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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิด
อยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการคิดอยางเปนระบบ
รหัสวิชา 3000-1606 ระหวางกอนการทดลองกับหลังการทดลอง (3) เปรียบเทียบความมีคุณธรรมและ
จริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับหลังการทดลอง และ (4) ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียน
ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน การออกแบบวิจัยเปนแบบผสมผสาน มีการประเมิน
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การเรียนรู สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน คือ Nonparametric แบบ The Wilcoxon signed
ranks test ผลการศึกษา พบวา (1) กิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น เปนการบูรณาการระหวางกิจกรรม
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เลขาธิการสภาการศึกษา (2) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 30001606 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ผูเรียนมีคุณธรรม
และจริยธรรม หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (4)
ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ ผูเรียนกลุมทดลอง
สะทอนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูวาสามารถนําไปประยุกตไดกับบทเรียน ทําใหเขาใจบทเรียนไดงาย
จากการนําประสบการณในชีวิตมาประกอบการเรียนรู และนําความรูที่ไดรับไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวัน
และงานอาชีพได
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

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

2. คําถามการวิจัย

กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะอยางไร และสามารถพัฒนา
ผูเรียนกลุมทดลองใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความมีคุณธรรม และจริยธรรม วิชาการคิดอยางเปนระบบ
รหัสวิชา 3000-1606 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองหรือไม

3. วัตถุประสงคของการวิจัย

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

4. ขอบเขตของการวิจัย

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

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

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

6. นิยามศัพทเฉพาะ

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

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. ความนํา

การวิจัยนี้ผูวิจัยทบทวนวรรณกรรม เพื่อเปนแนวทางสําหรับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คุณธรรมและจริยธรรม ของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคนิคยะลา การทบทวน
วรรณกรรมผูวิจัยเสนอรายละเอียดเนื้อหาแตละประเด็นดังนี้ (1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2557 เปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหสอดคลองกับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี เพื่อผลิต
กําลังคนระดับเทคนิคที่มีคุณภาพทั้งดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ (2) หมวดวิชาทักษะชีวิต รายวิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา
3000-1606 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 เปนวิชาทฤษฎี (2 หนวยกิต)
อยูในกลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต และจัดอยูในกลุมวิชามนุษยศาสตร (3) การจัดกิจกรรม
การเรียนรู เปนการปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู เพื่อใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามจุดประสงค (4) การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เนนใหผูเรียนเรียนรู
จากปญหาที่เกิดขึ้นจริง หรือจําลองขึ้นมา เพื่อกระตุนใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง (5) แนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม คุณธรรม เปนสภาพความดีที่อยูภายในจิตใจของมนุษยที่
เปนไปในทางที่ถูกตอง ดีงาม สวนจริยธรรมเปนพฤติกรรมที่แสดงออกใหเห็นเปนการปฏิบัติดี และ
ปฏิบัติถูกตอง และ (6) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เปนความรูความสามารถหรือทักษะของบุคคล อันเกิดจากการเรียนรูในวิชาตาง ๆ ในสถาบันการศึกษา
สามารถวัดและประเมินผลจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สําหรับรายละเอียดของเนื้อหาแตละประเด็น ผูวิจัยเสนอตามลําดับดังนี้

2. ทฤษฎีงานวิจัยและวรรณกรรมที่เชื่อมโยงตัวแปรที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ศึกษา

2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
หลักสูตรประกาศียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 เปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี เพื่อผลิตกําลังคนระดับเทคนิคที่มีคุณภาพครอบคลุมอยางนอย 3 ดาน คือ
ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ สามารถ
นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานที่ใชเทคนิค ควบคุมการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงานในลักษณะ
ผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระ และพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาทางวิชาการ และวิชาชีพ ตลอดจน
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ โดยเปดโอกาสให
ผูเรียนเลือกระบบและวิธีการเรียนไดอยางเหมาะสมตามศักยภาพ ตามความสนใจและโอกาสของตน
สงเสริมใหมีการประสานความรวมมือเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรรวมกันระหวางสถาบัน
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สถานศึกษา หนวยงาน สถานประกอบการ และองคกรตาง ๆ ทั้งในระดับชุมชน ระดับทองถิ่น และ
ระดับชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2557)
หลักการของหลักสูตร
1. เปนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อพัฒนากําลังคนระดับเทคนิคใหมี
สมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการ
ของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และแผนการศึกษาแหงชาติ ทั้งในระดับชุมชน ระดับทองถิ่น และระดับชาติ
2. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง เนนสมรรถนะดวยการ
ปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถ
เทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยาการ สถาน
ประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ
3. เปนหลักสูตรที่มุงเนนใหผูสําเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู
เต็มภูมิ ปฏิบัติไดจริง มีความเปนผูนําและสามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี
4. เปนหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันระหวาง
หนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน
5. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหสถานศึกษา ชุมชนและทองถิ่น มีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตรใหตรงตามความตองการและสอดคลองกับยุทธศาสตรของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
จุดมุงหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถศึกษาคนควาเพิ่มเติม
หรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. เพื่อใหสามารถบูรณาการความรู ทักษะจากศาสตรตาง ๆ ประยุกตใชในงานอาชีพ
สอดคลองกับการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองคกร
สามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี และมีความภาคภูมิใจในตนเองตอการเรียนวิชาชีพ
5. เพื่อใหมีปญญา ใฝรู ใฝเรียน มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการจัดการ
การตัดสินใจและการแกปญหา รูจักแสวงหาแนวทางใหม ๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกตใชความรูในการ
สรางงานใหสอดคลองกับวิชาชีพและการพัฒนางานอาชีพอยางตอเนื่อง
6. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย มีวินัย มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง
ทั้งรางกายและจิตใจ เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพนั้น ๆ
7. เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด ทั้ง
ในการทํางาน การอยูรวมกัน มีความรับผิดชอบตอครอบครัว องคกร ทองถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตน
เพื่ อสั งคม เข าใจและเห็ นคุ ณ ค าของศิ ลปวั ฒนธรรมไทย ภู มิ ป ญญาท องถิ่ น ตระหนั กในป ญ หาและ
ความสําคัญของสิ่งแวดลอม
8. เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ
โดยเปนกําลังสําคัญในดานการผลิตและใหบริการ
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9. เพื่อใหเห็นคุณคาและดํารงไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ปฏิบัติตน
ในฐานะพลเมืองดี ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
หลักเกณฑการใชหลักสูตร
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียน
ที่กําหนด และนําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินรวมกันได สามารถเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบ
ความรูและประสบการณได
1.2 การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนได
หลากหลายรูปแบบ เพื่อใหผูเรียนสามารถประยุกตใชความรูและทักษะในวิชาการที่สัมพันธกับวิชาชีพ
ในการวางแผน แกปญหา และจัดการทรัพยากรในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม มีสวนรวมในการ
พัฒนาวิชาการ ริเริ่มสิ่งใหม มีความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่นและหมูคณะ เปนอิสระในการปฏิบัติงาน
ที่ซับซอนหรือจัดการงานผูอื่น มีสวนรวมที่เกี่ยวกับการวางแผน การประสานงานและการประเมินผล
รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน
2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน
2.1 การจัดการศึกษาในระบบปกติสําหรับผูเขาเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาในประเภทวิชาและสาขาวิชาตามที่หลักสูตรกําหนด ใช
ระยะเวลา 2 ปการศึกษา สวนผูเขาเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
และผูเขาเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาตางประเภทวิชา
และสาขาวิชาที่กําหนด ใชระยะเวลาประมาณ 3 ปการศึกษา
2.2 การจัดเวลาเรียนใหดําเนินการ ดังนี้ (1) ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียน
ออกเปน 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค ภาคเรียนละ 18 สัปดาห โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิต
ตามที่กําหนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนไดอีกตามที่เห็นสมควร
และ (2) การเรียนในระบบชั้นเรียน ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปดทําการสอนไมนอยกวา
สัปดาหละ 5 วัน ๆ ละไมเกิน 7 ชั่วโมง โดยกําหนดใหจัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที
3. หนวยกิต ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ระหวาง 83-120 หนวยกิต การคิด
หนวยกิตถือเกณฑดังนี้
3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปราย ไมนอยกวา 18 ชั่วโมง เทากับ
1 หนวยกิต
3.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการทดลองหรือฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ ไมนอยกวา
36 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต
3.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการฝกปฏิบัติในโรงฝกงานหรือภาคสนาม ไมนอย
กวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต
3.4 รายวิชาที่ใชในการศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต
3.5 การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหลงวิทยาการ
ไมนอยกวา 320 ชั่วโมง เทากับ 4 หนวยกิต
3.6 การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต
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โครงสรางของหลักสูตร
โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 แบงเปน 3 หมวดวิชา
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร ประกอบดวย (1) กลุมวิชาภาษาไทย และ
(2) กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา ประกอบดวย (1) กลุมวิชาวิทยาศาสตร
และ (2) กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.3 กลุ ม ทั ก ษะทางสั ง คมและการดํ า รงชี วิ ต ประกอบด ว ย (1) กลุ ม วิ ช า
สังคมศาสตร และ (2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ประกอบดวย (1) กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (2) กลุมทักษะ
วิชาชีพเฉพาะ (3) กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (4) ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ และ (5) โครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงสราง
ของแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถ
จัดตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และหรือพัฒนาไดตามความเหมาะสมตามยุทธศาสตรของภูมิภาค เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองกําหนด
รหัสวิชา จํานวนหนวยกิต และจํานวนชั่วโมงเรียนตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
การเขาเรียน ผูเรียนตองมีพื้นความรูและคุณสมบัติ ดังนี้ (1) พื้นความรู ตองสําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา ผูเขาเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และผูสําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพตางประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กําหนด ตองเรียนรายวิชาปรับ
พื้นฐานวิชาชีพใหครบตามที่ระบุไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา การเรียนรายวิชาปรับ
พื้นฐานวิชาชีพ ใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไวในหลักสูตร สาขาวิชาและการตัดสินผลการเรียนให
เปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 2558 และ (2) คุณสมบัติของผูเขาเรียน
ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษา และการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 2558
การประเมินผลการเรียน เนนการประเมินสภาพจริง โดยใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช
2557 พ.ศ. 2558
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะตอง (1) ไดรายวิชาและจํานวนหนวยกิตสะสมใน
หมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ครบถวนตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
แตละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด (2) ไดคาระดับคะแนน

