมทดลอง
พัฒนาขึ้นตามลําดับขั้น ตามวัน และเวลา โดยผูเรียนกลุมทดลองอยูในชวงวัยรุน ซึ่งเปนวัยที่สามารถ
คิดและตัดสินใจกระทําสิ่งตาง ๆ ดวยเหตุผลของตนเอง อันเกิดจากการเรียนรูและประสบการณ หาก
ผูเรียนไดรับประสบการณจากการเรียนรูที่ถูกตองเหมาะสม ไดปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่เอ่ือตอการ
พัฒนาจริยธรรมผูเรียนก็จะมีการพัฒนาทางดานจริยธรรมที่สูงขึ้น สอดคลองกับ ทฤษฎีพัฒนาการทาง
จริยธรรมของ เพียเจท (Piaget, 1896-1980) อธิบายพัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษยเปนไปตามขั้น 
และขึ้นอยูกับวัยโดยจะคอย ๆ พัฒนาไปตามวันและเวลา เพียเจท เช่ือวาจุดศูนยกลางของความฉลาด 
คือความสามารถในการปรับตัวกับสิ่งแวดลอม ซึ่งเกิดจากการเรียนรูและการไดรับประสบการณ โดย
เริ่มต้ังแตวัยทารกเปนกระบวนการที่ทําใหบุคคลปรับตัวใหเหมาะสมกับสิ่งแวดลอม (ศรีเรือน แกวกังวาล, 
2553) ทั้งน้ี ระยะของความเช่ือทางจริยธรรมหรือมีอิสระในการปฏิบัติจริยธรรม (stage of moral 
relativism or autonomous morality) เปนระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 10 ปขึ้นไป ซึ่งสามารถคิด
และตัดสินใจไดดวยเหตุผลของตนเอง เริ่มปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนดวยความเสมอภาคและเปนธรรม สังเกต
และเขาใจความรูสึกของผูอ่ืนไดถูกตองมากขึ้น และประพฤติปฏิบัติเพ่ือตอบสนองพัฒนาการดานจิตใจ
มากขึ้น ถือเปนพัฒนาการทางจริยธรรมขั้นสูง Eysenck, 2002; Philosophy of Nature, 2016; 
Shaffer & Kipp, 2010)  
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ประเด็นดังกลาว สอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิรก (Kohlberg) 
เช่ือวาพัฒนาการทางจริยธรรมของแตละบุคคลจะผานไปตามขั้นพัฒนาการ มีพ้ืนฐานมาจากการให
เหตุผลเชิงตรรกศาสตร และเช่ือวาการรับรูทางสังคมและบทบาททางสังคมของแตละบุคคลจะมี
ความสัมพันธในลักษณะปฏิสัมพันธกับพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลน้ัน สําหรับการตัดสิน
คุณธรรมตามขั้นตาง ๆ โคลเบิรก อธิบายวาเปนผลมาจากประสบการณในการปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน 
อันจะนําไปสูการเรียนรูสวนบุคคลมากกวาจะเปนรูปแบบของวัฒนธรรมที่สังคมวางไว ทั้งน้ีบุคคลที่จะ
มีจริยธรรมขั้นสูงหรือสามารถใชเหตุผลทางจริยธรรมขั้นสูงไดน้ันจะตองสามารถใชเหตุผลเชิงตรรกะ 
และความสามารถในการรับรูทางสังคมในระดับสูงกอน (ออมเดือน สดมณี และฐาศุกร จันประเสริฐ, 
2554)  

สอดคลองกับ ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (social learning theory) พัฒนาขึ้นโดย แบนดูรา 
(Bandura, 1977) มีแนวคิดการเรียนรูทางสังคม คือ (1) บุคคลสามารถเรียนรูโดยการสังเกต (2) การเรียนรู
ภายในจิตใจเปนสิ่งสําคัญ และ (3) การเรียนรูไมจําเปนตองเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Eysenck, 
2002) แบนดูรา (Bandura, 1986, 1999) กลาวถึงการเรียนรูแตกตางจากนักจิตวิทยาคนอ่ืน คือการ
เรียนรูไมเพียงแตหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในดานการแสดงออกแตยังเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไดรับความรู
ใหม ๆ เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายในดานการรูคิด แบนดูราเช่ือวาบุคคลกระตือรือรนที่จะ
แสวงหาขอมูล ความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมรอบตัวและเรียนรูสิ่งที่ตนสนใจช่ืนชอบเพ่ิมเติมอยูเสมอ 
เวยเน และคณะ (Weiten & McCannan, 2016) สรุปแนวคิดของ แบนดูราวาบุคลิกภาพไดรับอิทธิพล
อยางมากโดยกระบวนการเรียนรูผานการมีปฏิสัมพันธกับสังคมแวดลอมรอบตัว ไดแก สังคมแวดลอม
ดานครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู ความสัมพันธกับสมาชิกของครอบครัว และปจจัยแวดลอมทางสังคม 
ทั้งน้ี การเรียนรูทางสังคมเด็กและผูใหญมีแนวโนมที่จะเลียนแบบบุคคลที่พวกเขาช่ืนชอบหรือนับถือ
มากกวาบุคคลที่เขาไมช่ืนชอบ (Weiten & McCannan, 2016) และจะซึมซับมาเปนพฤติกรรมของ
ตนเองหรือไมขึ้นอยูกับผลของการกระทําที่ตัวแบบไดรับ และกระบวนการรูคิดของบุคคล สอดคลองกับ 
ศรีเรือน แกวกังวาล (2553) กลาววาเด็กเรียนรูพฤติกรรมหลายอยาง เชน ภาษาพูด ความกาวราว 
จริยธรรม วิธีคิด วิธีพูด และอ่ืน ๆ โดยการสังเกตผูใกลชิด และเลียนแบบวิธีคิดวิธีแสดงออกจากบุคคล
เหลาน้ัน กระบวนการสังเกต การเลือก และการทําตามเกิดขึ้นควบคูกันไปกับระบบความคิด 

วัตถุประสงคขอที่ 4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน 

สมมติฐานการวิจัยขอที่ 4.3 ผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หลังการทดลอง อยูในระดับมาก 

ผลการศึกษา พบวาผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร กลุม 1 
มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.80 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน .17 สอดคลองกับผลการศึกษาผูเรียนกลุมทดลองที่ 2 ภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1  
พบวามีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.76 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .14 สอดคลองกับผลการศึกษาของผูเรียนกลุมทดลองที ่3 ภาควิชาไฟฟากําลัง 
กลุม 3 พบวามีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยภาพรวม อยู ในระดับมากที่สุด 
คาเฉลี่ย 4.78 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .10  
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ผลการศึกษาดังกลาว สอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 4.3 ผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจ
ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หลังการทดลอง อยูในระดับมาก  

ผลการศึกษาเปนรายขอ พบวาผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ขอ 12 
นักศึกษาไดรับสาระ และประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู คาเฉลี่ย 5.00 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน .00 (ระดับมากที่สุด) และขอ 13 เน้ือหาสาระจากกิจกรรมการเรียนรูสามารถนําไปประยุกตใช
ในการดําเนินชีวิต และงานอาชีพ คาเฉลี่ย 5.00 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .00 (ระดับมากที่สุด) 
สอดคลองกับผลการศึกษาของ ผูเรียนกลุมทดลองที่ 2 พบวามีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ขอ 12 
นักศึกษาไดรับสาระ และประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู คาเฉลี่ย 4.94 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน .22 (ระดับมากที่สุด) รองลงมา คือ ขอ 13 เน้ือหาสาระจากกิจกรรมการเรียนรูสามารถ
นําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต และงานอาชีพ คาเฉลี่ย 4.89 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .45 (ระดับ
มากที่สุด) และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของผูเรียนกลุมทดลองที่ 3 พบวามีความพึงพอใจมากที่สุด
คือ ขอ 13 เน้ือหาสาระจากกิจกรรมการเรียนรูสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต และงานอาชีพ 
คาเฉลี่ย 5.00 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .00 (ระดับมากที่สุด) รองลงมา คือ ขอ 12 นักศึกษาไดรับสาระ 
และประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู คาเฉลี่ย 4.94 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .24 (ระดับ
มากที่สุด) 

จากผลการศึกษา ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาผูสอนมีกระบวนการหรือวิธีการสอนที่เหมาะสม
สอดคลองตามหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ผูเรียนจึงไดรับสาระและ
ประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู และความรูที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู
สามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต และงานอาชีพได สอดคลองกับการสะทอนผลการทดลอง
ของผูเรียนกลุมที่ 1 และผูเรียนกลุมทดลองที่ 2 สะทอนความคิดเห็นสอดคลองกันวาผูสอนมีความ
พรอมในการสอน คือมีการวางแผนการสอนอยางดี ทําใหกระบวนการสอนเปนไปตามขั้นตอนเขาใจ
เน้ือหาสาระเปนอยางดี เพราะผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น มีการใหผูเรียนตอบ
คําถามเพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจและเขาใจเน้ือหาสาระในเชิงลึก ผูสอนมีสื่อการสอนที่เขาใจงาย
โดยนําเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตมาเช่ือมโยงกับเน้ือหาสาระที่สอน ทําใหผูเรียนเกิดจินตนาการซึ่งเปน
การเปดโลกทัศนแหงการเรียนรูที่ไมเคยเรียนรูมากอน  