13

เฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 (3) ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และ (4) ไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรม
เสริมหลักสูตร และ "ผาน" ทุกภาคเรียน ตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด
2.2 หมวดวิชาทักษะชีวิต รายวิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606
หมวดวิชาทักษะชีวิต มุงเนนการเสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ ใหความสําคัญตอ
การจัดองคความรูและทักษะ เพื่อใหผูเรียนทุกประเภทวิชามีความรูความสามารถใชทักษะการสื่อสาร
การคิด การวิเคราะห การแกปญ หา การตัดสินใจ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและบูรณาการ
ความรู เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพได
จุดประสงค เพื่อให (1) สามารถสื่อสารดวยการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษา
ตางประเทศอื่น (2) สามารถคิด คนควาแกปญหาโดยใชหลักทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (3) สามารถ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ วัฒนธรรม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปกครอง
การอยูรวมกันในสังคม ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (4) เสริมสรางทักษะชีวิตและพัฒนาสุขภาพ
บนพื้นฐานของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย (5) สามารถบูรณาการความรูไดอยางเปนระบบ
และนําไปใชในการดําเนินชีวิตและเปนพื้นฐานในการศึกษาวิชาชีพ (6) สามารถบูรณาการการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต และ (7) ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม ความเปนมนุษย
มีคุณธรรมจริยธรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เปนผูมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม
โครงสรางหลักสูตรของหมวดวิชาทักษะชีวิต
โครงสรางหมวดวิชาทักษะชีวิต ใหเลือกเรียนในลักษณะเปนรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการ
ใหครอบคลุมทุกกลุมวิชา เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม เห็น
คุณคาของตนและการพัฒนาตน มีความใฝรู แสวงหาและพัฒนาความรูใหม มีความสามารถในการใช
เหตุผล การคิดวิเคราะห การแกปญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการทํางานรวมกับผูอื่น มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ รวมถึงความรับผิดชอบตอตนเอง และ
สังคม ในสัดสวนที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต รวมไมนอยกวา 21 หนวยกิต
กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต) ประกอบดวย (1) กลุมวิชาสังคมศาสตร
(ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) และ (2) กลุมวิชามนุษยศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) โดยวิชาการคิด
อยางเปนระบบ (systematic thinking) รหัสวิชา 3000-1606 เปนวิชาทฤษฎี (2 หนวยกิต)
คําอธิบายรายวิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606
วิช าการคิ ด อย า งเป น ระบบ (systematic thinking) รหั ส วิ ช า 3000-1606 หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 เปนวิชาทฤษฎี (2 หนวยกิต) อยูในหมวดทักษะชีวิต
กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต และจัดอยูในกลุมวิชามนุษยศาสตร
จุดประสงครายวิชา เพื่อใหผูเรียน (1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ
พื้นฐานในการคิดอยางเปนระบบ (2) มีทักษะการคิดอยางเปนระบบในการจัดลําดับงาน การตัดสินใจ
การจัดการกับความเสี่ยง และการแกปญหา (3) สามารถนําทักษะการคิดอยางเปนระบบไปใชในการ
ตัดสินใจ โดยพิจารณาทั้งสวนที่พอใจและความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาและแกปญหา และ (4) มีเจตคติ
และกิจนิสัยที่ดีในการดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพดวยความรอบคอบและมีเหตุผล
มาตรฐานรายวิชา คือ (1) แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการพื้นฐานที่เกี่ยวของ
กับการคิดอยางเปนระบบ (2) ประเมินสถานการณตามขั้นตอนที่กําหนด (3) วิเคราะหการตัดสินใจตาม
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ขั้นตอนที่กําหนด (4) วิเคราะหปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามขั้นตอนที่กําหนด (5) วิเคราะหปญหาตาม
ขั้นตอนที่กําหนด และ (6) ประยุกตใชเทคนิคการคิดอยางเปนระบบในการดําเนินชีวิต
อธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและขั้นตอนของกระบวนการคิดอยางเปนระบบ
ประเภทและวัตถุประสงคของคําถามที่ใชในการรวบรวมขอมูล ขั้นตอนและแนวคิดของกระบวนการ
ประเมินสถานการณ การวิเคราะหการตัดสินใจ การวิเคราะหปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและการคิดวิเคราะห
ปญหาโดยใชทักษะกระบวนการกลุม กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการสืบคน กระบวนการ
มีสวนรวม การตั้งคําถามโดยใชการเรียนรูของกลุมและบริบทของแตละบุคคล
2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู
2.3.1 ความหมายของกิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู เปนการปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู เพื่อใหการ
จัดการเรียนรูดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และการเรียนรูของผูเรียนบรรลุตามจุดประสงคของการ
จัดการเรียนรูที่กําหนดไว (มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, 2553)
2.3.2 ความสําคัญของกิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรูเปนองคประกอบที่สําคัญของการจัดการเรียนรู เนื่องจากกิจกรรม
การเรียนรูที่เหมาะสมจะทํ าให ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางแท จริง การจัดกิจกรรมการเรียนรูจึงมี
ความสําคัญดังนี้ (1) ชวยเราความสนใจของผูเรียน (2) เปดโอกาสใหผูเรียนประสบความสําเร็จ (3)
ปลูกฝงความเปนประชาธิปไตย ความรับผิดชอบ และสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค (4) ใหผูเรียนไดมี
การเคลื่อนไหว รูสึกสนุกสนาน (5) ใหเห็นความแตกตางระหวางบุคคล (6) ขยายความรูและประสบการณ
ของผูเรียนใหกวางขวาง (7) สงเสริมความงอกงามและพัฒนาการของผูเรียน สงเสริมทักษะ และปลูกฝง
เจตคติที่ดี (8) สงเสริมใหผูเรียนรูจักทํางานเปนทีม และ (9) ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในบทเรียน
และเกิดความซาบซึ้ง (มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, 2553)
การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีจุดมุงหมายที่สําคัญดังนี้ (1) ผูเรียนเกิดพัฒนาการทั้งดาน
รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา (2) เพื่อสนองความสนใจ ความสามารถ และความถนัดของแตละ
บุคคล (3) สรางบรรยากาศการจัดการเรียนรูใหเพลิดเพลินสนุกสนาน (4) สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การเรียน กลาคิด และกลาแสดงออก และ (5) สงเสริมใหผูเรียนไดคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน เกิด
ทักษะกระบวนการ ใหเปนคนเกง คนดี และมีความสุข
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู มี ห ลั ก การที่ ค วรคํ านึ งถึ ง คื อ (1) ความสอดคล อ งกั บ
เจตนารมณของหลักสูตร และจุดประสงคการจัดการเรียนรู (2) ความเหมาะสมกับวัย ความสามารถ
ความสนใจของผูเรียน และสอดคลองกับลักษณะเนื้อหาวิชา (3) มีลําดับขั้นตอน นาสนใจ และใชสื่อการ
จัดการเรียนรูที่หลากหลายและเหมาะสม (4) ผูเรียนเปนผูทํากิจกรรม (5) สงเสริมกระบวนการคิด (6) ใช
เทคนิ ควิธีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย และเนนการเรียนอยางมีความสุข และ (7) กิจกรรมตอง
สามารถประเมินผลได (มหาวิทยาลัยราชภัฎ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, 2553)
2.3.3 แนวคิดการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางมาจากแนวคิดทางการศึกษาของ จอหน
ดิวอี้ (John Dewey) คือเปนการเรียนรูโดยการกระทํา (larning by doing) เปนที่แพรหลายและไดรับการ
ยอมรับทั่วโลก เปนการเปลี่ยนบทบาทในการเรียนรูของผูเรียนจากการเปนผูรับมาเปนผูเรียน และเปลี่ยน
บทบาทของครูจากผูสอนหรือผูถายทอดขอมูลความรูมาเปนผูจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียน ผูเรียน
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เปนศูนยกลางของการเรียนการสอนเพราะบทบาทในการเรียนรูสวนใหญจะอยูที่ตัวผูเรียนเปนสําคัญ
(ทิศนา แขมมณี, 2545) สอดคลองกับแนวคิดของ โรเจอรส (Rogers, 1969) เชื่อวามนุษยมีศักยภาพในดานดี
ตองการมีเอกลักษณของตนเอง มีแรงขับหรือผลักดันใหเรียนรูและแสวงหาประสบการณ การเรียนรูที่มี
ความหมายตอตนเอง มีความเต็มใจที่จะรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง และความสําเร็จของการเรียนรู
ขึ้นอยูกับความเต็มใจของผูเรียนในการเรียนรู โดยมีลักษณะสําคัญ คือ (1) การมีสวนเกี่ยวของดวยเปน
สวนตัว (2) การริเริ่มดวยตนเอง (3) การประเมินตนเองโดยผูเรียน (4) ความหมายของการเรียนรูคือ
สาระสําคัญของการเรียนรู และ (5) การขยายความรูไปสูสิ่งอื่นได นอกจากนี้ โรเจอรส กลาววาผูสอน
ตองใหโอกาสผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเอง ครูเปนเพียงผูจัดประสบการณตาง ๆ หรือเปนผูสงเสริม
การเรียนรู
แบรนเดสและจินนิส (Brandes & Ginnis, 1992) อธิบายการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เป นศู นย กลางว าผู เรียนจะเป นผู รับผิ ดชอบในการเรียนรูของตนเองตั้ งแต การวางแผน (planning)
จัดระบบระเบี ยบ (organizing) ลงมื อปฏิ บัติ (implementation) และประเมินผลการเรียนรูของตนเอง
(evaluation) องคประกอบเหลานี้เปนสิ่งสําคัญของกระบวนการเรียนรูของบุคคล
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เปนการใหผูเรียนมีอิสระในการใชสติปญญา
ของตนเอง ใหผูเรียนไดมีความเกี่ยวของในกระบวนการจัดการเรียนรูทั้งในลักษณะของผูริเริ่มการเรียน
และการประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง โดยผูสอนจะมีบทบาทในการสงเสริม ใหขอมูลยอนกลับและ
ชี้แนะการเรียนรูของผูเรียนในลักษณะของการจัดประสบการณทําใหเกิดการเรียนรูและมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในตัวผูเรียน
2.3.4 หลักการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติไวในมาตรา 22 วา “การจัดการศึกษา
ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ”
เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาว หนวยงานที่เกี่ยวของจําเปนตองดําเนินการปฏิรูประบบการเรียน
การสอนโดยมุงเนนประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ และตองจัดใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง
ฝกปฏิบัติใหคิดเปนทําเปน มีนิสัยรักการเรียนรู และเกิดการใฝรูใฝเรียนอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543) โดยการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางจะตองยึด
หลักพื้นฐาน 5 ประการ คือ (1) มีการยอมรับซึ่งกันและกันระหวางผูสอนและผูเรียน (2) มีความรับผิดชอบ
และมีการตกลงรวมกันในการที่จะไปสูเปาหมายของการเรียนรู (3) มีการสื่อสารและการใหขอมูลยอนกลับ
ที่มีประสิทธิภาพ (4) มีความรวมมือและเต็มใจในการแกปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น และ (5) มีความ
มั่นคงปลอดภัยที่รับรูไดในหองเรียน (Billson & Tiberius, 1991)
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2553) กลาววาการจัดการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทําใหผูเรียนเขาใจจุดมุงหมายของการเรียนและใสใจเรียนรูสิ่งตาง ๆ อยางเต็ม
ศักยภาพ ปจจัยที่ผูสอนควรคํานึงถึง คือ (1) บรรยากาศที่กระตุนการศึกษาคนควาผานกระบวนการ
คนพบตนเอง (2) ผูเรียนรูสึกปลอดภัยและไดรับการยอมรับ (3) ผูเรียนเขาใจทั้งผลบวกและผลลบของ
การแสวงหาความรูความเขาใจใหม ๆ (4) ผูเรียนมีโอกาสมากในการไดรับขอมูลขาวสารหลากหลาย
รูปแบบ ซึ่งจะตองกําหนดไวใหเหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคล และ (5) ผูสอนเปนผูอํานวยการ
และประสานงาน คือชวยใหผูเรียนสามารถกําหนดประเด็นปญหาเพื่อการแสวงหาคําตอบสําหรับการ
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เชื่อมโยงปญหาเขากับบริบทของผูเรียน สะทอนใหเห็นโลกแหงความเปนจริงในการเรียนรู จัดเนื้อหาวิชา
ใหสัมพันธกับปญหาไมใชจัดตามทฤษฎี ใหผูเรียนรับผิดชอบตนเองในการกําหนดขอบเขตการเรียนรู
และวางแผนการแกปญหา ตลอดจนกระตุนใหเกิดการเรียนรูแบบกลุม
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีลักษณะ (1) การซักถาม คือการตั้งคําถามให
ชวยกันตอบ อาจซักถามเปนรายบุคคล เปนกลุมหรือชั้นเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน หรือกิจกรรมที่ปฏิบัติ
(2) การอภิปราย หัวขออภิปรายอาจเปนขอความหรือคําถาม ผูอภิปรายจะอธิบายหรือแสดงเหตุผล
เพื่อสนับสนุนหรือโตแยงหัวขอที่กําหนดโดยไมมีการแบงฝาย และไมมีการลงมติ อาจอภิปรายปากเปลา
ในกลุมหรือในชั้นเรียนและอาจใหทุกคนเขียนสรุปผลการอภิปราย ผูสอนบันทึกการอภิปราย และ
ตรวจขอเขียนประกอบการพิจารณาประเมินผล (3) การแสดงความคิดเห็นเพื่อแกปญหา เปนการตั้ง
ขอสังเกต หรือบอกวิธีแกปญหาอาจทําไดโดยการพูดหรือเขียนบรรยาย หรือการแสดงทาทาง (4) การ
คนหา คือการศึกษาคนควาหาขอเท็จจริง หรือขอมูลสารสนเทศ หรือทักษะกระบวนการ อาจทําโดยการ
รวบรวม การสังเกต การปฏิบัติการทดลอง การตรวจสอบ หรือการฝกฝน เชน การรวบรวม หรือสืบคน
ขอมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร และการแกปญหาในชีวิตประจําวัน ฯลฯ และ (5) ลงมือปฏิบัติดวย
ตนเอง หมายความรวมถึงการรวบรวมปรับปรุงจากผลงานที่มีผูทําไว เชน เอกสาร รายงาน หรือหนังสือ
ตําราวิชาการตาง ๆ โดยเสนอเปนขอเขียน อาจทําเปนเรียงความ รายงาน หรือโครงงาน และอาจเลือก
ผลงานที่ดีทั้งที่เปนแบบฝกหัดและผลการทํางาน และเก็บไวในแฟมสะสมงาน
2.3.5 บทบาทผูสอนในการจัดการเรียนรูท ี่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2553) กลาวถึงบทบาท
ของผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง รายละเอียดดังนี้
2.3.5.1 การใหคําแนะนํา สิ่งที่ผูสอนควรปฏิบัติคือ (1) ชี้แนะกิจกรรม หัวขอ
ศึกษาคนควาหรือสถานการณ อาจเปนสถานการณ จริงหรือสถานการณ จําลองก็ได ใหเปนไปตาม
หลักสูตรหรือสอดคลองกับหลักสูตร ผูสอนตองเตรียมการ โดยเสนอใหเลือกหรือใหผูเรียนกําหนดขึ้นเอง
และไดรับการปรับปรุงแกไขจากผูสอนเพื่อใหเปนไปตามหลักสูตร และ (2) ชี้แนะวิธีดําเนินการ โดย
ใหคําปรึกษา ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีศึกษาคนควา วิธีรวบรวม วิธีนําเสนอ แนะนําการทํางานรวมกัน
การใชสื่อ และแหลงการเรียนรู
2.3.5.2 การกํากับดูแลกิจกรรม ผูสอนควรปฏิบัตดิ ังนี้ (1) กํากับดูแลการทํางาน
โดยแนะนําวิธีการทํางานใหเปนไปอยางเหมาะสม รูจักการทํางานรวมกับผูอื่น รับผิดชอบ คิดและทําอยาง
สรางสรรค ปรับปรุงตนเองอยูเสมอ (2) ประเมินผลตามสภาพจริง จากการสังเกตพิจารณาระหวาง
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนอยางตอเนื่อง และความถูกตองเรียบรอยของผลงาน โดยอาจพิจารณาประกอบ
กับผลการประเมินตนเองของผูเรียน ของกลุมเพื่อน และขอคิดเห็นของผูปกครอง
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยสงเสริมความสามารถตามความสนใจของผูเรียนแตละคนหรือแตละกลุม ใหผูเรียนรวมกันทํางาน
และสืบคนความรู ดําเนินกิจกรรมในลักษณะของการเรียนรูแบบกลุมยอย และมีการประเมินผลตาม
สภาพจริงจากบริบทของผูสอนและผูเรียน ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปน
กิจกรรมการจัดการเรียนรูรูปแบบหนึ่งที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
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2.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
2.4.1 ความเปนมาของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีชื่อเรียกหลายแบบ เชน การเรียน
โดยใชปญหาเปนหลัก การเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐาน และการเรียนรูโดยใชปญหาเปนสําคัญ เปนตน
ในภาษาอังกฤษตรงกับคําวา Problem-Based Learning: PBL และเพื่อใหเขาใจตรงกันสําหรับการวิจัยนี้
ผูวิจัยเรียกวา “การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน”
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนแนวคิดของ จอนหน ดิวอี้ (John
Dewey) นักการศึกษาในชวงแรกของศตวรรษที่ 20 เปนชาวอเมริกันซึ่งเปนผูคิดวิธีสอนแบบการแกปญหา
และเปนผูเสนอแนวคิดวาการเรียนรูที่เกิดจากการลงมือทําดวยตนเอง (Learning by doing) แนวคิด
ของดิวอี้ไดนําไปสูแนวคิดในการสอนรูปแบบตาง ๆ ที่ใชกันอยูในปจจุบัน (มัณฑรา ธรรมบุศย, 2549)
ในป ค.ศ.1971 โฮวารด บารโวว (Howard Barrow) เปนผูริเริ่มนําการเรียนแบบใช
ปญหาเปนฐานมาใชเปนครั้งแรกกับนักศึกษาแพทย มหาวิทยาลัยเม็คมาสเตอร (McMaster) ประเทศ
แคนาดา โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหนักศึกษาแพทยไดรับความรูแบบบูรณาการ สามารถพัฒนาและประยุกตใช
ทักษะการแกปญหาเกี่ยวกับผูปวย (Barrows & Tamblyn, 1980) ซึ่งไดรับการยอมรับ และนําไปใชใน
หลักสูตรแพทยศาสตรของสถาบันตาง ๆ ตอมามีการนําไปประยุกตใชอยางแพรหลายในสถาบันการศึกษา
สายวิชาชีพตาง ๆ เชน พยาบาล กฎหมาย วิศวกรรม สถาปตยกรรม และในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
(Barrows, 1996; Mierson & Parikh, 2000) สํ าหรั บประเทศไทยมี การนํ าแนวความคิ ดของการจั ด
กิ จกรรมการเรี ยนรู โดยใช ป ญ หาเป นฐานมาใช เป นครั้ งแรกในหลั กสู ตรแพทยศาสตร ที่ จุ ฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เมื่อป พ.ศ. 2531 และมีการนําไปประยุกตใชในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร และพยาบาลศาสตร
ของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอื่น ๆ (วัลลี สัตยาศัย, 2547)
2.4.2 ความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) เปนเทคนิคการจัดการเรียนรู
รูปแบบหนึ่งที่สงเสริมใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง (Edens, 2000) เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
การเรียนรู (พวงรัตน บุ ญ ญานุรักษ และ Majumdar, 2544) ผูเรียนเรียนรูจากการเรียนผานการ
ทํางานรวมกันเปนกลุม เพื่อคนหาวิธีการแกปญ หา (Gallagher, 1997) เปนผูตัดสินใจในสิ่งที่ตอง
แสวงหา โดยใชปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะแสวงหาความรู (วัลลี สัตยาศัย,
2547) ชวยใหผูเรียนเรียนรูที่จะคิดและแกปญหา และลงมือปฏิบัติดวยตนเอง อันเปนแรงกระตุนให
ผู เรียนเกิ ดการเรี ยนรู ในเนื้ อหา เกิ ดทั กษะการคิ ดแก ป ญ หาอย างมี วิ จารณญาณและคิ ดสรางสรรค
(มหาวิทยาลัยราชภัฎ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, 2553)
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) เปนการเรียนการสอนที่ใหผูเรียน
เรียนรูกระบวนการตาง ๆ จากปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต (Hung, Jonassen & Liu, 2007) ที่เกี่ยวของสัมพันธ
กับผูเรียน (Barell, 1998) หรือสถานการณจําลอง (Schmidt, Cohen-Schotanus & Arends, 2009)
เพื่อกระตุนใหผูเรียนอยากรูอยากเห็นและเกิดการแสวงหาความรูดวยตนเอง (ชัยวัฒน สุทธิรัตน, 2552;
เดือนงาม นามเมือง, 2552; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) โดยสรางความรูจากกระบวนการ
ทํางานกลุม (Searight & Searight, 2009; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) ทําใหผูเรียนรูจัก
สืบเสาะหาความรูเพื่อใชในการแกปญหาดวยเหตุผล (Searight & Searight; ทิศนา แขมมณี, 2552;
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) มีทักษะการสื่อสารหรือการปฏิสัมพันธทางสังคมจากการ
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ทํางานรวมกัน และไดความรูตามศาสตรที่ตนเองศึกษาดวยตนเอง (Schmidt, Cohen-Schotanus &
Arends, 2009) โดยครูสนับสนุนและอํานวยความสะดวก (ชัยวัฒน สุทธิรัตน, 2552)
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2553) กลาววาการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานจะตองใหผูเรียนผานกลไกพื้นฐานในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
อยางครบถวน 3 ประการ คือ (1) การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) เปนกระบวนการ
เรียนรูที่ผูเรียนใช “ปญหา” ในการแสวงหาความรูดวยการหาขอมูลเพื่อพิสูจนสมมติฐาน โดยผูเรียน
จะตองนําปญหามาเชื่อมโยงกับความรูเดิม ความคิดที่มีเหตุผลและการแสวงหาความรูใหม กระบวนการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน สามารถเกิดขึ้นไดกับการเรียนรายบุคคลหรือการเรียนกลุมยอย แตการ
เรียนแบบกลุมยอยจะชวยใหรวบรวมความคิดในการแกปญหาไดกวางขวางมากกวา (2) การเรียนรูดวย
ตนเอง (self- directed learning) เปนวิธีการเรียนที่ผูเรียนมีเสรีภาพในการใชความรูความสามารถในการ
แสวงหาความรูด ว ยตนเอง ผูเรียนจะตองบริหารเวลาของตนเอง กําหนดการดําเนินงาน มีความรับผิดชอบ
ต อกลุ ม คั ดเลื อกประสบการณ การเรียนรูด วยตนเอง และ (3) การเรีย นรูก ลุ ม ย อ ย (small-group
learning) เปนวิธีการที่ผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นและยอมรับประโยชน
ของการทํางานรวมกัน ใหคนควาหาแนวความคิดทําใหเกิดทักษะการทํางานเปนกลุม เกิดทักษะการ
ใหและรับขอมูลปอนกลับ เรียนรูความแตกตางระหวางบุคคล และเกิดการเรียนรูการจัดระบบตนเอง
เพื่อใหกลุมทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
สรุปไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) เปนเทคนิคการจัดการ
เรียนรูที่ชวยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียน ทําใหผูเรียนพัฒนาทักษะการแกปญหา การใชเหตุผลในการคิด
วิเคราะห และตัดสินใจดวยตนเอง ทักษะในการสื่อสาร และทักษะปฏิสัมพันธทางสังคม เนื่องจาก
ผูเรียนมีสวนรวมกับผูอื่นในการเรียนรูมากกวาการรับฟงเนื้อหาจากครูผูสอนเพียงฝายเดียว การจัด
กิจกรรมการเรียนรูเนนใหผูเรียนเรียนรูกระบวนการตาง ๆ จากปญหาที่เกิดขึ้นจริงหรือสถานการณที่
ถูกจําลองขึ้นมาโดยสถานการณปญหาหรือกรณีศึกษาตองมีลักษณะนาสนใจ ทาทาย นาคนหาคําตอบ
และควรเกี่ยวของกับผูเรียนเพื่อจะไดแสดงความสามารถในการฝกแกปญหาและสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในการจัดการปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.4.3 ทฤษฎีการจัดการเรียนรูโดยใชปญ
 หาเปนฐาน
การจัดกิจกรรมการเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน มีแนวคิดบนพื้นฐานทฤษฎีจิตวิทยา
พุท ธปญ ญานิยม (cognitive psychology) กิสซีเลียส (Gijselaers, 1996) กลาววาเปนการเรียนที่เปน
กระบวนการสรางความรูใหมบนพื้นฐานของความรูที่มีอยู แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน รายละเอียดดังนี้
2.4.3.1 ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (constructivism) มีรากฐานจาก
ทฤษฎีการเรียนรูของเพียเจท (Piajet) และไวคอทสกี้ (Vygotsky) เชื่อวาการเรียนรูเปนกระบวนการพัฒนา
ทางสติปญญาที่ผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง กระบวนการสรางความรูเกิดจากการที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอมและเกิดการซึมซับประสบการณใหมและปรับโครงสรางสติปญญาใหเขากับสติปญญาใหม
กิจซีเลอรส (Gijselaers,1996) ไซเฟรต และซิมมอนส (Seifert & Simmons, 1997) และมิโล และเอฟ
เวนเซน (Hmelo & Evensen, 2000) กลาววาทฤษฎีการเรียนรูที่สนับสนุนแนวคิดนี้อีกทฤษฎีหนึ่ง คือ
การเรียนดวยการคนพบของบรูเนอร (Bruner’s DiscoveryApproach) เชื่อวาการเรียนที่แทจริงมาจาก
การคนพบของแตละบุคคล ผานกระบวนการสืบเสาะหาความรูในกระบวนการเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน
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เมื่อผูเรียนเผชิญกับปญหาทําใหเกิดการขัดแยงทางปญญา และผลักดันใหผูเรียนแสวงหาความรู และนํา
ความรูใหมมาเชื่อมโยงกับความรูเดิมเพื่อแกปญหา ซึ่งเปนความรูที่เพิ่มขึ้นอยางมีความหมาย สอดคลองกับ
ซิมเมอรแมน และเลอโบ (Zimmerman & Lebeau, 2000) กลาววาการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
เปนการผสมผสานระหวางการเรียนแบบคนพบ กับการเรียนดวยความรวมมือ
2.4.3.2 ทฤษฎีมนุษยนิยมของโรเจอร (Roger) เชื่อวาเปาหมายของการศึกษา คือ
สงเสริมใหผูเรียนเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสนับสนุนการเรียนรูใหเกิดพัฒนาการ และเจริญเติบโต
สูการทํางานอยางเต็มศักยภาพ โดยเนนกระบวนการเรียนรู (learning process) หลักการพื้นฐานของ
ทฤษฎีมนุษยนิยมที่ทําใหผูเรียนประสบผลสําเร็จ คือ (1) ไดรับการตอบสนองความจําเปนพื้นฐาน 4
ประการแรก ตามหลักของมาสโลว (Maslow) (2) ความรูสึกมีความสําคัญเทากับความจริง (fact) ดังนั้น
การเรียนรูควรจะรูสึกอยางไร มีความสําคัญเทากับการเรียนรูวาควรจะคิดอยางไร (3) ผูเรียนมีความ
สนใจบทเรียนและตองการจะเรียนรู (4) กระบวนการเรียนรู มีความสําคัญมากกวาการเรียนรูเนื้อหา
ความจริงตาง ๆ (5) ผูเรียนไมรูสึกถูกคุกคามหรือหวาดกลัว (6) การประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง
มีความหมายและมีประโยชนมากกวาการใหผูอื่นประเมินผลการเรียนรู (มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ, 2553)
2.4.3.3 การเรียนรูแ บบเอกัตภาพ (individualized learning) เปนการจัดการเรียนรู
ที่นําไปสูวัตถุประสงคของผูเรียนเปนรายบุคคล หรือการจัดการเรียนรูที่คลายคลึงกันใหแกผูเรียน เทคนิค
การจัดการเรียนรูอาจใชอยางเดียวหรือหลายอยางรวมกันโดยเปดโอกาสใหผูเรียนระบุเปาหมาย เลือก
วิธีการเรียน เลือกสื่อและอุปกรณการเรียนใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน
2.4.3.4 ทฤษฎีทางสังคมวัฒนธรรม (sociocultural theories) เปนทฤษฎีที่
เกี่ยวกับการฝกงานทางพุทธิปญญา (cognitive apprenticeship) มิโล และลิน (Hmelo & Lin, 2000)
กลาววาทฤษฎีทางสังคมวัฒนธรรม เปนทฤษฎีที่สนับสนุนการพัฒ นาทักษะการเรียนรูดวยตนเอง
ในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
2.4.3.5 ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ (andragogy) เชื่อวาการเรียนรูจะเกิดขึ้นได
เมื่อผูเรียนมีสวนเกี่ยวของในการเรียนรูดวยตนเอง ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญตั้งอยูบนขอสมมติฐาน
การเรียนรู 4 ประการ คือ (1) อัตมโนทัศน เมื่อบุคคลเติบโตมีวุฒิภาวะมากขึ้น ความรูสึกรับผิดชอบตอ
ตนเองก็จะมากขึ้นและเกิดความตองการทางจิตใจ เพื่อที่จะควบคุมและนําตนเอง (2) ประสบการณ :
บุคคลที่อายุและวุฒิภาวะมากขึ้นจะมีประสบการณมากขึ้น ประสบการณที่แตละคนไดรับจะเสมือน
แหลงทรัพยากรอันมหาศาลของการเรียนรู (3) ความพรอม: ผูใหญพรอมที่จะเรียน เมื่อเห็นวาสิ่งที่เรียน
มีความหมายและจําเปนตามบทบาทและสถานภาพทางสังคม และ (4) แนวโนมตอการเรียนรู: ผูใหญ
เปนผูมีบทบาทและสถานภาพทางสังคม การเรียนรูของผูใหญจึงเปนการเรียนรูเพื่อแกปญหาชีวิตประจําวัน
ยึดปญหาเปนศูนยกลางการเรียนรู ผูใหญจะเรียนรูเมื่อความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชได
2.4.3.6 ทฤษฎีการประมวลสารสนเทศหรือขอมูลขาวสาร (information
processing theories) สุ รางค โค วตระกู ล (2541) อธิ บ ายวาการเรีย นรูสิ่ งใด ๆ ผู เรีย นสามารถ
ควบคุมอัตราความเร็วของการเรียนรูและขั้นตอนการเรียนรูได และการเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลง
ความรูของผูเรียนดานปริมาณและคุณภาพ มิโล และคณะ (Hmelo et al., 2000) กลาววาการเรียน
แบบใชปญหา เปนพื้นฐานของทฤษฎีการประมวลสารสนเทศหรือขอมูลขาวสาร คือเปนการนําขอมูล
ขาวสารหรือสารสนเทศไปใชในการแกไขปญหา
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สรุปไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีแนวคิดบนพื้นฐานทาง
พุ ท ธิ ป ญ ญานิ ย ม เป นแนวคิ ดของกระบวนการสร างความรู ใหม บนพื้ นฐานของความรู ที่ มี อยู เป น
กระบวนการเรียนที่ผูเรียนสรางความรูดวยตนเองจากการที่ผูเรียนมีการปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางปญญาและใชการสืบเสาะหาความรู โดยเรียนรูจากการคนพบซึ่ง
เปนการเรียนรูอยางมีความหมาย
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ใชหลักการเรียนรูแบบเนนผูเรียน
เปนสําคัญและการเรียนรูแบบเอกัตภาพ ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ผูเรียน
จะไดสัมผัสกับปญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณจริง เปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู ผูเรียนจะเปนผูกําหนด
เนื้อหาที่ตองการเรียนรูอยางอิสระ คนควาหาความรูดวยตนเอง และใชกระบวนการแกปญหาเปนหลักใหญ
ในวิธีการคนควาหาความรู
2.4.4 ลักษณะของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
มัณฑรา ธรรมบุศย (2545) อธิบายรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน ดังนี้ (1) ผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรูอยางแทจริง (2) การเรียนรูเกิดจากกลุมผูเรียน
ที่มีขนาดเล็ก (3) ครูเปนผูอํานวยความสะดวกหรือผูใหคําแนะนํา (4) ใชปญหาเปนตัวกระตุนใหเกิด
การเรียนรู (5) ปญหาที่ใชมีลักษณะคลุมเครือ ไมชัดเจน ปญหาหนึ่งปญหาอาจมีคําตอบไดหลายคําตอบ
หรือแกไขปญหาไดหลายทาง (6) ผูเรียนแกไขปญหาโดยการแสวงหาขอมูลใหม ๆ ดวยตนเอง และ (7)
ประเมินผลจากสถานการณจริง โดยดูจากความสามารถในการปฏิบัติ
นภา หลิมรัตน (2546) อธิบายลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ดังนี้ (1) ปญหามาเปนอันดับแรกไมมีการเตรียมผูเรียนในเนื้อหาความรูนั้นลวงหนา (2) ผูเรียนจํานวน
5-8 คน จะทํางานรวมกันในการอธิบายปญหาตาง ๆ ที่ปรากฏในโจทยโดยมีครูคอยสนับสนุนการเรียนรู
(3) ตั้งคําถามหรือคนหาปญหาจากโจทย (4) ใชความรูเดิมในการตอบคําถามหรือแกปญหา (5) กําหนด
สิ่งที่ตองไปเรียนรูเพิ่มเติมเพื่อจะไดตอบคําถามหรือแกปญหาไดอยางถูกตองครบถวน (6) ศึกษาคนควา
ดวยตนเอง และ (7) กลับมาพบกันในกลุมอีกครั้ง เพื่ออภิปรายถกถียงความรูที่ไดคนควา และทําให
ชัดเจนยิ่งขึ้น ประเมินผลการทํางานของตนเองและการทํางานของกลุม เพื่อนําผลการประเมินเปน
ขอมูลยอนกลับในการพัฒนาตนเอง
วัลลี สัตยาศัย (2547) กลาวถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ประกอบดวย (1) เปนการเรียนรูที่แบงผูเรียนเปนกลุมยอย ประมาณ 5-8 คน และครูผูสอน จํานวน 1 คน
เปนผูกระตุน สนับสนุนชวยเหลือใหเกิดกระบวนการเรียนรู และ (2) ในการเรียนตองใหผูเรียนประสบ
กับปญหาที่สําคัญซึ่งคลายคลึงกับปญหาที่พบในชีวิตจริง โดยปญหาหรือสถานการณเปนการจําลอง
ขึ้นเพื่อกระตุนใหผูเรียนไดฝกคิด ไตรตรอง และพยายามแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) อธิบายลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน คือ (1) ตองมีสถานการณที่เปนปญหาเปนตัวกระตุนใหเกิดกระบวนการเรียนรู
(2) ปญหาที่นํามาใชในการจัดการเรียนรูควรเปนปญหาที่เกิดขึ้นไดในชีวิตจริงของผูเรียนหรือมีโอกาส
ที่จะเกิดขึ้นจริง (3) ผูเรียนเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง คนหาและแสวงหาคําตอบดวยตนเอง วางแผน
การเรียนดวยตนเอง (4) ผูเรียนเรียนรูเปนกลุมยอย (5) การเรียนรูมีลักษณะการบูรณาการความรูและ
ทักษะกระบวนการตาง ๆ (6) ความรูที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูจะไดมาภายหลังจากกระบวนการเรียนรู
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โดยใชปญหาเปนปญหา และ (7) การประเมินผลเปนการประเมินตามสภาพจริงโดยพิจารณาจากการ
ปฏิบัติงานความกาวหนาของผูเรียน
อิกเกน และคอแชค (Eggen & Kauchak, 2001) กลาววาลักษณะของการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ประกอบดวย (1) การเรียนรูเริ่มตนจากปญหา (2) เนนใหผูเรียนใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรู (3) ผูเรียนเปนผูออกแบบการเรียนรูและเรียนรูดวยตนเอง และ (4)
ครูมีบทบาทเปนเพียงผูชี้แนะ กระตุนผูเรียนดวยคําถามเพื่อใหการเรียนรูเปนไปอยางถูกตองตาม
ขั้นตอน
ฮัง โจแนสเซน และ ลิว (Hung, Jonassen & Liu, 2007) กลาวถึงลักษณะการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ประกอบดวย (1) ใชปญหาเปนหลัก (2) ผูเรียนเปนศูนยกลาง
การเรียนรู (3) ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองจากการสืบเสาะคนควาหาความรู (4) มีการสะทอน
ความคิดของผูเรียน และ (5) ผูสอนเปนเพียงผูชี้แนะใหคําปรึกษา
สรุปไดวาลักษณะการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานตองมีสถานการณปญหาที่บรรยาย
ปรากฏการณหรือเหตุการณในสภาพที่เปนจริง อันเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการเรียนรูกระตุนให
ผูเรียนทําการสืบเสาะความรูดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยมีการทํางานรวมกันเป นกลุม เล็ก ๆ มี
ครูผูสอนประจํากลุมเปนผูคอยชี้แนะใหคําปรึกษา กระตุนความคิดโดยใชคําถาม และความรูที่ไดมา
จากการเรียนรูดวยตนเอง เปนการบูรณาการความรูเดิมและความรูที่ไดรับจากการเรียนรูเพื่อประยุกตใช
ในการแกปญหา
2.4.5 กระบวนการของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
พวงรัตน บุญญานุรักษ และ Majumdar (2544) กลาวถึงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน ประกอบดวย (1) ทําความเขาใจกับปญหา (2) แกปญหาดวยเหตุผลอยางมีทักษะ
(3) คนหาความตองการในการเรียนรูดวยการปฏิสัมพันธ (4) ศึกษาคนควาดวยตนเอง (5) นําความรูที่
ไดใหมมาใชในการแกปญหา และ (6) สรุปสิ่งที่ไดจากการเรียนรู
วัลลี สัตยาศัย (2547) อธิบายขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ดังนี้ (1) ขั้นเสนอปญหา เปนการสรางจุดสนใจและเริ่มตนการเรียนการสอน ปญหาตองใกลเคียงกับใน
ชีวิตจริงของผูเรียน (2) ระบุ ตัวปญหาจากสถานการณ หรือโจทยปญหา ผูเรียนจะตองทําความเขาใจ
สถานการณ ของป ญหาใหชัดเจนวาอะไรเปนประเด็นสําคัญของปญหา (3) วิเคราะหปญหาและสราง
สมมติฐาน สมาชิกกลุมจะระดมความคิดโดยใชความรูพื้นฐานวิเคราะหโครงสรางของปญหา เพื่อให
ไดมาซึ่งสมมติฐานของปญหา (4) จัดลําดับความสําคัญของสมมติฐาน เพื่อคัดเลือกสมมติฐานที่จะตอง
ทําการศึกษาขอมูลตอไป (5) สรางวัตถุประสงคการเรียน โดยครูจะใหคําแนะนําหากเห็นวามีขอมูลใดที่
ยังไมครอบคลุม (6) การคนหาขอมูลจากแหลงความรู แตละกลุมจะตองแบงหนาที่คนควาขอมูล
กําหนด แหลงขอมูลจะมาจากหองสมุด ตํารา อินเทอรเน็ต และเอกสารตาง ๆ ตลอดจนผูเชี่ยวชาญ
(7) การรวบรวมขอมูลและสังเคราะห เปนการรวมกันอภิปรายขอมูล จัดการ จัดระบบขอมูลเพื่อสรุป
และทดสอบสมมติฐาน หากพบวายังขาดขอมูลใดก็จะคนควาเพิ่มเติม เพื่อเปนแนวทางในการแกปญหา
ของกลุม (8) การนําเสนอแนวทางของแตละกลุมตอชั้นเรียนจะนําไปสูการอภิปรายซึ่งแตละกลุมตอง
หาเหตุผลสนับสนุนจุดยืนของกลุมและการใหเหตุผลในการโตแยงแนวทางของกลุมอื่น และ (9) สรุป
การเรียนรู และพิ จารณาความเหมาะสมหรือเพี ยงพอตอการแก ไขป ญหาหรือ ไม พรอ มทั้ งสรุป เป น
หลักการที่จะนําไปใชตอไป
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สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) กลาวถึงขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน ประกอบดวย (1) กําหนดปญหา เปนขั้นที่ผูสอนจัดสถานการณตาง ๆ กระตุนให
ผูเรียนเกิดความสนใจ (2) ทําความเขาใจปญหาที่ตองการเรียนรูซึ่งผูเรียนจะตองสามารถอธิบายสิ่ง
ตาง ๆ เกี่ยวกับปญหานั้นได (3) ดําเนินการคนควา โดยกําหนดสิ่งที่ตองการคนควาดวยตนเองและดวย
วิธีการที่หลากหลาย (4) สังเคราะหความรู นําความรูที่ไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และอภิปรายผล
จากการสังเคราะหความรูวาเหมาะสมเพียงใด (5) สรุปและประเมินคาคําตอบ ผูเรียนแตละกลุมสรุป
ผลงาน ประเมินผลงาน และสรุปองคความรู และ (6) นําเสนอผลงานและประเมินผลงาน ผูเรียนนํา
ขอมูลที่ไดมาจัดระบบองคความรูและนําเสนอในรูปแบบที่หลากหลายและรวมกับผูที่เกี่ยวของชวยกัน
ประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2553) กลาวถึงกระบวนการ
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีขั้นตอนดังนี้ (1) เตรียมความพรอมผูเรียน ผูสอน
ทําการปฐมนิเทศเพื่อใหผูเรียนทราบวิธีการจัดการเรียนรู บทบาทของผูสอนและผูเรียน การแบงกลุม
ผูเรียน รวมทั้งระยะเวลาในการเรียนหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (2) เสนอสถานการณของปญหา
ผูสอนเกริ่นนําเพื่อเชื่อมโยงประสบการณเดิมของผูเรียนกับสถานการณที่ผูเรียนจะไดพบ จากนั้นนําเสนอ
สถานการณปญหาพรอมทั้งแจงวัตถุประสงคหรือประเด็นปญหาที่ตองการใหแกไข รวมทั้งบอกแหลงขอมูล
ที่เตรียมไว และแหลงขอมูลภายนอกที่ผูเรียนสามารถเขาไปคนควาได (3) กําหนดกรอบการศึกษา ผูเรียน
วิเคราะหสถานการณปญหารวมกันภายในกลุมเพื่อกําหนดกรอบหรือขอบเขตที่จะศึกษาแนวทางการ
แกปญหา จากนั้นวางแผนการดําเนินงานและแบงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของสมาชิกภายในกลุม
(4) สรางสมมติฐาน ผูเรียนระดมสมอง ระดมความคิดเห็นจากสมาชิกทุกคนในกลุมเพื่อเชื่อมโยงแนวคิด
ของแตละคน ซึ่งอาศัยความรูเดิมเปนขอมูลในการสรางสมมติฐานใหไดมากที่สุด และรวมกันคัดเลือก
สมมติฐานที่นาจะเปนไปได (5) คนควาขอมูลเพื่อพิสูจนสมมติฐาน ในขั้นตอนนี้ผูเรียนทั้งกลุมคนควาหา
ขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงขอมูลภายในและภายนอกตามที่ไดแบงหนาที่ความรับผิดชอบ (6) ตัดสินใจ
เลือกแนวทางแกปญหา สมาชิกในกลุมประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาเลือกสมมติฐานที่นาจะถูกตองที่สุด
ในการนําไปใชเปนแนวทางในการแกปญหา ใชขอมูลที่ศึกษาคนควาประกอบการตัดสินใจ โดยใชการ
วิเคราะหขอมูล ใชเหตุผลในการคิดพิจารณาตัดสินใจ หรือหากมีสมมติฐานที่นาจะถูกตองมากกวาหนึ่ง
ก็ใหจัดเรียงลําดับความนาจะเปน และ (7) สรางผลงานหรือปฏิบัติตามทางเลือก นําแนวทางที่เลือกไป
ทดลองแกปญหา หากแกปญหาไมไดก็ใหใชทางเลือกขอถัดไป หรือคนควาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง
ทางเลือกนั้นใหสมบูรณยิ่งขึ้นและนําไปทดลองใหมอีกครั้ง ซึ่งการนําไปใชจริงอาจไมตองใหผูเรียนลงมือ
ปฏิบัติการทดลองแกปญหาจริงก็ได หากปจจัยตาง ๆ ไมเอื้ออาจใชแคการใหผูเรียนตรวจสอบแนวทาง
การแกปญหาของกลุมดวยการสอบถาม ผูเชี่ยวชาญภายนอก
ดัช (Duch, 1995) กลาวถึงขั้นตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานวา (1) นําเสนอ
ดวยปญหา ซึ่งอาจมาจากกรณีตัวอยาง เทปโทรทัศน หรือรายงานการคนควา ใหผูเรียนในกลุมรวบรวม
แนวคิดและความรูเดิมเกี่ยวกับปญหานั้น (2) สรางประเด็นการเรียนในระหวางการอภิปรายภายในกลุม
เป น การระบุ วาสิ่ งใดที่ รูแ ละสิ่ งใดที่ ยั งไม รู คํ าถามอะไรที่ ค วรหาความรูม าเพิ่ ม เติ ม (3) จัด ลํ าดั บ
ความสําคัญของประเด็นการเรียนและใหผูเรียนมอบหมายงานใหศึกษาเปนกลุมหรือรายบุคคล และ
(4) สรุป ความรูที่ ได เรียนหลั งจากการแสวงหาความรูเพิ่ ม เติม โดยความรูใหมที่ รวบรวมได จะถูก
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นําเสนอและผสมผสานกับความรูเดิมเพื่อนําไปแกปญหาและสรุปความรูท่ีไดเปนความรูใหม ผูเรียน
อาจจะตองระบุประเด็นปญหาใหมและหาขอมูลเพิ่มเติมจนกวาจะหาขอมูลครบถวนตอการแกปญหา
ดัช (Duch, 2001) มิโล และคณะ (Hmelo et al., 2000) กลาววากระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีขั้นตอนดังนี้ (1) ทําความเขาใจสถานการณปญหา คือการประเมินความรู
ที่สัมพันธกับสถานการณปญหาที่ไดรับ ผูเรียนตองพยายามทําความเขาใจกับคําศัพทหรือมโนทัศน แลวระบุ
คําสําคัญของปญหาโดยใชความรูเดิมของสมาชิกกลุม (2) สรางประเด็นการเรียน เปนขั้นตอนที่ผูเรียน
แตละกลุมตองชวยกันระบุปญหาจากสถานการณ สมาชิกกลุมตองมีความเขาใจตอปญหาที่ตรงกันหรือ
สอดคลองกัน จากนั้นสมาชิกลุมชวยกันวิเคราะหปญหาและหาเหตุผลมาอธิบาย โดยอาศัยความรูเดิม
ของสมาชิ กในกลุ ม สรุป รวบรวมความรูและแนวคิ ดของสมาชิ กเกี่ ยวกั บการเกิ ดป ญ หาและสราง
สมมติฐานสําหรับใชแกปญหา (3) ดําเนินการวางแผนเพื่อเพิ่มเติมประเด็นการเรียน คือผูเรียนคนหา
ความรูดวยตนเองตามกรอบที่กําหนดไวดวยการสอบถาม การคนควา การทดลอง และการศึกษานอกสถานที่
โดยครูชวยกํากับทิศทางการคนควาและชวยแกปญหา เพื่อใหผูเรียนรวบรวมขอมูลสําหรับการตัดสินใจ
แกปญหา (4) ใชความรูใหม ในการแกป ญหา คือผู เรียนรวมกันปฏิบัติงานเปนกลุมเพื่ อสรางชิ้นงานหรือ
ดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดไว และ (5) ไตรตรองเมื่อพบเปาหมาย เปนการประเมินวาวิธีการ
แกปญหาและผลที่ไดถูกตองหรือไดผลอยางไร ถาการแกปญหาทําไดถูกตองก็ประสบผลสําเร็จในการ
แกปญหา แตถาแกปญหาไมประสบผลสําเร็จก็ตองยอนกลับไปเลือกวิธีการแกปญหาอื่น ๆ และดําเนินการ
แกปญหาใหม
เครกเกอร (Kreger, 1998) กลาวถึงขั้นตอนของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ประกอบดวย
(1) นําเสนอปญหาใหแกผูเรียน (2) เขียนสิ่งที่รูเกี่ยวกับปญหา ซึ่งอาจเปนความรูเดิมของผูเรียนในกลุม
(3) วิเคราะหปญหา (4) เขียนสิ่งที่ตองการคนควา (5) เขียนการกระทําที่เปนไปได เชน ขอเสนอคําตอบ
หรือสมมุติฐาน และ (6) นําเสนอและสนับสนุนวิธีการแกไข
เอเรนดส (Arends, 2001) อธิบายขั้นตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ประกอบดวย
(1) แนะนําปญหา เพื่อแจงจุดมุงหมายของการเรียน สรางทัศนคติที่ดีตอการเรียน บอกสิ่งที่ผูเรียน
ตองทํา และแนะนําขั้นตอนการศึกษา (2) กําหนดงานที่ตองดําเนินการ เพื่อชวยใหผูเรียนกําหนดงาน
ที่ตองทํา (3) รวบรวมขอมูล เพื่อชวยใหผูเรียนรวบรวมขอมูลหรือดําเนินการทดลองเพื่อคนหาขอมูล
(4) เตรียมนําเสนอผลงาน เพื่อชวยผูเรียนวางแผนและเตรียมนําเสนอผลงาน และ (5) วิเคราะหและ
ประเมินผลการทํางาน เพื่อชวยใหผูเรียนวิเคราะหและประเมินกระบวนการแกปญหา
อิกเกน และคอแชค (Eggen & Kauchak, 2001) อธิบายขั้นตอนของการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานประกอบดวย (1) ระบุพฤติกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (2)
ออกแบบบทเรียนการเรียนรูแบบแกปญหาที่ระบุพฤติกรรมชัดเจน (3) กําหนดปญหาการเรียนรูแบบ
แกปญหาที่ระบุพฤติกรรมชัดเจน (4) วางแผนและทําการสืบเสาะหาขอมูลโดยใชกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู และ (5) เตรียมวิธีการประเมิน โดยการประเมินผูเรียน และความรูความเขาใจในกระบวนการ
แกปญหา
ฮัง และคณะ (Hung et al., 2007) กลาววาขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน ประกอบดวย (1) แบงกลุมผูเรียนเปนกลุมยอย กลุมละ 5-8 คน ตามความ
สนใจในป ญ หาที่ ไดรับ และวางแผนรวมกันในกลุม เพื่ อหาประเด็น ป ญ หาที่ แ ท จริง มีการกําหนด
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เปาหมายในการเรียนและกําหนดแหลงขอมูลในการสืบคน (2) สืบเสาะหาขอมูลที่จะใชในการศึกษา
รวมทั้งอภิปรายและเตรียมนําเสนอชิ้นงานของกลุม และ (3) สรุปและประเมินผลการเรียนรูรวมกัน
ซีไรท และซีไรท (Searight & Searight, 2009) กลาวถึงขั้นตอนของการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชปญ หาเป นฐาน ประกอบดวย (1) เขียนปญ หาที่สนใจและหลากหลาย (2) เลือก
ปญ หาที่นาสนใจเพียงหนึ่งปญ หา (3) กําหนดเปาหมายในการเรียนรู (4) อาศัยความรูเดิมในการ
อภิปรายเพื่อพัฒนาสมมติฐาน เพื่อใหสมาชิกในกลุมคนหาแนวทางในการแกไขปญหา (5) ระดมสมอง
เพื่อระบุขอบเขตของการศึกษา (6) สืบเสาะคนหาความรูเพิ่มเติม (7) นําขอมูลที่ไดจากการสืบเสาะ
เพิ่มเติมมาอภิปรายรวมกันเพื่อตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว และ (8) สรุปความรูที่ไดและนําเสนอ
ความรูที่ไดมาใชในการแกปญหา
สรุปไดวากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีประเด็นสําคัญ
คือการทําความเขาใจกับปญหา กําหนดเปาหมายในการเรียนรู วางแผน และสืบคนขอมูลดวยวิธีสืบ
เสาะหาความรูเป น หลั ก จากแหล งเรีย นรูที่ ห ลากหลาย นํ าข อ มู ล ที่ ได ม าอภิ ป รายรวมกั น เพื่ อ หา
แนวทางในการแกปญหา และมีการประเมินผลการทํางานและการเรียนรูของผูเรียน
2.4.6 ขอแตกตางของการเรียนโดยใชปญหาเปนฐานกับการเรียนแบบบรรยาย
สถาบันคณิ ตศาสตรและวิทยาศาสตรแหงอิลลินอยส (Illinois Mathematics and
Science Academy : IMSA, 2016) เปรียบเทียบการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับการเรียนแบบบรรยาย
โดยพิจารณาที่หลักสูตรการเรียน ดังนี้
การสอนแบบบรรยาย หลักสูตรเปนตัวกําหนดการเรียน คือ (1) มาจากแนวคิดของครู
หรือผูเชี่ยวชาญ (2) เปนลักษณะเสนตรงและจัดตามหลักการ (3) จัดขอมูลจากสวนยอย ๆ ไปสูสวนรวม
(4) การสอนเปนการถายทอด (5) การเรียนคือการรับความรู และ (6) บรรยากาศสิ่งแวดลอมีโครงสรางแนนอน
การสอนแบบใชปญหาเปนฐาน หลักสูตรเปนแนวทางการเรียน คือ (1) มาจากแนวคิด
ของผูเรียน (2) มีการเชื่อมโยงสัมพันธกัน (3) จัดขอมูลจากสวนรวมไปสูสวนยอย ๆ (4) การสอนเปนการ
อํานวยความสะดวก (5) การเรียนคือการสรางความรู และ (6) บรรยากาศสิ่งแวดลอมมีความยืดหยุน
สถาบันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรแหงอิลลินอยส (IMS, 2016) ทําการเปรียบเทียบ
การเรียนแบบใชปญหาเปนฐานกับการเรียนแบบบรรยาย ดังที่ไดแสดงไว (ตารางที่ 2.1)