ผูเรียนกลุมทดลองที่ 3 สะทอนความคิดเห็นวาผูสอนมีว ีดิทัศนประกอบการเรียน ทําให
เน้ือหาในบทเรียนแตละหนวยมีความเขาใจงาย ขอมูลที่นํามาสอนมีความหลากหลาย คือมีทั้งเอกสาร
ประกอบการเรียน ใบงาน และสื่อวีดิทัศน ตลอดจนการทํากิจกรรมเตรียมความพรอมหรือกิจกรรมจัด
กลุมทําใหการเรียนรูในแตละสัปดาหมีความสนุกสนาน และผูเรียนไดใชความคิด นอกจากน้ี ผูเรียนกลุม
ทดลองที่ 1 สะทอนวาผูสอนมีสื่อการสอนที่ครบถวน กระบวนการเรียนการสอนเขาใจงาย มีการถาม
ตอบอยางเปนธรรมชาติ มีวิธีการสอนที่หลากหลาย นาสนใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สามารถ
สรางความสนใจใหผูเรียนมีจิตใจจดจออยูกับบทเรียน มีการยกตัวอยางที่พบเจอในชีวิตจริง ทําใหเกิด
กระบวนการคิดที่สามารถเช่ือมโยงความรูสูโลกความแหงความเปนจริง และเกิดความตระหนักตอการ
จัดลําดับความสําคัญของงาน ผูเรียนกลุมทดลองที่ 2 สะทอนวาผูสอนมีวิธีการสอนที่เปนลําดับขั้นตอน 
มีสื่อประกอบทําใหมองเห็นภาพที่ชัดเจน และเกิดจินตนาการเช่ือมโยงสูโลกแหงอาชีพในอนาคต 

ผูเรียนทุกกลุมทดลองสะทอนความเห็นทํานองเดียวกันวา ผูสอนมีการวางแผน การสอน
ไดดี มีความตรงเวลา มีความเปนกันเองทําใหเกิดบรรยากาศที่ผอนคลาย ผูเรียนกลาแสดงความ
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คิดเห็นและกลานําเสนอผลงาน กลาซักถามประเด็นที่สงสัย ผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 สะทอนความ
คิดเห็นวาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูผูสอนจะใหสมาชิกกลุมทําใบงานที่เสริมสรางความคิดริเริ่ม ทํา
ใหผูเรียนเกิดความอยากเรียนรู เพราะเรียนแลวมีความสุข ไมนาเบ่ือ ผูสอนมีความเปนกันเอง 
นอกจากน้ีผูเรียนยังสะทอนวาเน้ือหาที่สอนตรงประเด็นทําใหเกิดการเรียนรูไดอยางแทจริง กระบวนการ
สอนไมซับซอน บรรยากาศไมเครงเครียดหรือกดดันผูเรียน 

ประเด็นผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต และงานอาชีพ 
สอดคลองกับการสะทอนผลการทดลองของผูเรียนกลุมทดลอง สะทอนความคิดเห็นวาความรูที่ไดรับ
จากกิจกรรมการเรียนรูสามารถนําไปประยุกตใชกับการทํางานในอนาคตและการใชชีวิตประจําวัน 
เพราะหลังจากเรียนวิชาน้ีแลวทําใหมีความคิดที่เปลี่ยนไป กลาวคือเปนผูมีเหตุผลมากขึ้น มองทุกอยาง
เปนองครวมเปนวิทยาศาสตรมากขึ้น ความรูที่ไดรับสามารถประยุกตใชไดอยางหลากหลาย เชน การ
บริหาร แกปญหาในการเรียน และกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ กระบวนการคิดและตัดสินใจ 
การพัฒนาตนเองและชุมชน  