25

ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบการเรียนแบบใชปญหาเปนฐานกับการเรียนแบบบรรยาย

ประเด็น
1. บทบาทครู

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

2. บทบาทของผูเรียน

เปนผูรบั ความรู คือ
1 . เฉื่อยชา
2. อยูเฉย ๆ
3. วางเปลา

3.จุดเนนดานพุทธิพิสัย

ผูเรียนไดรับความรูเทาที่จําเปน และ
นําไปใชในสถานการณการทดสอบ
ความรู
1. มีโครงสรางแนนอน มีวิธีการหา
คําตอบชัดเจน
2. นําเสนอเพือ่ ใหจําความรูนั้น ๆ

4.บทบาทของปญหา

5. การจัดการขอมูล

จัดการและนําเสนอโดยผูสอน

การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน
เปนครูฝก/แนะแนว คือ
1. นําเสนอสถานการณที่เปนปญหา
2. เปนตัวแบบ/ผูฝก
3. มุงมั่นในกระบวนการเรียนเสมือนเปนผู
แสวงหาความรูที่มีสวนรวม
4. ประเมินผลการเรียนรูต ามสภาพจริง
เปนผูมีสวนรวม คือ
1. มีสวนรวมในการทํากิจกรรมเกี่ยวกับ
สถานการณที่มีความซับซอน
2. เสาะแสวงหาความรูและหาวิธีการแกปญหา
จากสิ่งที่มีอยู
ผูเรียนตั้งสมมติฐานและสรางองคความรูเพื่อ
นําไปแกปญ
 หาตามแนวทางและเงื่อนไขที่
คนพบดวยตนเอง
1. มีลักษณะที่สามารถหาคําตอบได
หลากหลายแนวทาง
2. นําเสนอในรูปสถานการณซึ่งประกอบไป
ดวยปญหาที่ตอ งมีการนิยามวิธกี ารหาคําตอบ
ผูสอนนําเสนอปญหา ผูเรียนคนหาคําตอบโดย
การวิเคราะหดวยตนเอง

มัณฑรา ธรรมบุศย (2545) เสนอการเปรียบเทียบการสอนโดยใชครูเปนหลักกับการ
สอนโดยใชปญหาเปนฐาน ดังที่ไดแสดงไว (ตารางที่ 2.2)
ตารางที่ 2.2 การเปรียบเทียบการสอนโดยใชครูเปนหลักกับการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน
ปจจัยการเรียนรู
1. การจัดเตรียมสภาพแวดลอม
ในการเรียนรูแ ละสื่อการสอน
2. การจัดลําดับการเรียนรู
3. การจัดเวลาในการทํา
แบบฝกหัด/ปญหา
4. ความรับผิดชอบตอการเรียนรู
5. ความเปนมืออาชีพ

6. การประเมินผล
7. การควบคุม

การสอนโดยใชครูเปนหลัก
ครูเปนผูเตรียมการและเปนผู
นําเสนอ
ครูเปนผูกําหนด
ครูใหแบบฝกหัดหลังจาก
เสร็จสิ้นการสอน
ครูเปนผูรบั ผิดชอบ
ครูแสดงภาพลักษณความ
เปนมืออาชีพ
ครูจัดทําแบบประเมินและ
เปนผูประเมิน
ครูควบคุมผูเรียน

การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน
1. ครูเปนผูน ําเสนอสถานการณการเรียนรู
2. ผูเรียนเปนผูเลือกสื่อการเรียนรู
ผูเรียนเปนผูกําหนด
ครูนําเสนอปญหากอนเสนอสือ่ การสอน
อื่น ๆ
ผูเรียนเปนผูรบั ผิดชอบ (เรียนรูด วยตนเอง)
ครูไมแสดงภาพลักษณความเปนมืออาชีพ

ผูเรียนเปนผูประเมินตนเอง
ผูเรียนควบคุมตนเอง
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จากที่กลาวไวในขางตนสรุปไดวา การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ครูมีบทบาทเปนผู
นําเสนอสถานการณการเรียนรูที่ทาทาย เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองโดยการแสวงหาขอมูลจาก
แหลงเรียนรูตาง ๆ ที่ครูจัดไวเพื่ออํานวยความสะดวก สวนการประเมินการเรียนรูผูเรียนจะเปนผู
ประเมินตนเอง สําหรับการเรียนรูแบบบรรยายครูมีบทบาทเปนผูกําหนดวางแผน นําเสนอเพื่อให
ผูเรียนจําความรู และเป นผูประเมินความรูของผูเรียน สวนผูเรียนมีบทบาทเปนผูรับความรูเทาที่
จําเปนเพื่อนําไปใชในการทดสอบ
2.4.7 บทบาทของผูสอนและผูเรียนตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
บทบาทของผูสอน
ผูสอนประจํากลุม คือผูที่ทําหนาที่ใหคําปรึกษากับผูเรียนประจํากลุมยอย ซึ่งเปนผูมี
บทบาทสําคัญในการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน ผูสอนประจํากลุมตองเปลี่ยนบทบาทจากการสอน
แบบเดิมที่เปนศูนยกลางของความสนใจและแหลงความรูทั้งหมดไปสูบทบาทใหม นักการศึกษาใหแนวคิด
เกี่ยวกับบทบาทของผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ดังนี้
นภา หลิมรัตน (2546) กลาววาบทบาทของครูผูสอนเปลี่ยนจากผูใหความรูเปนพี่เลี้ยง
คอยชวยเหลือสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูชี้แนะทางออมเพื่อใหผูเรียนรูสึกวาไดเรียนดวยตนเอง
อยางแทจริง สอดคลองกับ วัลลี สัตยาศัย (2547) กลาววาผูมีบทบาทในกระบวนการกลุมของการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน คือ (1) บทบาทในการเปนผูกระตุน และสนับสนุนใหผูเรียน
เกิ ด การเรียนรู โดยครู ต องคอยดู แลความก าวหน าทางการเรียนรู ของผู เรียนตลอดเวลา และ (2)
บทบาทในการเปนผูประเมินการเรียนรูของผูเรียน
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) กลาววาผูสอนควรเปนผูที่มีความมุงมั่นสูง
รูจักแสวงหาความรู รูจักผูเรียนเพื่อคอยใหความชวยเหลือผูเรียนตลอดเวลา จัดเตรียมแหลงความรู
คอยอํานวยความสะดวกใหแกผูเรียน สามารถใชจิตวิทยาในการกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจตอ
การเรียนไดเปนอยางดีและตองเปนผูที่มีความรูความสามารถในการเมินผลตามสภาพจริง
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2553) กลาววาการที่ผูเรียน
จะเรียนรูดวยตนเองไดนั้นผูสอนจะตองมีคุณลักษณะดังนี้ (1) ผูเชี่ยวชาญ (resource Person) เปน
ผูใหความรูแกผูเรียนตามแขนงที่เชี่ยวชาญ จะสอนเมื่อเปนความตองการของผูเรียน และสอนใน
ขอบเขตเนื้อหาที่ผูเรียนตองการ (2) ผูอํานวยความสะดวกในการเรียน (facilitator or tutor) ผูสอน
จะตองมีความสามารถในการชวยเหลือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู มีความสามารถในการแนะนํา ไมใชชี้นํา
อํานวยความสะดวกการเรียนรู ไมใชใหความรู ผูสอนจะตองทําใหผูเรียนในกลุมเรียนรูจากปญหา มีกิจกรรม
ที่แขงขันและเปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูจากการคนพบดวยตนเอง ความสามารถของผูสอนเปนตัวบงชี้
ที่สําคัญของคุณภาพและความสําเร็จของการจัดการเรียนรู
การจั ดกิ จกรรมการเรียนรูโดยใชป ญ หาเป น ฐาน ผู ส อนควรมี บ ทบาทในการชวย
สนับสนุนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง พัฒนาทักษะการคิด การใหเหตุผล โดย (1) พยายามกระตุนให
ผูเรียนเกิดคําถาม คิด ใครครวญ และตรึกตรองตลอดการเรียน (2) แนะนําใหผูเรียนเรียนรูผานขั้นตอน
การเรียนที ละขั้ น (3) ส งเสริมผลักดันให เกิดความรูความเขาใจในระดั บที่ ลึกซึ้ง (4) หลีกเลี่ยงการให
ความเห็นตอการอภิปรายของผูเรียนวาผิดหรือถูก (5) จัดสภาพการเรียนไมใหผูเรียนเบื่อ รวมกันอภิปราย
โตตอบระหวางผูเรียน และ (6) เนนกระบวนการกลุม ใหทุกคนมีสวนรวมในทุกกิจกรรมของกลุม
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อัลเลน ดัช และ โกรท (Allen, Duch, & Groh, 1996) กลาววาผูสอนประจํากลุมมีบทบาท
ในการใหอํานาจแกผูเรียนเปนผูที่ทําและรับผิดชอบกระบวนการเรียนรูของตนเปนผูกระตุนการเรียน
ใหแนวทางจูงใจ และสืบเสาะกระบวนการใหเหตุผลของผูเรียน
ฮัง และคณะ (Hung et al., 2007) กลาววาครูมีหนาที่ 2 ประการ คือ (1) เปนผูชี้แนะ
ใหคําปรึกษาแกผูเรียนในการหาแหลงคนควาขอมูลที่เปนประโยชนตอการเรียนรู และ (2) เปนผูเรียนรู
พฤติกรรมตาง ๆ จากกระบวนการแกปญหาของผูเรียน
ซีไรท และคณะ (Searight et al., 2009) กลาววาบทบาทของครูคือเปนผูจุดประเด็น
คําถาม คอยกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ มีความอยากที่จะเรียนรู แกไขปญ หา และชี้แนะให
ความรูที่ผูเรียนไมสามารถสืบคนไดดวยตนเอง
สรุปไดวาบทบาทของครูผูสอนไมใชผูเชี่ยวชาญที่ทําหนาที่ใหความรูหรือถายทอดความรู
แกผูเรียนเพียงอยางเดียว แตเปนผูจัดประสบการณใหผูเรียนรักในวิชาที่เรียน ใหมีวิธีเรียนที่เหมาะสม
และเสริมสรางสติปญญาในระดับสูง โดยการใชคําถามกระตุนความคิดของผูเรียนอยูเสมอเพื่อใหผูเรียน
เกิดความอยากรูอยากแกไขปญหาดวยตนเอง ผูสอนยังมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียน
แนะนําและจัดเตรียมทรัพยากรแหลงเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มความสามารถโดยสงเสริมให
ผูเรียนจัดระบบการเรียนและเรียนรูไดดวยตนเอง สรางบทเรียนที่เปนสถานการณปญหาที่จะกระตุน
ใหผูเรียนไดเรียนรูในเนื้อหาที่เปนแนวคิดสําคัญของปญหานั้น เปนพี่เลี้ยงหรือผูคอยชวยเหลือใหคําปรึกษา
ตลอดจนการประเมินผลการเรียน
บทบาทของผูเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนการเรียนรูโดยใชปญหากระตุน
ใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะแสวงหาความรูเพื่อแกปญหา นักการศึกษากลาวถึงบทบาทของผูเรียน
ดังนี้
นภา หลิมรัตน (2546) กลาววาผูเรียนเปนผูกําหนดความตองการในการเรียนรูของ
ตนเอง ระบุแหลงที่จะสืบคนขอมูล กําหนดวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมกับตนเอง ศึกษาคนควาและ
ประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง
วัลลี สัตยาศัย (2547) กลาวถึงบทบาทผูเรียนตองเปนผูเริ่มนําอภิปราย รวมแสดง
ความคิดเห็นและอภิปรายกับสมาชิกในกลุม ควบคุมการวางแผนการเรียนการสอนดวยตนเองทุกขั้นตอน
เปนผูเริ่มจัดการเรียนรูและผูประเมินความรูที่ไดรับดวยตนเอง
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) กลาวถึงบทบาทของผูเรียนวาจะตองปรับ
บทบาทหนาที่และการเรียนรูของตนเองโดยผูเรียนจะตองใฝรูใฝเรียน มีความรับผิดชอบสูง รูจักการ
ทํางานรวมกันอยางมีระบบ มีการฝกทักษะการคิด การสืบคนขอมูล และทักษะการสื่อสารอยูตลอดเวลา
เพื่อใหไดขอมูลความรูที่ตองการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2553) กลาวถึงลักษณะผูเรียน
ที่จะประสบความสําเร็จตองมีลักษณะดังนี้ (1) ความรูความสามารถเดิมที่เหมาะสมกับปญหาที่จะเรียน
เปนสิ่งที่ผูสอนตองตระหนัก เพราะถาผูสอนเตรียมปญหาที่ยุงยากซับซัอนไมสัมพันธกับความรูเดิมของ
ผูเรียน จะทําใหเกิดความลําบากและเสียเวลาในการกําหนดทิศทาง และการแสวงหาความรูเพื่อนํามา
แกปญ หา (2) ความสามารถในการสื่อสารกับผูอื่น การติดตอสื่อสารจะชวยใหการเรียนรูในกลุมมี
ประสิทธิภาพ (3) ความตระหนักในความสําคัญ ผูเรียนควรตระหนักถึงความสําคัญในความรับผิดชอบ
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ตองานที่ไดรับมอบหมายและดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย (4) ความกลาในการตัดสินใจ การจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน ผูเรียนจะตองมีความกลาในการตัดสินใจเกี่ยวกับขอมูล หรือการตั้งสมมติฐานเพื่อ
นํามาแกปญหา และ (5) ความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความสําคัญที่จะตองสรางใหเกิดขึ้นและตองใช
เวลานานในการพัฒนา เพราะตองอาศัยประสบการณของผูเรียน
โฮวารด (Howard, 1999) กลาววาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ผูเรียนจะถูกมอบหมายใหรับบทบาทเปนผูถือเงินเดิมพัน (stakeholder) ฮัง และคณะ (Hung et al., 2007)
กลาววาผูเรียนจะเปลี่ยนบทบาทจากผูรับมาเปนผูสอน เปนผูกําหนดเรื่องที่อยากจะเรียน วางแผน
การเรียนรู และการสืบคนขอมูลดวยตนเอง ทดลองแกปญหาดวยความรูที่มี และวิธีการของตนเอง
มีการประเมินผลความรูท่ีไดรวมกันระหวางสมาชิกในกลุมโดยการสะทอนคิดในสิ่งที่อยากรู และสิ่งที่ไดรู
อยางมีเหตุผลเสมือนวาเปนผูสอน
ซีไรท และคณะ (Searight et al., 2009) กลาววาผูเรียนเปนผูที่เรียนรูปญหาและสืบ
เสาะหาขอมูลเพื่อใชในการแกปญหาที่สงสัย และดําเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน พรอมทั้งประเมินการ
ทํางานตนเองและสมาชิกกลุม
สรุปไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ผูเรียนมีบทบาทเปนผูทํา
กิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง และวางแผนรวมกันในกลุม เพื่อกําหนดสิ่งที่ผูเรียนตองการเรียนรู
ผูเรียนจะตองมีความรับผิดชอบเรียนรูดวยความคิดริเริ่ม มีความอิสระในการใชกระบวนการเรียนรู
ของตนเอง เพื่อเรียนรูที่จะนําไปสูการแกปญหาและเปนผูประเมินผลกระบวนการเรียนรูทุกขั้นตอน
ดวยตนเองเสมือนวาเปนผูแกปญหาดวยตนเองอยางแทจริง
จากที่ กลาวไวในข างตน ผูวิจัยขอสรุปบทบาทผูสอน และบทบาทผูเรียนของแตละ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา เพื่อใหเห็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น ดังที่ไดแสดงไว (ภาพที่ 2.1)