ผูเรียนกลุมทดลองที่  1 สะทอนความคิดเห็นวาความรูที่ ไดรับสามารถนําไปใชใน
กระบวนการตัดสินใจ การประเมินคา การวางแผน การวิเคราะห และการแยกแยะขอมูล ทําใหมี
ความคิดอยางเปนระบบ มีการตัดสินใจดวยความรอบคอบ มีการวางแผนในการดําเนินชีวิต การเลือก
อาชีพหรือการเลือกทําสิ่งตาง ๆ ตลอดจนการตัดสินใจในการแกปญหา การจัดลําดับความสําคัญ การ
สืบคนขอมูล ผูเรียนกลุมทดลองที่ 2 และผูเรียนกลุมทดลองที่ 3 สะทอนความคิดเห็นในทํานอง
เดียวกันวาประโยชนของความรูที่ไดรับในเบ้ืองตนที่เห็นชัดเจน คือสามารถนําความรูไปแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับเพ่ือนโดยไมขัดแยงกัน เพ่ือการเรียนรูไปดวยกัน และพบวาสามารถแกไขปญหาได
ตรงจุด หลีกเลี่ยงขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ทํางานไดอยางเปนระบบ งานเสร็จอยางรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 และผูเรียนกลุมทดลองที่ 3 สะทอนความคิดเห็น
เพ่ิมเติมวาความรูที่ไดรับอีกประเด็นคือสามารถใชประโยชนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเปนเรื่องใกลตัว 
และสามารถนําไปประยุกตใชใดจริงในงานอาชีพและการดําเนินชีวิตประจําวัน ทําใหเปนผูที่มีสติ คิด
อยางเปนเหตุเปนผล สงผลใหสังคมสงบสุข 

ผลการศึกษาเปนรายขอ พบวาผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 
กลุม 1 มีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอ 4 สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและ
เหมาะสม คาเฉลี่ย 4.40 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .89 (ระดับมาก) สอดคลองกับผลการศึกษาของผูเรียน
กลุมทดลองที่ 2 ภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1 พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอ 4 สถานที่ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและเหมาะสม คาเฉลี่ย 4.63 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .49 (ระดับ
มากที่สุด) สอดคลองกับผลการศึกษาของผูเรียนกลุมทดลองที่ 3 ภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 3 พบวา
ผูเรียนมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอ 4 สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและ
เหมาะสม คาเฉลี่ย 4.63 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .49 (ระดับมากที่สุด)  

จากผลการศึกษา ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน ตองเอ้ืออํานวยใหเกิดบรรยาศของการเรียนรู ทั้งน้ี สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา อาจยังไมมีความเหมาะสมในเรื่องของเครื่องปรับอากาศในหองเรียน เชน 
พัดลมนอยเกินไป ทําใหอากาศรอน กอรปกับหองเรียนอยูช้ัน 4 เปนช้ันสูงสุดของอาคารเรียน และโตะ
เกาอ้ีที่ใชในการจัดกลุมยังเปนโตะเกาอ้ีเลคเชอร ซึ่งไมมีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมกลุมยอย 
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สอดคลองกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2553) กลาวถึงการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานจะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน 
หองเรียนตองมีหองประชุมกลุมยอย หองสมุด และอุปกรณชวยสอน หากขาดปจจัยในการพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานคงประสบผลสําเร็จไดยาก 
 

4. ขอเสนอแนะ 
4.1 ขอเสนอแนะทั่วไป 

4.1.1 ขอคนพบจากการศึกษาน้ี สามารถชวยใหผูเรียนไดรับการฝกทักษะตาง ๆ เชน 
ทักษะการคิดอยางเปนระบบ ทักษะการแกปญหา ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการจัดลําดับงาน ทักษะ
การทํางานกลุม ทักษะการสรางมนุษยสัมพันธ ทักษะการเปนผูนําและผูตาม ความมีคุณธรรม และ
จริยธรรมธรรมในการเรียน การดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพในอนาคต และทักษะอ่ืน ๆ ที่
จําเปนตอการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและงานอาชีพ ซึ่ง
กิจกรรมการเรียนรูดังกลาวมีความเหมาะสมกับผูเรียนสายอาชีวศึกษาหรือสายอาชีพที่อยูในชวงวัยรุน 