29

การเตรียมการของผูสอน
บทบาทผูสอน
ในการจัดการเรียนรู

- พิจารณาเลือกมาตรฐานสาระ/เนือ้ หา
ที่เหมาะสมกับแนวทางการจัดการเรียนรู
- จัดทําแผนผังมโนทัศน/แผนการจัดการเรียนรู
- จัดทําเครื่องมือวัดและประเมินผล

- แนะนําแนวทาง/วิธีการเรียนรู
- ยกตัวอยางปญหา/สถานการณ
- ตั้งคําถามใหคิดตอ
- ถามคําถามใหผูเรียนคิดละเอียด
- กระตุนยั่วใหผูเรียนคิดตอ
- ชวยดูแลตรวจสอบ แนะนํา ความ
ถูกตอง ครอบคลุม

- ศึกษาคนควาขอมูลเพิ่มเติม
- อํานวยความสะดวก จัดหา ประสานงาน
วัสดุ เอกสาร สื่อเทคโนโลยี
- แนะนําใหกําลังใจ

- แลกเปลี่ยนขอมูลความคิดเห็น
- ตั้งคําถามเพื่อสรางความคิดรวบยอด

- ตรวจสอบการประมวล การสราง
องคความรูใหม
- ใหผูเรียนสรุปองคความรูที่ไดจาก
การศึกษาคนควา
- พิจารณาความเหมาะสม พอเพียง

- ประเมินตนเอง และประเมินผล
การเรียนรู
- ความรู ความจํา ความเขาใจ
- การนําไปใช การคิดวิเคราะห เผยแพร

- เสนอปญหาหลากหลาย
- เลือกปญหาที่สนใจ
- แบงกลุมตามความสนใจ

1. กําหนดปญหา

2. ทําความเขาใจปญหา

- ตั้งคําถามในประเด็นที่อยากรู
- ระดมสมองหาความหมาย/คํานิยาม
- อธิบายสถานการณปญหา
- บอกแนวทางและอธิบายวิธีคนหาคําตอบ
- จัดทําแผนผังความคิด/จัดทําบันทึกการทํางาน

3. ดําเนินการศึกษาคนควา

4. สังเคราะหความรู

5. สรุปและประเมินคา

ของคําตอบ

6. นําเสนอและ

ประเมินผลงาน

บทบาทผูเรียน

- แบงงาน แบงหนาที่
- จัดเรียงลําดับการทํางาน
- กําหนดเปาหมาย/ระยะเวลา
- คนควาศึกษาและบันทึก
- ผูเรียนแตละคนนําความรูมานําเสนอ
ภายในกลุม
- ตรวจสอบขอมูลวาสามารถตอบคําถาม
ที่อยากรูไดทั้งหมดหรือไม
- ตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม พอเพียง
- ทบทวนและหาความรูเพิ่มเติม

- กลุมนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาประมวล สรางเปน
องคความรูใหม
- ประเมินประสิทธิภาพ คุณภาพการปฏิบัติงานกลุม
- ประเมินตนเองทั้งดานความรู กระบวนการกลุม
ความพึงพอใจ

- เสนอผลงานการปฏิบัติงานตอเพื่อน/ผูเรียน/
ผูสอน วิทยากรทองถิ่น ผูสนใจ
- ประเมินผลรวมกับกลุมเพื่อน/ผูสอน/
วิทยากรทองถิ่น

ภาพที่ 2.1 บทบาทผูสอน และบทบาทผูเรียนในขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
(สุคนธ สินธพานนท, 2560)
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2.4.8 การวัดผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
การวัดผลและประเมินผลจะตองประเมินในทุกดานตามวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชป ญ หาเป น ฐาน เนื่ องจากวัตถุประสงคห ลักเนนที่ กระบวนการคิ ด กระบวนการ
แกปญ หา การทํางานรวมกันเปนกลุม และการศึกษาหาความรูดวยตนเอง ผูสอนจึงตองประเมิน
ความสามารถของผูเรียนทั้งดานเนื้อหาวิชา ดานการจัดการภายในกลุม ความสามารถในการแสวงหา
ความรู การอาน การสรุปประเด็ น และการนํ าเสนอ รวมถึงทักษะดานตาง ๆ ซึ่ งอาจประเมิน ทั้ ง
ความกาวหนา และการประเมินผล
ฮัง และคณะ (Hung et al., 2007) กลาววาผูสอนจะตองประเมินผูเรียนตามสภาพจริง
ในดานความรู ดานกระบวนการ และดานเจตคติ อีกทั้งกระบวนการกลุม การเชื่อมโยงความรู และ
พฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนโดยใชวิธีการที่หลากหลาย เนื่องจากวิธีการสอนนี้เปนการเรียนรูตาม
สภาพจริง ซึ่งวิธีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงนั้นมีความหลากหลายขึ้นอยูกับครูผูสอนจะเลือกใช
ดีไลเซิล (Delisle, 1997) กลาวถึงการประเมินผลจะตองบูรณาการตั้งแตขั้นตอนการ
สรางปญหา ขั้นตอนการเรียนรู ความสามารถ และผลงานที่ผูเรียนแสดงออก การประเมินควรกระทํา
3 สวน คือ (1) การประเมินผลผูเรียน เริ่มตั้งแตวันแรกของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กระทั่งวัน
สุดทายที่ไดเสนอผลงาน ผูสอนใชขั้นตอนการเรียนรูเปนเครื่องมือในการติดตามความสามารถของ
ผูเรียน ซึ่งพิจารณาทั้งดานความรู ทักษะ และการทํางานกลุม (2) การประเมินตัวเองของผูสอน ในขณะที่
ผูเรียนสะทอนผลการเรียนรูและความสามารถ ผูสอนก็ควรพิจารณาตนเองถึงทักษะและบทบาทของ
ตนเองที่ไดแสดงออกวาสงเสริมผูเรียนหรือไม อยางไร และ (3) การประเมินผลปญหา ผูสอนควรทํา
การประเมินปญหาเพื่อดูความมีประสิทธิภาพของปญหาในการจัดการเรียนการสอน
แบรเรล (Barell, 1998) กลาวาการประเมินผลการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ประกอบดวย
(1) การประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลาย ไมประเมินผลโดยการสอบเพียงอยางเดียวและไมประเมินผล
เฉพาะตอนจบบทเรียน (2) ประเมินผลจากสภาพจริง โดยใหมีความสัมพันธกับประสบการณของ
ผูเรียนที่สามารถเจอในชีวิตประจําวัน และ (3) ประเมินผลที่ความสามารถที่แสดงออกมาหรือจากการ
ทํางานที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในความคิดรวบยอด
พวงรัตน บุญ ญานุ รักษ และ Majumdar (2544) ระบุวาในการประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ประกอบวย (1) แฟมงานการเรียนรู (2) บันทึกการเรียนรู
(3) การประเมินตนเอง (4) ขอมูลยอนกลับจากเพื่อน และ (5) การประเมินผลรวบยอด สอดคลองกับ
วัลลี สัตยาศัย (2547) กลาววาผูที่ทําการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานนั้น
จะมีทั้งครู ผูเรียน และเพื่อนรวมทีมหรือแมแตทุกคนที่เกี่ยวของซึ่งการประเมินตองทําอยางตอเนื่องตอง
ประเมินทุกครั้งเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมซึ่งจะเนนประเมินทั้งกระบวนการเรียนรู และผลลัพธที่ไดควบคูกัน
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2553) กลาวถึงประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีวิธีที่หลากหลาย โดยกลุมนําเสนอผลการแกปญหา
หรือแนวทางการแกปญหาหนาชั้นเรียน และทําการประเมินทั้งจากผูสอน ผูเรียนกลุมอื่น และกลุมที่
นําเสนอเอง รวมทั้งผูเชี่ยวชาญหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ การประเมินจะไมวัดเฉพาะความรูหรือ
ผลงานสุดทายเพียงอยางเดียว แตจะวัดกระบวนการที่ไดมาซึ่งผลงาน การประเมินสามารถวัดไดจาก
แบบทดสอบ แบบสอบถาม การสัมภาษณ การสังเกต หรือวิธีการประเมินอื่น ๆ โดยจะเนนการวัด
และประเมินตามสภาพจริง
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สรุปไดวา ในการวัดผลประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
จะตองวัดใหครบทุกดานตามสภาพจริงที่เกิดขึ้น ประกอบดวย ความรู ทักษะกระบวนการ และเจตคติ
ซึ่งเปนไปตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ผูสอนระบุไวในแผนการสอน ทักษะการทํางานเปนกลุม
ทักษะการมีปฏิสัมพันธทางสังคม ทักษะการสื่อสาร พฤติกรรมการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนโดย
ผูประเมิน คือ ครู ผูเรียน และบุคคลที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนการสอน นอกจากนี้จะตองมีการ
ประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญ หาเปนฐานโดยการสะทอน
ความคิดหลังเรียน เพื่อนําไปใชปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป
2.4.9 ขอดีของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
สถาบันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรแหงอิลลินอยส (IMSA, 2016) อธิบายประโยชน
ที่ไดจากการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน คือ (1) แรงจูงใจ ทําใหผูเรียนมีความมุงมั่นในการเรียนมากขึ้น
เพราะตองพยายามคนหาคําตอบของปญหาอยางมาก เนื่องจากมีความรูสึกวาไดรับความไววางใจใน
การคนหาคําตอบหรือทํางานนั้น (2) ความเกี่ยวของและบริบท คือชวยใหผูเรียนสามารถตอบคําถามได
อยางชัดเจนวา “ทําไมเราจึงตองเรียนในเนื้อหานี้” และ “กําลังทําอะไรที่เกี่ยวของกับสิ่งตาง ๆ ในโลก
แหงความเปนจริงในขณะที่อยูในโรงเรียน” (3) ลําดับการคิดระดับสูง ลักษณะปญหาที่สามารถหา
คําตอบไดหลากหลายจะเปนตัวกระตุนใหผูเรียนคิดอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค โดยผูเรียนจะ
จดจอกับการคาดคะเนวา “อะไรคือคําตอบที่ถูกตองที่ครูตองการใหคนหา” (4) เรียนรูวาจะเรียน
อยางไร การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานชวยสงเสริมการที่บุคคลระลึกวารูอะไรหรือยังไมรูในสิ่งใด
สามารถควบคุมและตรวจสอบความคิดทั้งหมดของตนเองได และเรียนรูดวยตนเองโดยการถามให
ผูเรียนคนคิดยุทธวิธีสําหรับนิยามปญหา การจัดการขอมูล การวิเคราะหขอมูล การตั้งสมมุติฐาน และ
การทดสอบสมมุติฐานดวยตนเอง มีการเปรียบเทียบขอมูลยุทธวิธีที่คนพบกับคนอื่น แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อเปรียบเทียบกับยุทธวิธีของครู และ (5) สภาพที่เปนจริง การเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานจะมุงเนนใหเรียนรูขอมูลที่มีลักษณะคลายคลึงกับสิ่งที่เคยเรียนหรือสามารถระลึกได มี
ผลตอสภาวการณในอนาคต และประเมินผลการเรียนรูที่บงชี้ถึงความเขาใจไมใชเฉพาะการรู
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2553) กลาวถึงขอดีของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน คือ (1) ผูเรียนไดเรียนรูการแกปญหาโดยตรง ทําให
เกิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะการแก ป ญ หา สามารถถ ายโยงไปสู ก ารแก ป ญ หาที่ ซั บ ซ อ นในวิ ช าชี พ และ
ชีวิตประจําวัน (2) พัฒนาทักษะการศึกษาคนควาดวยตนเอง (3) พัฒนาทักษะในการเรียนรู การติดตอสื่อสาร
และการทํางานรวมกับผูอื่น (4) พัฒ นาทักษะในการคิดวิเคราะหและการสังเคราะห (5) ชวยเปด
โอกาสใหผูเรียนเกิดการเรียนรูสิ่งใหม ซึ่งในหลักสูตรไมไดเปดโอกาสให และ (6) ชวยใหผูเรียนเกิด
ความรูอยางมีโครงสรางงายตอการระลึกไดและการนํามาใช
วอลตัน และแมทธิว (Walton and Matthew, 1989) กลาวถึงขอดีของการเรียน
แบบใชปญหาเปนฐาน ดังนี้ (1) ชวยใหผูเรียนสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในเรื่อง
ขอมูลขาวสารในโลกปจจุบัน (2) เสริมสรางความสามารถในการใชทรัพยากรของผูเรียน (3) สงเสริม
การสะสมการเรียนรู และรักษาขอมูลใหมไว (4) เมื่อใชในการแกปญหาของสหสาขาวิชา ทําใหสนับสนุน
ความรวมมือมากกวาการแขงขัน และ (5) ชวยใหเกิดการตัดสินใจแบบองครวมหรือแบบสหสาขาวิชา
แบรโรวส และแทมบลิน (Barrows & Tamblyn, 1980) และ มิโล และคณะ (Hmelo
et al., 2000) กลาวถึงขอดีของการเรียนแบบใชปญหาเปนฐานดังนี้ (1) ไดรับความรูในเนื้อหาที่เปน
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บูรณาการและสามารถนําความรูไปประยุกตเปนเครื่องมือในการจัดการปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) พั ฒ นาความสามารถในการแกป ญ หา การไดเผชิ ญ ป ญ หาเป น โอกาสที่ จ ะได ฝ กทั กษะในการ
แกปญหา การใชเหตุผลในการวิเคราะหและตัดสินใจ (3) พัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตนเอง การที่
ผูเรียนไดเรียนรูวิธีการเรียนโดยการกําหนดจุดมุงหมายการเรียนรู วิธีการแสวงหาความรูจากแหลง
ความรูตาง ๆ รวบรวมความรูและนํามาสรุปเปนความรูใหม เปนลักษณะการเรียนดวยตนเอง ซึ่งเปน
ทักษะการเรียนรูไดตลอดชีวิต การใหผูเรียนมีสวนรวมในการอภิปราย มีวิธีการแสวงหาความรูและ
ไตรตรองทรัพยากรการเรียน เปนกระบวนการที่มีความหมายเพราะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวย
ตนเอง (4) พัฒนาทักษะการทํางานเปนทีม การเรียนเปนกลุมยอยเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนได
แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนแนวคิดกับผูอื่นทําใหมีความรูกวางขวางขึ้น เปนการพัฒนาทักษะ
ทางสังคม และ (5) เพิ่มแรงจูงใจในการเรียน เนื่องจากผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู
เดวิส และฮารเดน (Davis & Harden, 1997) อธิายขอดีของการเรียนแบบใชปญหา
เปนฐาน คือ (1) มีความเชื่อมโยงกันระหวางเนื้อหาวิชา (2) มีการรวบรวมและคัดเลือกเนื้อหาวิชาที่
สําคัญ ซึ่งเปนแกนหลักที่ผูเรียนตองเรียนรูเปนการชวยลดเนื้อหาวิชาความรูที่ไมจําเปนได (3) ชวย
เสริมสรางทักษะที่จําเปนตอการเรียนรูระดับสูงกวาปริญญาหรือตอการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ เชน
ทักษะการแกปญหา ทักษะการสื่อสาร และทักษะการทํางานเปนทีม (4) เปนการเรียนรูที่ผูเรียนเปน
ศู น ย ก ลาง ผู เรี ย นจะเปลี่ ย นจากการเรีย นแบบรับ ฟ งและท อ งจํ า มาเป น ผู มี ส ว นรว ม กํ ากั บ และ
รับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง ทําใหเกิดการเรียนรูอยางเขาใจและสามารถจดจําไดนาน นําไปสู
ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต จึงเปนกระบวนการเรียนรูที่ชวยเตรียมใหผูเรียนมี
การเรียนรูแบบผูใหญ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญ ตอการศึกษาอยางตอเนื่องทางวิชาชีพ (5) มีการบูรณาการ
ระหวางสาขาวิชา สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงทางวิชาชีพที่ตองใชหลาย ๆ วิชาชีพมารวมกันใน
การวินิจฉัยและแกปญหา (6) การใชปญหาที่ตองประสบจริงในอนาคตมาเปนตัวกระตุนการเรียนรู
โดยอาศัยความเขาใจ นําความรูมาอภิปรายโตเถียงกันในกลุมยอยแทนการรับฟงและทองจําเนื้อหา
กอใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู (7) ชวยกระตุนใหเกิดการเรียนรูอยางลึกซึ้งแทนการทองจําอยางผิวเผิน
เพราะตองอาศัยความเขาใจและการนํามาประยุกตใชในการแกปญหา และ (8) เปนการเรียนรูแบบ
ความคิดสรางสรรค เพราะผูเรียนจะตองใชความรูเดิมมาสรางความรูใหมที่จําเปนมาตอเติมกับความรูเดิม
และสรางกรอบแนวคิดที่สามารถนําไปประยุกตใช
จากขอดีของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในขางตนสรุปไดวา (1) เพิ่มแรงจูงใจใหกับ
ผูเรียนเนื่ องจากผู เรียนมี ส วนรวม (2) พั ฒ นาทั กษะกระบวนการ การทํ างานเป น ที ม และพั ฒ นา
ความคิด (3) สงเสริมผูเรียนใหเรียนรูดวยตนเองซึ่งเปนพื้นฐานของทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และ
(4) ผูเรียนสามารถประยุกตโดยนําความรูไปใชแกปญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตได
2.4.10 ขอจํากัดของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีขอจํากัด คือเปนการเรียนที่เหมาะกับบางวิชาเทานั้น
ในการนํามาใชตองมีการวางแผนและเตรียมการเปนอยางดี ผูสอนตองมีทักษะในการเปนผูสอนประจํากลุม
และมีความมุงมั่นในแนวทางการสอนลักษณะนี้ ผูเรียนจะตองมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของ
ตนเองและใหความรวมมือในการเรียนรูรวมกัน เปนหองเรียนที่เปดกวาง และมีแหลงเรียนรูที่เอื้อตอ
การเรียนรูใหผูเรียนไดศึกษาอยางอิสระ บาโรวส และคณะ (Barrows et al., 1980) กลาววาความสําเร็จ
ของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานขึ้นอยูกับวินัย การเรียนรูดวยตนเองของผูเรียนเพื่อทํางานกับสิ่งที่ไมรู
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และปญหาที่เปนปริศนา ซึ่งทาทายผูเรียนใหเกิดการพัฒนาทักษะการแกปญหา และกระตุนใหผูเรียน
มีการเรียนรูดวยตนเอง ผูสอนจะตองมีทักษะที่จําเปนเพื่อชี้ทิศทางและแนะแนวทางผูเรียนเกี่ยวกับ
กระบวนการและการออกแบบ การคนหาคําตอบ จึงเปรียบเสมือนการผลิตหรือรวบรวมสื่ออุปกรณ
ในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2553) กลาวถึงขอจํากัด
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน คือ (1) ผูสอนจะตองเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ
เรียนรูใหม เปลี่ยนบทบาทเปนผูอํานวยการจัดการเรียนรู จําเปนตองมีการอบรมกอนที่จะวางแผน
และจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (2) ผูสอนตองมีความชํานาญในการเตรียม และเลือก
สื่อการเรียนทั้งที่เปนเอกสาร โสตทัศนูปกรณตาง ๆ จึงจะทําใหการจัดการเรียนรู บรรลุวัตถุประสงค
(3) มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน หองเรียนตองมีหองประชุมกลุมยอย หองสมุด
และอุปกรณชวยสอน หากขาดปจจัยในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
คงประสบผลสําเร็จไดยาก
อาภรณ แสงรัศมี (2543) กลาวถึงขอจํากัดของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานวาเปน
การเรียนที่เหมาะสําหรับสายวิชาชีพซึ่งเปนวิทยาศาสตรประยุกต ไมสามารถนํามาใชไดกับทุกรายวิชา
และในการนํามาใชตองมีการวางแผนและเตรียมการเปนอยางดี ผูสอนตองมีทักษะในการเปนผูสอน
ประจํากลุม ผูเรียนจะตองมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง ใหความรวมมือในการเรียน
รวมกัน และตองมีแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูอยางอิสระ
เดวิส และคณะ (Davis et al., 1997) อธิบายขอจํากัดของการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน ดังนี้ (1) บทบาทของผูสอนที่เปลี่ยนไปเปนผูกระตุนใหเกิดการเรียนรู อาจทําใหผูเรียนที่คุนเคย
กับภาพครูผูสอนที่เปนผูบอกกลาวความรู เสมือนเปนแบบอยางของครูที่ดีในระบบการศึกษาเดิมจะ
มองเห็นภาพครูตางไปจากเดิม (2) ทําใหบทบาทผูสอนเดิมที่ทําหนาที่เปนติวเตอรไมสามารถใชความรู
ของตนเองมาถายทอดใหผูเรียนได จึงอาจเปนสาเหตุที่ทําใหไมเกิดแรงจูงใจในการสอน (3) ความรูที่ได
โดยผูเรียนเปนผูกํากับตนเอง มีแนวโนมจะเปนการเรียนรูอยางไมเปนระบบ เพราะไมรูวาอะไรสําคัญ
หรือไมสําคัญ ตางกับการสอนของครูที่จะมักจะมีการสอนอยางเปนระบบ (4) ความสามารถของผูสอน
ในกระบวนการนี้เปลี่ยนไปจากระบบการศึกษาเดิม จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการพัฒนาผูสอนใหมี
ความสามารถเหมาะสม (5) การลงทุนคอนขางสูงมากกวาการศึกษาในระบบเดิมในดานทรัพยากรตาง ๆ
ในการเรียนรู โดยเฉพาะเมื่อมีผูเรียนจํานวนมาก และ (6) ตองใชเวลาในการเรียนรูดวยตนเองจาก
แหลงวิทยาการตาง ๆ มากกวาการที่ใหครูสอนโดยตรง อยางไรก็ตามการใชคูมือการเรียนที่เหมาะสม
อาจชวยลดปญหานี้
จากขอจํากัดของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สรุปไดวา (1) เปนรูปแบบการเรียน
ที่เหมาะสมกับบางวิชาเทานั้น (2) ครูผูสอนจะตองมีทักษะและความมุงมั่นในการสอน (3) ผูเรียนจะตอง
มีวินัยและรับผิดชอบตอการเรียนรูตนเอง และ (4) สภาพและบรรยากาศในหองเรียนจะตองมีแหลง
เรียนรูที่เอื้อตอการแสวงหาความรู
2.4.11 งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
งานวิจัยในประเทศ
สุรพล บุญลือ (2550) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชหองเรียนเสมือนจริงแบบ
ใชปญหาเปนหลักในระดับอุดมศึกษา พบวาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
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หองเรียนเสมือนจริงแบบใชปญหาเปนหลัก มีผลการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนจากหองเรียนปกติ
โดยใชปญหาเปนหลักอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียน
การสอนดวยหองเรียนเสมือนแบบใชปญหาเปนหลักในระดับอุดมศึกษาอยูในระดับพึงพอใจมาก
อรรณพ ชุมเพ็งพันธ (2550) ศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร และความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง สาร
ในชีวิตประจําวันโดยใชปญหาเปนฐาน โรงเรียนเขาวงพระจันทร จังหวัดกาญจนบุรี พบวาผลการ
จัดการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรภาพรวมอยูในระดับดี และความคิดเห็นที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานของนักเรียน พบวาโดยรวม มีความเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยเฉพาะการจัด
บรรยากาศในการเรียนรู
จุไรรัตน สุริยงค (2551) ศึกษาความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชวงชั้นที่ 3
ที่เรียนวิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน ผลการศึกษา พบวานักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร มีคะแนน
ความสามารถในการแก ป ญ หาหลั งเรียนสูงกวากอนเรียน และมี คะแนนผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียน
วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
บุญนํา อินทนนท (2551) ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิทยาศาสตร
และความสามารถทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัด
นครศรีธรรมราชที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
พบวานักเรียนที่เรียนโดยใชปญหาเปนฐาน และการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
นิรดา ปตนวงศ (2552) ศึกษาการเปรียบเทียบผลการใชวิธีสอนโดยการใชปญหาเปนฐาน
กับวิธีการสอนแบบเสาะหาความรู ที่มีตอทักษะชีวิตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการศึกษา พบวา (1) ทักษะชีวิต
ของนักเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน หลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (2) ทักษะชีวิตของนักเรียนแบบเสาะหาความรู หลังการจัดการเรียนรูสูงกวา
กอนการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) ทักษะชีวิตของนักเรียน กอนและหลัง
การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู พบวาผลการทดสอบที
(t-test) ไมมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (4) ผลสัมฤธิ์ทางการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
กอนเรียนและหลังเรียนมี ค วามแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .01 (5) ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู กอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และ (6) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับแบบสืบเสาะหาความรู มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
สูงกวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
ปราณี หีบแกว (2552) ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง ทรัพยากร
และสิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนหนองไผพิทยาคม พบวากิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานในทองถิ่นเปนตัวกระตุนใหนักเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น กระตือรือรนใน
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การศึกษาคนควาหาขอมูล ทดลองและลงมือปฏิบัติ สรางองคความรู และนําเสนอผลงานไดและสงผล
ใหนักเรียน จํานวนรอยละ 80.95 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
วาสนา กิ่มเทิ้ง (2553) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่มี
ตอทักษะการแกปญหา ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร และความใฝรูใฝเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการศึกษา พบวา (1) ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน หลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2) ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของ
นักเรียน หลังเรียนสูงกวาเกณฑ รอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) ทักษะการเชื่อมโยง
ทางคณิตศาสตรของนักเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
(4) ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียน หลังเรียนสูงกวาเกณฑ รอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