4.1.2 ขอคนพบจากการศึกษาช้ีใหเห็นวาครูผูสอน และผูที่มีสวนเก่ียวของกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูควรใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หรือ
กิจกรรมการเรียนรูอ่ืน ๆ ที่มีการสอดแทรกกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการของผูเรียนในดานตาง ๆ เชน 
ดานคุณธรรม และจริยธรรม การแกปญหา การตัดสินใจ การทํางานเปนกลุม การแลกเปลี่ยน
ประสบการณและความคิดเห็นอยางอิสระ หรืออ่ืน ๆ กิจกรรมการเรียนรูดังกลาวสามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนได สามารถปรับเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรมของผูเรียนไปใน
แนวทางที่เหมาะสมขึ้น ผูเรียนไดพัฒนาพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย สําหรับการดําเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพ และสามารถนําความรูที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนรูไปประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิต และงานอาชีพอยางเปนเหตุเปนผล บนพ้ืนฐานของความมคีุณธรรมและจริยธรรม 

4.1.3 สถานศึกษาควรมีการฝกอบรมครูผูสอนหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของทางการศึกษาให
มีความรู ความเขาใจ และมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เพ่ือนําไปใช
ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปรับเปลี่ยนวิธีคิดโดยใหมองทุกอยางอยางเปนองครวม และ
รอบดาน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนในแนวทางที่เหมาะสมขึ้น ทําใหผูเรียนไดพัฒนาความรู 
ความคิด ความเขาใจตอการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ และสามารถนําความรูที่ไดรับจาก
กิจกรรมการเรียนรูไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต และงานอาชีพอยางเปนเหตุเปนผล บนพ้ืนฐาน
ของความมคีุณธรรมและจริยธรรม 

4.1.4 สถานศึกษาควรจัดสถานที่ใหมีความเหมาะสมสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน หรือกิจกรรมการเรียนรูอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะใกลเคียง เน่ืองจากการจัดกิจกรรม
ประเภทน้ีตองใชพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสําหรับการจัดกิจกรรมกลุม กลาวคือสถานที่ตองไมคับแคบ
จนเกินไป โตะเกาอ้ีเหมาะสมสําหรับการจัดกิจกรรมกลุม สถานที่สามารถถายเทอากาศไดดี ไมรอน
อบอาว หากสถานที่ในการจัดกิจกรรมไมเอ้ืออํานวยจะทําใหลดความสนใจของผูเรียนตอการทํา
กิจกรรมการเรียนรู ซึ่งสถานที่สําหรับจัดกิจกรรมกลุมตองไมมีเสียงดังรบกวนจากสิ่งแวดลอมภายนอก
มากจนเกินไป เพราะอาจสงผลกระทบตอสมาธิหรือความสนใจของผูเรียน อาจนํามาซึ่งความลมเหลว
ของกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
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4.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
4.2.1 การศึกษาในอนาคตสําหรับผูเรียนสายอาชีวศึกษาหรือสายอาชีพ ควรจัดให

ผูเรียนไดทํากิจกรรมที่เนนการฝกทักษะดานตาง ๆ ที่เปนการทํางานกลุม เพ่ือชวยใหผูเรียนในกลุมเกิด
การพัฒนาความรูจากความคิดที่แตกตางกัน มีมนุษยสัมพันธในการทํางาน มีการชวยเหลือกันและกัน 
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูตองคํานึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับชวงวัยของผูเรียน ทั้งน้ี ประเด็น
ปญหาที่นํามาจัดกิจกรรมการเรียนรูควรเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวันหรือเปนสถานการณหรือปญหาที่
ผูเรียนเคยประสบพบเจอในการดําเนินชีวิต เพราะจะทําใหผูเรียนจะไดมองเห็นภาพ และเกิดการตอ
ยอดความรู เกิดความทาทายหรือเกิดแรงกระตุนใหคิดหาคําตอบหรือแกปญหา และสามารถนํามา
ประยุกตใชในชีวิตไดจริง  

4.2.2 การศึกษาในอนาคต ควรจัดสถานที่และชวงเวลาใหมีความเหมาะสม ทั้งน้ีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในช้ันเรียนที่มีสถานที่ไมเอ้ืออํานวย เชน มีเครื่องปรับอากาศนอยเกินไปทําให
อากาศอบอาว หรือจัดกิจกรรมการเรียนรูในชวงฤดูรอน ชวงเวลาที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู คือ เวลาประมาณ 08.00-11.30 น. เน่ืองจากอากาศยังไมรอน เพราะอุณภูมิในหองเรียนยังไม
สูงมากนัก และในชวงเวลาดังกลาวผูเรียนยังมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรู อันจะชวยใหผูเรียนเกิด
ความสุขในการเรียนรู ไมมีความรูสึกอัดอึด เกิดความรูสึกอยากเรียนรูกิจกรรมตาง ๆ  
 
 