วันดี ตอเพ็ง (2553) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรูโดยใชปญ หาเปนหลักที่ มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักสูงกวา
กอนไดรับการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
เรื่องโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักสูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
วรรณภา ชื่นนอก (2554) ศึกษาผลของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร และความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ผลการศึกษา พบวา (1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ .05 (2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑคะแนนรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) นักเรียนมีความสามารถแกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
สุ ภั ท ราภรณ เบ็ ญ จวรรณ (2554) ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ยนวิชาฟ สิ ก ส แ ละ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบซิปปา
และการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน พบวา (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกสของนักเรียน
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาและนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
กอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาฟสิกสของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อุมาพร ชัยปรีชา (2554) ศึกษาผลการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน
ตอความสามารถในการคิดอยางมี วิจารณญาณ และความสามารถในการแกปญ หา ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการศึกษา พบวาคะแนนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐานหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสามารถในการแกปญหา อยูในระดับ
คุณภาพดี
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จตุพล แสนสุข (2556) ศึกษาการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐาน
เรื่อง ของไหล เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาของนักเรียน ผลการศึกษา พบวานักเรียน
มีค วามสามารถในการแก ป ญ หาเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อไดเรียนรูจากกิ จกรรมการเรียนรูที่ ใชป ญ หาเป น ฐาน
โดยเฉพาะดานการสรุปผลการทดลอง
งานวิจัยตางประเทศ
แมนฟฟตติ (Manffette, 1997) ศึกษาการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานเพื่อ
แกปญหาการเรียนไมผานในรายวิชาวิทยาศาสตร สังคมศาสตร คณิตศาสตรและเคมีของนักเรียน
โรงเรียนประถมศึ กษา Gradr 12 พบวาการเรียนโดยใช ป ญ หาเป นฐานสนั บสนุ นผู เรียนให ประสบ
ผลสําเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงคในการเรียนมากขึ้น
เอลเชฟเฟ (Elshafei,1998) ศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูของนักเรียนดวย
วิธีการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับการเรียนแบบปกติในวิชาพีชคณิต 2 พบวานักเรียนที่เรียนดวย
วิธีการเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียน
แบบปกติอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งเปนผลมาจากการที่นักเรียนเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสามารถสราง
องคความรูไดดวยตนเอง มีการรวมกลุมกันแกปญหาและสามารถคิดคนวิธีการแกปญหา
ปเดอรเซน (Pedersen, 2000) ศึกษาผลของเครื่องมือชวยใหคําแนะนําในการเรียน
โดยใชปญหาเปนฐาน พบวาเครื่องมือชวยใหคําแนะนําโดยตัวแบบพุทธิปญญา มีประสิทธิภาพกวา
แบบอื่น ๆ และยังพบวาการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสรางแรงจูงใจในการเรียนมากกวาการเรียน
แบบอื่นไดดีกวานักเรียนที่เรียนแบบปกติ
คอนเจอร (Conger, 2000) ศึกษาการสอนวิทยาศาสตรที่มีนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ พบวาการเรียนโดยใชปญหาเปนฐานชวยเพิ่มความสามารถในการวางแผน ออกแบบและทํา
การทดลองสูงกวาการเรียนแบบปกติ
โนวัค (Nowak, 2001) ศึกษาผลการเรียนโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาวิทยาศาสตร
พบวานักเรียนที่เรียนโดยใชปญหาเปนฐานมีความคงทนในเนื้อหามากกวาการเรียนแบบปกติ
แม็คคาธี (McCarthy, 2001) ทําการทดลองสอนดวยวิธีการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ในวิชาคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดเรื่องทศนิยม โดยทําการทดลอง
กับนักเรียนเกรด 2 กลุมเล็ก ๆ ในเวลา 8 คาบ ๆ ละ 45 นาที จุดมุงหมายเพื่อสํารวจความรูที่มีอยู
กอนแลวในตัวนักเรียน และมีการวิเคราะหวาการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสามารถพัฒนาความคิด
รวบยอดทางคณิ ตศาสตรไดอยางไร จากหลักฐานการบันทึกเทปวิดีโอไดชี้ใหเห็นวานักเรียนมีการ
พัฒนาความเขาใจในคณิตศาสตรตลอดเวลาที่ไดพยายามหาวิธีแกปญหาโดยนักเรียนใชภาษาพูดเปน
ตัวบงชี้ถึงความรูเกี่ยวกับทศนิยมที่ตัวนักเรียนมีอยูกอนแลว และความเขาใจความคิดรวบยอดใหมที่
เกิดขึ้นกับทศนิยมอยางถูกตอง
ชอร ซอร และบ็อกกัส (Shore, Shore, & Boggs, 2004) ศึกษาปจจัยภายนอกที่สนับสนุน
การพัฒ นาการเรียนโดยใชปญ หาเปนฐานในวิชาคณิ ตศาสตร โดยการพั ฒ นาหนังสือคณิ ตศาสตร
จํานวน 450 หนา เนื้อหาประกอบดวยปญหาที่หลากหลายสาขา แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
แบบสอบถาม ผลการศึกษา พบวานักเรียนที่เรียนโดยใชหนังสือดังกลาว มีคะแนนสูงกวากลุมควบคุม
ที่สอนโดยครูคนเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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แคนเตอรก และเบเซอร (Canturk & Baser, 2009a) ศึกษาเจตคติของนักเรียน ครู
และคณาจารยในมหาวิท ยาลัยที่มีตอการเรียนโดยใชปญ หาเปน ฐานเก็บขอมูล โดยการสัม ภาษณ
นักเรียน 7 ระดับชั้น จํานวน 20 คน ครูสอนวิชาคณิตศาสตรจํานวน 7 คน และคณาจารย 6 คน จาก
2 คณะ ในมหาวิทยาลัยที่ใชวิธีการนี้ในปการศึกษา 2005-2006 พบวานักเรียน ครู และคณาจารยใน
มหาวิทยาลัยมีเจตคติที่ดี
แคนเตอรก และเบเซอร (Canturk & Baser, 2009b) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานที่มีตอทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน พบวานักเรียนที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยปญหาเปนฐานมีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณสูงกวานักเรียนที่เรียนรูจากแบบปกติ
โคติก และซูลเจน (Cotic & Zuljan, 2009) ศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชปญ หา
เปนฐาน และผลของการสอนที่มีตอความรูของนักเรียน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนอายุ 9 ป จํานวน
179 คน พบวาผลการจัดการเรียนรูของครูที่ยังไมจบการศึกษา (ครูฝกหัด) และครูประจํา มีคาเทากัน
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (academic achievement) หมายถึงผลสะทอนของความรอบรู
และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Husen & Postlethwaite, 1985; ไพศาล หวังพานิช, 2526) อันเกิดจาก
การเรียนรูในวิชาตาง ๆ (Good, 1973) หรือเปนความรูความสามารถหรือทักษะของบุคคลที่ไดรับ
การฝกฝนที่ตองอาศัยความพยายาม ความสามารถของรางกาย และสมอง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและประสบการณการเรียนรู (Eysneck, Arnold & Meili, 1972; ไพศาล หวังพานิช, 2526)
ซึ่งไดจากการทดสอบของครูผูสอนหรือผูรับผิดชอบในการสอน (Good, 1973; ตาย เซี่ยงฉี, 2523)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนความรูความสามารถหรือทักษะตาง ๆ ของบุคคล อันเกิดจาก
การเรียนรูในวิชาตาง ๆ ที่ไดเรียนมาแลวในสถาบันการศึกษา โดยอาศัยความพยายาม ความสามารถของ
รางกายและสมอง สามารถวัดและประเมินผลจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งการวัดผลและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement test) เปนการวัดดานการเรียนรูในเรื่องของความรู
ความรูสึกนึกคิดหรือทัศนคติและทักษะดานตาง ๆ ที่ผูเรียนไดรับจากการอบรมสั่งสอนของครู (ตาย เซี่ยงฉี,
2523) อันเปนดัชนีวัดที่สําคัญประการหนึ่งที่ชี้ใหเห็นถึงประสิทธิภาพและคุณภาพของการจัดการศึกษา
การศึกษาที่ใชแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชน งานวิจัยของ (จุไลพร ธรรมเชียง, 2546; ชลลดา ปญญา,
2555; พุทธิตา ดอนฟุงไพร, 2550)
2.5.1 ลักษณะของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ลักษณะของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีหลากหลาย อุทุมพร จามรมาน (2535) จําแนก
ผลสัมฤทธิ์ออกเปน 3 ดาน คือ
2.5.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานสมอง จําแนกออกเปน 6 ดาน คือ (1)
ผลสัมฤทธิ์ดานความจํา เปนสิ่งที่สําคัญทางการเรียน ความจําเปนตัวเสริมใหเกิดความรูความสามารถ
ในการเรียน ความจําเปนผลสัมฤทธิ์พื้นฐานกอนการแสดงความสามารถในระดับสูง (2) ผลสัมฤทธิ์
ดานความเขาใจ เปนการแสดงความสามารถในระดับสูงขึ้นกวาความจํา (3) ผลสัมฤทธิ์ดานการนําไปใช
คือการนําความรูที่ไดเรียนไปแลวไปใชในสถานการณใหม ถือวาเปนการบรรลุจุดมุงหมายของการ
นําไปใช (4) ผลสัมฤทธิ์ดานการวิเคราะห เปนการแยกแยะเนื้อหาใหเปนสวนยอยแลวระบุสวนยอย
กับสวนยอยหรือสวนยอยกับสวนใหญ (5) ผลสัมฤทธิ์ดานการสังเคราะห เปนการนําสิ่งที่วิเคราะหมา
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ผสมผสานเปนเรื่องใม (6) ผลสัมฤทธิ์ดานการประเมิน ความสามารถในดานการประเมินเพื่อใหได
คุณคาบางอยาง ถือวาเปนขั้นสุดทายของการพัฒนาทางสังคมของผูเรียน
2.5.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานจิตใจและสังคม จําแนกออกเปน 2 ประเภท
คือ (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานจิตใจ เปนสิ่งที่เปนนามธรรมและมีขอบเขตกวางมาก ตั้งแตการรับรู
จนถึงความพึงพอใจในคุณคา แบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก ขั้นการรับรู เปนระดับต่ํา หมายถึงการที่บุคคล
แตละคนเปดใจอยากรับรูวาเกิดอะไรขั้นภายนอกบาง คือการรูตัวและการตั้งใจรับรูเพิ่ม ขั้นการตอบสนอง
เปนขั้นที่ผูเรียนโตตอบดวยทาทีตอคน สิ่งของและปรากฏการณ ขั้นการแสดงคุณคา เปนขั้นที่มีการ
รับรูคุณคา ขั้นการสรางมโนทัศนของคุณคา เปนขั้นการสรางความเขาใจ เชน การทําซ้ํา การบันทึกคุณคา
แลวจึงเก็บไวในสมอง และขั้นการแสดงลักษณะ เปนขั้นการแสดงบุคลิกนิสัยของบุคคลเหลานั้นออกมา
(2) ผลสัมฤทธิ์ทางสังคม จุดมุงหมายหลักตองการใหผูเรียนเปนคนดีของสังคม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดานรางกายและทักษะ แบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ ผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนดานรางกาย ไดแก
พัฒ นาการด านสวนสูง น้ํ าหนัก เป นตน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะกลามเนื้อ ไดแก ความ
คลองแคลววองไว เปนตน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะทางภาษาและคณิตศาสตร ตางจาก
ดานทักษะทางกีฬา
2.5.1.3 ผลสัมฤทธิ์ที่เกี่ยวกับทักษะทางภาษา แบงออกเปน 4 ทักษะ คือ (1)
ทักษะการฟง ผลสัมฤทธิ์ที่เกี่ยวกับดานทักษะการฟง ไดแก การฟงใหถูกตอง และการฟงดวยความ
เขาใจ ทักษะการพูด ไดแก การพูดถูกตองทั้งจังหวะคํา เสียงสูงต่ํา พูดไดครบถวนตามเนื้อหา พูดโตตอบ
ดวยเหตุผล พูดเพื่อสื่อความหมาย บุคลิกภาพในการพูดและการพูดในโอกาสตาง ๆ ทักษะการอาน ไดแก
การอานออกเสียงใหถูกตอง อานในใจอยางเขามจ ความเร็วในการอาน แปลความ ตีความและสรุป
ความไดถูกตอง และทักษะการเขียน ไดแก ลายมือ การเขียนอยางถูกตอง เขียนสื่อสาร และความเร็ว
ในการเขียน
สรุปไดวาลักษณะของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบงออกเปน 3 ดาน คือ (1) ผลสัมฤทธิ์
ดานสมอง ซึ่งความสามารถในการเรียนวิชาตาง ๆ ใหบรรลุจุดมุงหมายดวยความจํา เขาใจ และนําไปใช
เปนการแสดงความสามารถในระดับต่ํา สวนการวิเคราะห สังเคราะห และการประเมินผล เปนความสามารถ
ในระดับสูง (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานจิตใจและสังคม ผลสัมฤทธิ์ดานจิตใจที่นิยมกลาวถึงคือ
การปรับตัว คานิยม เจตคติ ความชื่นชมในศิลปะ สุนทรียภาพ และความสนใจของผูเรียน สวนผลสัมฤทธิ์
ทางสังคม จุดมุงหมายหลักตองการใหผูเรียนเปนคนดีของสังคม และ (3) ผลสัมฤทธิ์ที่เกี่ยวกับทักษะ
ทางภาษา ไดแก ทักษะการฟง ทักษะการพูด ทักษะการอาน และทักษะการเขียน
2.5.2 ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในกระบวนการเรียนรูการที่ผูเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงหรือต่ําเพียงใดนั้น
ขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ นักจิตวิทยาและนักการศึกษาไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่สงผล
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวดังนี้
บลูม (Bloom, 1976) กลาวถึงตัวแปรที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบดวย
3 ตัวแปร คือ (1) พฤติกรรมดานความรูความคิด (cognitive entry behaviors) เปนความรูความสามารถ
และทักษะตาง ๆ ของผูเรียนที่มีมากอน (2) คุณลักษณะทางจิตใจ (affective entry characteristics)
คือแรงจูงใจที่ทําใหผูเรียนเกิดความอยากเรียนรูในสิ่งใหม ๆ ไดแก ความสนใจในวิชาที่เรียน เจตคติตอ
เนื้อหาวิชาที่เรียน และการยอมรับความสามารถของตนเอง เปนตน และ (3) คุณภาพการเรียนการสอน
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(quality of instruction) ประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่ผูเรียนจะไดรับ ไดแก คําแนะนําการปฏิบัติ
และแรงเสริมของผูสอนที่มีตอผูเรียน เปนตน
คลอสเมียร (Klausmier, 1985) กลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไวคอนขางครอบคลุม ประกอบดวย 6 ประการ ดังนี้
ปจจัยที่ 1 คุณลักษณะของผูเรียน ไดแก ความพรอมดานสมองและความพรอมดาน
สติปญญา ความพรอมดานรางกาย และความสามารถดานทักษะของรางกาย คุณลักษณะทางจิตใจ
ไดแก ความสนใจ แรงจูงใจ เจตคติ คานิยม สุขภาพจิต ความเขาใจเกี่ยวกับตนเอง ความเขาใจใน
สถานการณ อายุ และเพศ
ป จจั ยที่ 2 ลั ก ษณะของผูส อน ได แ ก สติป ญ ญา ความรูในวิช าที่ ส อน การพั ฒ นา
ความรู ทักษะทางรางกาย คุณลักษณะทางจิตใจ สุขภาพ ความเขาใจเกี่ยวกับตนเอง ความเขาใจใน
สถานการณ อายุ และเพศ
ปจจัยที่ 3 พฤติกรรมระหวางผูสอนและผูเรียน ไดแก ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและ
ผูสอน ซึ่งเปนพฤติกรรมที่มีความเปนมิตรตอกัน เขาอกเขาใจกัน มีความรูสึกที่ดีตอกัน สภาพการ
จัดการเรียนการสอนที่ดีนั้น นอกจากครูจะมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ดี มีการเตรียมการสอนดี
มีอุปกรณการสอนครบถวน เอาใจใสดี ลักษณะและขนาดของหองเรียนมีความเหมาะสมแลว ครูยังตอง
คํานึงถึงความตองการของผูเรียนและตองพยายามตอบสนองความตองการจะทําใหครูสามารถเลือก
วิธีการเรียนที่เหมาะสม ทําใหผูเรียนมีกําลังใจชวยใหการสอนมีประสิท ธิภาพ หากครูไมคํานึงถึง
ความตองการของผูเรียนจะทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนายการเรียนและทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไมดีเทาที่ควร
ปจจัยที่ 4 คุณลักษณะของกลุมผูเรียน ไดแก โครงสรางของกลุม ตลอดจนความสัมพันธ
ของกลุม เจตคติ ความสามัคคี ภาวะผูนํา และผูตามที่ดีของกลุม
ปจจัยที่ 5 คุณลักษณะของพฤติกรรมเฉพาะตัว ไดแก การตอบสนองตอการเรียน การมี
เครื่องมือและอุปกรณในการเรียน และความสนใจตอบทเรียน
ปจจัยที่ 6 แรงผลักดันภายนอก ไดแก ความสัม พันธระหวางคนในบานที่ดีตอกัน
สิ่งแวดลอมดี มีวัฒนธรรมและคุณธรรมพื้นฐานดี เชน ขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี สอดคลองกับ
แนวคิดของ เพรสคอทท (Prescott, 1961) กลาววาความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว ความเปนอยู
ของครอบครัว สภาพแวดลอมทางบาน การอบรมทางฐาน ฐานะทางบาน รวมถึงความสัมพันธในกลุมเพื่อน
จะมีความสัมพันธและสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพรสคอทท (Prescott, 1961) ศึกษาองคประกอบที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน พบวา (1) องคประกอบดานรางกาย (physical factors) ไดแก อัตราการเจริญเติบโตของ
รางกาย สุขภาพทางรางกาย ขอบกพรองทางรางกาย และลักษณะทาทาง (2) องคประกอบดานความรัก
(love factors) ไดแก ความสัมพันธระหวางบิดา มารดา ความสัมพันธระหวางบิดามารดาและลูก
ความสัมพันธระหวางลูก ๆ และความสัมพันธระหวางบุคคลภายในครอบครัว (3) องคประกอบดาน
วัฒนธรรมและสังคม (culteral and socialization factors) ไดแก ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเปนอยู
ของครอบครัว สภาพแวดลอมทางบานการอบรมทางบานและฐานะทางครอบครัว (4) องคประกอบดาน
ความสัมพันธในหมูเพื่อนวัยเดียวกัน (peer group factors) ไดแก ความสัมพันธในหมูเพื่อนวัยเดียวกัน
ทั้งทางบ านและโรงเรียน (5) องค ประกอบดานการพัฒ นาแหงตน (self-development factors)
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ไดแก สติปญญา ความสนใจ ทัศนคติของนักเรียนที่มีตอการเรียน และ (6) องคประกอบดานการปรับตัว
(self-adjustment factors) ไดแก ปญหาในการปรับตน และการแสดงออกทางอารมณ
ประภั สสร วงษ ศรี (2541) กลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียน เกี่ยวของกับองคประกอบที่มีความสัมพันธกับความสามารถในการเรียนรูของผูเรียน ประกอบดวย
(1) ผูสอนควรมีการศึกษาคนควาทางวิชาการ อานหนังสือที่เกี่ยวของกับเรื่องที่สนใจใหมาก ประสบการณ
ทางการเรียนการสอน ความรูของครูผูสอน การถายทอดความรูของคุณภาพของการสอน อุปกรณ การ
สอนที่ทันสมัย มีทัศนะที่ดีตอผูเรียน มีคุณธรรมและมีความยุติธรรม การจูงใจและการกระตุนเสริมแรง
ผูเรียน ใหความชวยเหลือ และสามารถแกปญหาใหกับผูเรียนไดบรรยากาศในการสอนและสิ่งแวดลอม
และ (2) ผูเรียน ไดแก พันธุกรรม เชาวปญญา ความถนัด ความสนใจ อารมณ ฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมของครอบครัว การศึกษาของบิดามารดา การปรับตัว แรงจูงใจ หลักสูตรหรือวิชาที่เรียน
วัฒนธรรม ทัศนคติตอสถาบันและผูสอน บรรยากาศในการเรียนและสิ่งแวดลอม
อริ ยา คู หา และบั ญญั ติ ยงย วน (2547) กล าวถึ งองค ประกอบที่ มี ผลต อผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน ประกอบดวย 5 ดาน คือ (1) ความพรอมดานสติปญญาหรือความรู ทักษะพื้นฐาน (2)
บุคลิกภาพหรือจิตลักษณะ เชน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และอัตมโนทัศน (3) พฤติกรรมการเรียน เชน
วิธีการเรียน และการผลัดวันประกันพรุง (4) บรรยากาศในการเรียน เชน ความสัมพันธระหวางครูกับ
ผูเรียน และวิธีการสอนของครู และ (5) ตัวแปรทางประชากร เชน อายุ เพศ สถานภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคม และการศึกษาของบิดามารดา เปนตน
สรุปไดวาปจจัยที่ เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ของการเรียน ไดแก ความรูความสามารถ
ทักษะ เชาวปญญา ความถนัด ความสนใจ และพื้นฐานของผูเรียนที่มีมากอน ความสนใจในวิชาเรียน
การยอมรับความสามารถของตนเอง การเรียนการสอน หรือประสิทธิผลที่ผูเรียนจะไดรับผลสําเร็จ
ในการเรียน ระบบการเรียนและสถาบัน หลักสูตรหรือวิชาที่เรียน อุปกรณการสอนที่ทันสมัย บรรยากาศ
ในการเรียนและสิ่งแวดลอม ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว และการศึกษาของบิดามารดา
2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม
คุณธรรมและจริยธรรม เปนเสมือนบทบัญญัติของความดีและความงามของจิตใจที่สงผล
ใหบุคคลประพฤติดี ประพฤติชอบ หลักคุณธรรมและจริยธรรมเปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอ
การดําเนินชีวิตของบุคคลในทุกสาขาอาชีพ
2.6.1 ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม
คุณธรรม คือจิตวิญญาณของปจเจกบุคคล (ลิขิต ธีรเวคิน, 2559) เปนความดี (พจนานุกรม
เล็กซิตรอน, 2559) หรือสภาพคุณงามความดี (พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554, 2556ก;
รณวีร ผาผล, 2556) เปนสภาวะนามธรรมอยูภายในจิตใจของมนุษยที่เปนไปในทางที่ถูกตอง ดีงาม
(ทิศนา แขมมณี, 2546) อันเกิดจากการไตรตรองดวยเหตุผล (ออมเดือน สดมณี และ ฐาศุกร จันประเสริฐ,
2554) จึงเปนสิ่งที่มีคุณคา มีประโยชน เปนเครื่องประคองใจใหละอายตอความชั่ว (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2550) เปนความคิดดีที่กระตุนใหมีการประพฤติปฏิบัติอยูในกรอบที่ดีงาม (สุทธิวรรณ
ตันติรจนาวงศ และ ศศิกาญจน ทวิสุวรรณ, 2552) อันจะชวยยกระดับจิตใจของมนุษยใหสูงขึ้น ประณีต
และประเสริฐ (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), 2553)
สวนคําวา จริยธรรม มาจากคําวา จริยะ คือความประพฤติหรือกริยาที่ควรประพฤติ
ปฏิบัติ และคําวาธรรมะ คือคุณความดี (รัตนวดี โชติกพนิช, 2557) จริยธรรม คือความประพฤติที่ดีงาม

41

หรือธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม (พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.
2554, 2556ข) เปนระบบของการทําความดีละเวนความชั่ว (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2551) หรือเปน
พฤติกรรมที่แสดงออกใหเห็นเปนการปฏิบัติดี ปฏิบัติถูกตอง อันเปนผลมาจากความคิดที่สังคมหรือ
บุคคลเห็นรวมกัน เปนสิ่งที่ดีโดยมีกรอบหรือแนวทางอันดีงามที่พึงปฏิบัติกําหนดไวสําหรับสังคม เพื่อให
เกิดความสงบเปนระเบียบเรียบรอย (สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ และ ศศิกาญจน ทวิสุวรรณ, 2552)
2.6.2 ความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรม
วศิน อินทสระ (2539) กลาวถึงความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรม คือ (1) ชวยให
ชีวิตดําเนินไปดวยความราบรื่นและสงบ (2) ชวยใหบุคคลมีสติสัมปชัญญะอยูต ลอดเวลา เพราะคุณธรรม
และจริยธรรมที่มีอยูภายในจะเตือนสติใหรักษาเกียรติยศชื่อเสียงของตนเองและวงศตระกูล มีความ
เอื้อเฟอเผื่อแผชวยเหลือผูที่ดอยโอกาสกวา สังคมก็จะสงบสุขประเทศชาติก็จะมั่งคั่งมั่นคง (3) สราง
ความมีระเบียบวินัยใหแกบุคคล โดยเปนตัวกําหนดการประพฤติปฏิบัติของบุคคลใหเปนไปตามกฎเกณฑ
ที่สังคมยอมรับวาถูกตอง เมื่อบุคคลประพฤติตามชีวิตและสังคมก็จะมีความเปนระเบียบ (4) ควบคุม
ไมใหคนชั่วมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น โดยการปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางแกผูอื่นและการแนะนําสั่งสอน (5)
ชวยทําใหบุคคลนําความรูและประสบการณที่ไดเรียนมาสรางสรรคแตสิ่งดีมีคุณคา และ (6) ควบคุม
ความเจริญทางดานวัตถุและจิตใจของคนใหเติบโตไปพรอม ๆ กัน กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
(2541) กลาววา จริยธรรมเปนปจจัยสําคัญในการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขถาคนในสังคมใด
มีจริยธรรมสูง สังคมนั้นจะมีแตความเจริญ ผูมีจริยธรรมสูงประพฤติแตในสิ่งที่ดีและบรรลุถึงสภาพ
ชีวิตอันทรงคุณคาพึงประสงค
ความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรมประการหนึ่งคือสามารถลดปญหาและขจัด
ปญหาที่จะเกิดขึ้นแกบุคคลและสังคม เมื่อทุกคนประพฤติปฏิบัติตนดี อุปสรรค ศัตรู และภัยอันตราย
ก็จะหมดสิ้นไป ชีวิตและสังคมก็จะมีแตความสงบสุขสันติ
2.6.3 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม
การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริยธรรมมี ห ลายแนวคิ ดทฤษฎี โดยมี พื้ น ฐานจากความคิ ด
ความเชื่อที่แตกตางกันไป ธิดาพร โตสติ (2546) และ ทิศนา แขมมณี (2546) กลาวถึงแนวคิดและทฤษฎี
คุณธรรมจริรยธรรมที่ สําคัญ คือทฤษฎีจิตวิเคราะห ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม ทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปญญา และทฤษฎีกระจางคานิยม
2.6.3.1 ทฤษฎีกระจางคานิยม
ทฤษฎีกระจางคานิยม (value clarification theory) มีหลักสําคัญ คือการชวยให
บุคคลเกิดความกระจางในคานิยมที่ตนยึดถือ หรือมีความเชื่อวาดี ถูกตอง หรือควรจดจํา เปนกระบวนการ
ที่จะทําใหบุคคลเกิดความกระจางในจริยธรรมของตนเอง รูจักตนเอง รูจักผูอื่น สังคม และสิ่งแวดลอม
เปนวิธีการที่จะใหบุคคลยอมรับความรูสึก และความคิดดวยตนเองภายใตสถานการณที่กําหนด ทฤษฏี
ทฤษฎีกระจางคานิยม เชื่อวาผลที่จะไดจากจากกระบวนการนี้จะเอื้อใหความคิดกับการกระทําสัมพันธกัน
และเชื่อวาหากบุคคลมีความสามารถคิดหรือไดความรูสึกของตนเองออกมา และตอบคําถามหรือ
สามารถวิเคราะหผลของพฤติกรรมที่แสดงออกของตนเองไดดีจะชวยใหบุคคลเกิดความกระจางในความเชื่อ
เจตคติ และคานิยมของตนเองที่ถูกตองเปนธรรมได (สุทธิพร บุญสง, 2552)
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2.6.3.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท (Piaget)
ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ เพียเจท (Piaget, 1896-1980) อธิบายพัฒนาการ
ทางจริยธรรมของมนุษยเปนไปตามขั้น และขึ้นอยูกับวัยโดยจะคอย ๆ พัฒนาไปตามวันและเวลา เพียเจท
เชื่อวาจุดศูนยกลางของความฉลาด คือความสามารถในการปรับตัวกับสิ่งแวดลอม ซึ่งเกิดจากการเรียนรู
และการไดรับประสบการณ โดยเริ่มตั้งแตวัยทารกเปนกระบวนการที่ทําใหบุคคลปรับตัวใหเหมาะสม
กับสิ่งแวดลอม (ศรีเรือน แกวกังวาล, 2553) เพียเจทใชเกณฑการแบงพัฒนาการทางสติปญญาเปนพื้นฐาน
ของการศึกษาพัฒนาการทางจริยธรรม เชื่อวาพัฒนาการทางจริยธรรมเปนกระบวนการพัฒนาตามลําดับ
ไม มี ก ารข ามขั้ น เพี ย เจท แ บ งระยะพั ฒ นาการทางจริ ย ธรรมออกเป น 3 ระยะ (Eysenck, 2002;
Philosophy of Nature, 2016; Shaffer & Kipp, 2010) ทั้งนี้ ชวงอายุแตละระยะของพัฒนาการ
ทางจริยธรรมอาจมีความเหลื่อมล้ํากันอยูบาง เนื่องจากการอางอิงตําราที่แตกตางกันแตยังคงไวซึ่งเนื้อหา
วิจิตรา สายออง (2556) ไดสรุปสาระสําคัญแตละระยะของพัฒนาการทางจริยธรรม ดังนี้
ระยะกอนจริยธรรม (premoral period) เปนระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0
ถึง 5 ป เด็กในระยะนี้ยังไมสามารถรับรูกฎระเบียบหรือหลักเกณฑทางจริยธรรมไดอยางละเอียด ทําให
ความคิดในการตัดสินความถูกผิดของการกระทํ าหรือความคิดในการเลือกกระทําหรือไมกระทํ า
เปนไปตามความตองการทางรางกายหรือความคิดเห็นของคนใกลชิด เชน เด็กประพฤติปฏิบัติตาม
คําแนะนําหรือการหามปรามของพอแม โดยคิดวาสิ่งที่พอแมใหประพฤติปฏิบัตินั้นเปนสิ่งดี
ระยะของจริยธรรมตามความจริงหรือตามหลักความดีงาม (stage of moral
realism or heteronomous morality) เปนระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 5 ถึง 10 ป ซึ่งสามารถเรียนรู
สิ่งแวดลอม ตัดสินใจไดวาควรปฏิบัติตอผูอื่นได สามารถประพฤติตนตามกฎระเบียบ ตัดสินใจเองไดวา
สิ่งใดควรหรือไมควรกระทํา เริ่มเรียนรูและกระทําตามความคิดเห็น และความรูสึกของตนเองมากขึ้น
หรือใกลเคียงกับการกระทําตามระเบียบและกฎเกณฑของสังคม
ระยะของความเชื่อทางจริยธรรมหรือมีอิสระในการปฏิบัติจริยธรรม (stage of
moral relativism or autonomous morality) เปนระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 10 ปขึ้นไป ซึ่งสามารถคิด
และตัดสินใจไดดวยเหตุผลของตนเอง เริ่มปฏิสัมพันธกับผูอื่นดวยความเสมอภาคและเปนธรรม สังเกต
และเขาใจความรูสึกของผูอื่นไดถูกตองมากขึ้น และประพฤติปฏิบัติเพื่อตอบสนองพัฒนาการดานจิตใจ
มากขึ้น ถือเปนพัฒนาการทางจริยธรรมขั้นสูง
พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2556) กลาววาเหตุผลเชิงจริยธรรมนั้นเกิดจาก
กระบวนการพัฒนาของมนุษยตามระดับพัฒนาการทางสติปญญาและความรู ความเขาใจของมนุษย
การสรางและการพั ฒ นาตองใช ระยะเวลา การปรุงแตงจึงเกิดขึ้นไดยาก การเสริม สรางคุณ ธรรม
จริยธรรมควรกระทําเมื่อเด็กมีความพรอมทางวุฒิภาวะและมีพัฒนาการทางการรูคิดเหมาะสมตามวัย
ความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณธรรมจริยธรรมมีความสัมพันธเชิงบวกกับความสามารถทางการรูคิด
สอดคลองกับ ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2551) กลาววาสติปญญาหรือความสามารถในการรูคิดเปนพื้นฐาน
ของการมีคุณธรรมจริยธรรม เนื่องจากผูที่มีคุณธรรมจริยธรรมสูงมักเปนผูสามารถคิดวิเคราะห มีวิจารณญาณ
และสามารถคาดการณเกี่ยวกับสาเหตุและผลของการกระทําได พัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรมจะสูงขึ้น
ตามความสามารถทางการรู คิดของบุคคลซึ่งเปนผลมาจากการเรียนรู และไดรับประสบการณผาน
การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น ๆ ในสังคมแวดลอม
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2.6.3.3 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิรก (Kohlberg)
โคลเบิรก (Kohlberg, 1927-1983) ไดพัฒนาแนวคิดพัฒนาการทางจริยธรรม
ตอเนื่องมาจากเพียเจท (Piaget, 1896-1980) โคลเบิรกกําหนดเกณฑการประเมินจริยธรรมของบุคคล
โดยแบงเปนขั้นการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 6 ขั้น ตามแนวคิดในการแบงขั้นพัฒนาการทางสติปญญา
และจริยธรรมของเพียเจท (Barak, 2009; Cox, 2001; Tassoni, 2007) โคลเบิรก (Kohlberg, 1964)
อธิบายพัฒนาการทางจริยธรรมทั้ง 3 ระยะ และ 6 ขั้น (Cox, 2001; Tassoni, 2007) ประกอบดวย
(1) ระยะกอนกฎเกณฑ (2) ระยะตามกฎเกณฑ และ (3) ระยะเหนือกฎเกณฑ วิจิตรา สายออง (2556)
สรุปรายละเอียดแตละระยะดังนี้
ระยะกอนกฎเกณฑ (pre-conventional) อายุ 6-13 ป เด็กจะรับกฎเกณฑ และ
ขอกําหนดของพฤติกรรมที่ดีและไมดีจากผูมีอํานาจเหนือตนเอง และจะนึกถึงผลที่ตามมา คือรางวัลหรือ
การลงโทษ เด็กจะมองวาพฤติกรรมที่ไดรางวัลเปนพฤติกรรมที่ดี สวนพฤติกรรมที่ไดรับการลงโทษคือ
พฤติกรรมที่ ไมดี เด็กจะตอบสนองตอกฎเกณฑ ที่ผูมีอํานาจทางกายเหนือตนเองกําหนดขึ้น และจะ
ตัดสินใจเลือกแสดงพฤติก รรมที่ ตอเอื้อประโยชนห รือกระทําเพื่อความพึงพอใจของตนเองโดยไม
คํานึงถึงผูอื่น
ขั้นที่ 1 การถูกลงโทษและการเชื่อฟง (punishment and obedience orientation)
เด็ กจะยอมทํ าตามคํ าสั่ งที่ ผู มี อํ านาจเหนื อตนเองโดยไม มี เงื่ อนไขเพื่ อจะไม ถู กลงโทษ เด็ กจะแสดง
พฤติกรรมเพื่อหลบหลีกการถูกลงโทษ เพราะกลัวความเจ็บปวด เด็กจะใชผลของพฤติกรรมที่ตามมาเปน
เครื่องชี้วาพฤติกรรมของตนเองถูกหรือผิด พฤติกรรมใดที่ทําแลวไดรับรางวัลหรือคําชมเด็กก็จะคิดวา
สิ่งที่ตนเองทําถูก และจะทําซ้ําอีกเพื่อหวังรางวัล
ขั้ น ที่ 2 กฎเกณฑ เป น เครื่ อ งมื อ เพื่ อ ประโยชน ข องตนเอง (instrumental
relativist orientation) ใชหลักการแสวงหารางวัลและการแลกเปลี่ยน เด็กจะทําตามกฎขอบังคับเพื่อ
ประโยชนหรือความพอใจของตนเองหรือทําดีเพราะอยากไดรางวัลหรือสิ่งของตอบแทน ไมไดคํานึงถึง
ความยุติธรรมและความเห็นอกเห็นใจหรือความเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น
ระยะตามกฎเกณฑ (conventional) อายุ 13-16 ป เด็กจะแสดงพฤติกรรมตาม
ความคาดหวังของผูปกครอง บิดามารดา และกลุมที่ตนเปนสมาชิก เด็กตองแสดงพฤติกรรมนั้นเพราะ
กลัววาตนเองจะไมเปนที่ยอมรับของผูอื่นโดยคํานึงถึงจิตใจของผูอื่นเปนหลัก และเชื่อวาความซื่อสัตย
ความจงรักภักดีเปนสิ่งสําคัญซึ่งทุกคนมีหนาที่รักษามาตรฐานทางจริยธรรมไว โคลเบิรก แบงพัฒนาการ
ทางจริยธรรม ระดับนี้เปน 2 ขั้น คือ
ขั้นที่ 3 ความคาดหวังและการยอมรับในสังคม สําหรับ “เด็กดี” (interpersonal
on ordance of “good boy, nice girl” orientation) เด็กจะปฏิบัติตามในสิ่งที่ผูอื่นเห็นชอบและยอมรับ
คลอยตามการชักจูงของผูอื่นโดยเฉพาะกลุมเพื่อนเพื่อรักษาสัมพันธภาพไว การชวยเหลือผูอื่นก็เพื่อ
ตองการใหตนเองไดรับการยกยองชมเชย เปนที่ชื่นชอบ และยอมรับจากกลุมเพื่อน ในขั้นนี้พฤติกรรม
ที่ดี คือพฤติกรรมที่ทําใหผูอื่นชื่นชอบและยอมรับ ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2551) กลาววาผูใหญที่จริยธรรม
หยุดชะงักอยูในขั้นนี้ คือบุคคลที่กระทําการใด ๆ โดยเห็นแกพวกพองเครือญาติหรือเพื่อนฝูงมากกวา
ที่จะตัดสินใจกระทําสิ่งใดเพราะเห็นแกสวนรวมเปนหลัก โดยจะเลือกยึดเอาผลประโยชนของตนหรือ
พวกพองเปนหลักมากกวาเอาประโยชนของสวนรวมเปนหลัก
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ขั้นที่ 4 กฎและระเบียบ (law and order orientation) เด็กจะใชหลักในการปฏิบัติ
ตามหนาที่ และระเบียบของสังคมอยางเครงครัด เขาใจบทบาทหนาที่ของตนในฐานะเปนหนวยหนึ่งของ
สังคมเพื่อดํารงไวซึ่งกฎเกณฑทางสังคม เด็กจึงมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑตาง ๆ ที่สังคมกําหนดหรือ
คาดหวัง เหตุผลทางจริยธรรมในขั้นนี้เชื่อวาสังคมจะมีความเปนระเบียบเรียบรอยตองมีกฎหมายและ
ขอบังคับที่ทุกคนตองปฏิบัติตาม เพราะผูที่ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับหรือกฎหมาย คือคนดีหรือคนที่
มีพฤติกรรมถูกตองเหมาะสม
ระยะเหนือกฎเกณฑ (post-conventional) อายุ 16 ปขึ้นไป เปนหลักจริยธรรม
เด็กจะแสดงพฤติกรรมโดยการตีความหมายของหลักการและมาตรฐานทางจริยธรรมดวยวิจารณญาณ
การตัดสินใจวาสิ่งใดถูกหรือผิด ควรหรือไม เกิดจากวิจารณญาณของตนเอง และขึ้นอยูกับเหตุผลใดจะมี
ความสําคัญหรือควรนําไปประพฤติปฏิบัติมากกวากัน โดยปราศจากอิทธิพลของผูมีอํานาจหรือกลุมที่ตน
เปนสมาชิก โคลเบิรกแบงพัฒนาการทางจริยธรรม ระดับนี้เปน 2 ขั้น คือ
ขั้ น ที่ 5 สั ญ ญาสังคมหรือหลักการทํ าตามคํามั่ นสั ญ ญา (social contract
orientation) เด็ ก จะมี เหตุ ผ ลในการเลื อ กกระทํ า โดยคํ านึ งถึ งประโยชน ข องส วนรวม การแสดง
พฤติกรรมเพื่อทําตามมาตรฐานทางสังคม เนนความสําคัญของมาตรฐานทางจริยธรรมที่คนสวนใหญ
ในสังคมยอมรับวาเปนสิ่งที่ถูกสมควรที่จะปฏิบัติ ใชความคิดและเหตุผลเปรียบเทียบ "ถูก และผิด"
ขึ้นอยูกับคานิยมและความคิดเห็นของแตละบุคคล แมวาจะเห็นความสําคัญของสัญญาหรือขอตกลง
ระหวางบุคคล แตเปดใหมีการแกไขโดยคํานึงถึงประโยชนและสถานการณแวดลอมในขณะนั้น
ขั้นที่ 6 หลักการคุณธรรมสากล (universal ethical principle orientation)
บุคคลเลือกตัดสินใจที่จะกระทําโดยยอมรับความคิดที่เปนสากลของผูเจริญแลว บุคคลจะแสดงเหตุผล
ที่เปนหลักสากล ไมยึดติดตอกฎเกณฑทางสังคมของตน บุคคลมีความยืดหยุนทางจริยธรรม กระทํา
หรือไมกระทําสิ่งใดตามหลักอุดมคติสากล เพราะประโยชนของสวนรวมเปนหลัก ขั้นนี้จะปรากฏใน
ผูใหญ ผูใหญบางคนใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในการเลือกกระทําใด ๆ ตามมโนธรรมของตนเองโดยคํานึงถึง
ความถูกตองเหมาะสมและเปนประโยชนตอสวนรวมตามหลักที่สากลยอมรับ ไมไดยึดติดกับระเบียบ
กฎเกณฑท่ีสังคมกําหนดไวเทานั้น (Atkinson, Perry, Smith & Cairns, 1993) ขั้นนี้เปนหลักการ
มาตรฐานจริยธรรมสากลเปนหลักการเพื่อมนุษยธรรม เพื่อความเสมอภาคในสิทธิมนุษยชนและเพื่อ
ความยุติธรรมของมนุษยทุกคน สิ่งที่ถูกและผิดปนสิ่งที่ขึ้นมโนธรรมของแตละบุคคลที่เลือกยึดถือ
โคลเบิรก เชื่อวาพัฒนาการทางจริยธรรมของแตละบุคคลจะผานไปตามขั้น
พัฒนาการ มีพื้นฐานมาจากการใหเหตุผลเชิงตรรกศาสตร และเชื่อวาการรับรูทางสังคมและบทบาท
ทางสังคมของแตละบุคคลจะมีความสัมพันธในลักษณะปฏิสัมพันธกับพัฒนาการทางจริยธรรมของ
บุคคลนั้น สําหรับการตัดสินคุณธรรมตามขั้นตาง ๆ โคลเบิรก อธิบายวาเปนผลมาจากประสบการณ
ในการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น อันจะนําไปสูการเรียนรูสวนบุคคลมากกวาจะเปนรูปแบบของวัฒนธรรม
ที่สังคมวางไว ทั้งนี้บุคคลที่จะมีจริยธรรมขั้นสูงหรือสามารถใชเหตุผลทางจริยธรรมขั้นสูงไดนั้นจะตอง
สามารถใชเหตุผลเชิงตรรกะ และความสามารถในการรับรูทางสังคมในระดับสูงกอน (ออมเดือน สดมณี
และฐาศุกร จันประเสริฐ, 2554)
2.6.3.4 ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม
ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (social learning theory) พัฒนาขึ้นโดย แบนดูรา
(Bandura, 1977) มีแนวคิดการเรียนรูทางสังคม คือ (1) บุคคลสามารถเรียนรูโดยการสังเกต (2) การเรียนรู
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ภายในจิตใจเปนสิ่งสําคัญ และ (3) การเรียนรูไมจําเปนตองเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Eysenck,
2002) แบนดูรา (Bandura, 1986, 1999) กลาวถึงการเรียนรูแตกตางจากนักจิตวิทยาคนอื่น กลาวคือ
การเรียนรูไมเพียงแตหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในดานการแสดงออกแตยังเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไดรับ
ความรูใหม ๆ เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายในดานการรูคิด แบนดูราเชื่อวาบุคคลกระตือรือรน
ที่จะแสวงหาขอมูล ความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมรอบตัวและเรียนรูสิ่งที่ตนสนใจชื่นชอบเพิ่มเติมอยูเสมอ
เวยเน และคณะ (Weiten & McCannan, 2016) สรุปแนวคิดของ แบนดูราวาบุคลิกภาพไดรับอิทธิพล
อยางมากโดยกระบวนการเรียนรูผานการมีปฏิสัมพันธกับสังคมแวดลอมรอบตัว ไดแก สังคมแวดลอม
ดานครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู ความสัมพันธกับสมาชิกของครอบครัว และปจจัยแวดลอมทางสังคม
แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา มีหลักการที่สําคัญ 3 ประการ
คือการเรียนรูโดยการสังเกต (observational learning) การกํากับตนเอง (self regulation) และการ
รับรูความสามารถของตนเอง (self efficacy) สมหวัง โอชารส, ภัคสกุล นาคจู, ไกรวุฒิ วัฒนสิน และ
วราภรณ เตชะสุวรรณา (2558) ไดสรุปหลักการของแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม ดังนี้
การเรียนรูโดยการสังเกต (observational learning) แบนดูราใหความสําคัญกับ
การเรียนรูโดยการสังเกตตัวแบบ โดยตัวแบบแบงเปน 3 ประเภท คือ (1) ตัวแบบที่เปนบุคคลมีชีวิตจริง
(live model) เช น บิ ด า มารดา ครู และเพื่ อ น ฯลฯ (2) ตั ว แบบที่ เป นสั ญ ลั ก ษณ (symbolic
model) เชน หนังสือ โทรทัศน และภาพยนตร ฯลฯ และ (3) ตัวแบบที่เปนคําสอนหรือคําแนะนํา
(verbal description or instruction) หมายถึงคําสอน หรือ คําแนะนําที่บอกกลาวดวยวาจา และ
คําสอน คําแนะนําที่บันทึกไวเปนลาย ลักษณอักษร (Gredler,1992)
การเรียนรูทางสังคมทั้งเด็กและผูใหญมีแนวโนมที่จะเลียนแบบบุคคลที่ชื่นชอบ
หรือนับถือมากกวาบุคคลที่ไมชื่นชอบ (Weiten & McCannan, 2016) และจะซึมซับมาเปนพฤติกรรม
ของตนเองหรือไมขึ้นอยูกับผลของการกระทําที่ตัวแบบไดรับ และกระบวนการรูคิดของบุคคล สอดคลองกับ
ศรีเรือน แกวกังวาล (2553) กลาววาเด็กเรียนรูพฤติกรรมหลายอยาง เชน ภาษาพูด ความกาวราว จริยธรรม
วิธีคิด วิธีพูด และอื่น ๆ โดยการสังเกตผูใกลชิด และเลียนแบบวิธีคิดวิธีแสดงออกจากบุคคลเหลานั้น
กระบวนการสังเกต การเลือก และการทําตามเกิดขึ้นควบคูกันไปกับระบบความคิด
พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2556) กลาววาทัศนะของนักจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม
และนักจิตวิทยาการเรียนรูทางสังคม พัฒนาการทางจริยธรรมเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติตาม
กฎเกณฑของสังคมโดยมีแรงจูงใจพื้นฐานมาจากความตองการทางชีววิทยา การแสวงหารางวัล ตลอดจน
การหลี กเลี่ ยงการถู กลงโทษ แบนดู รา กล าวว าการเรี ยนรู จากตั วแบบ ประกอบด วย 4 กระบวนการ
(Answers, 2016; Culatta, 2013; McLeod, 2011) คือ (1) กระบวนการตั้งใจ (attention process)
เปนตัวกําหนดวาบุคคลจะสังเกตอะไรจากตัวแบบ องคประกอบที่มีผลตอกระบวนการตั้งใจ คือตัวแบบ
และผูสังเกต (2) กระบวนการเก็บจํา (retention process) การแปลงขอมูลจากตัวแบบเปนรูปภาพ
ของสัญลักษณและจัดโครงสรางเพื่อใหจําไดงายขึ้น (3) กระบวนการกระทํา (production process)
เปนกระบวนการที่ผูสังเกตแปลงสัญลักษณที่เก็บจําไวมาเปนการกระทํา ซึ่งจะกระทําไดดีหรือไมขึ้นอยูกับ
สิ่งที่จําไดจากการสังเกตการกระทําของตน การไดรับขอมูลยอนกลับ และการเทียบเคียงการกระทํา
กับภาพที่จําได และ (4) กระบวนการจูงใจ (motivation process) กระบวนการจูงใจขึ้นอยูกับองคประกอบ
ของสิ่งลอใจภายนอก

46

การกํากับตนเอง (self regulation) บุคคลสามารถเรียนรูที่จะควบคุมพฤติกรรม
ภายนอกและภายในของตนเองไดไมวาจะเปนการกระทําและความรูสึกนึกคิดของตนเอง นอกเหนือไปจาก
การการถูกกํากับพฤติกรรมโดยการเสริมแรงทางบวกและทางลบ กระบวนการกํากับตนเองทําไดโดย
การฝ ก ฝนและพั ฒ นา ดั งนี้ (1) การสั งเกตตนเอง บุ คคลสามารถสั งเกตตนเองในด านการกระทํ า
ความคิดริเริ่ม ความสามารถในการเขาสังคม และพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม (2) กระบวนการ
ตัดสิน บุคคลพิจารณาประเมินคุณคาพฤติกรรมวาถูกตองเหมาะสมควรกระทําหรือไมเพียงใด โดยใช
หลักเกณฑของตนเองที่ไดรับจากการอบรม สั่งสอน การเรียนรูบรรทัดฐานของสังคม การสังเกตจาก
ตัวแบบ และการสังเกตการตอบสนองของสังคมแวดลอม และ (3) การแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอ
ตนเอง บุคคลกําหนดหลักเกณฑเพื่อการประเมินคุณคาตัดสินพฤติกรรม ซึ่งสงผลในการจูงใจใหตนเอง
แสดงพฤติกรรมตามเกณฑที่กําหนด
การรับรูความสามารถของตนเอง (self efficacy) เปนความเชื่อเกี่ยวกับความ
สามารถของตนเองในการกระทําหรือแสดงพฤติกรรม เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย (Weiten
& McCannan, 2016) ปจจัยที่เอื้อตอการพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเอง มี 4 ประการ คือ
(1) ประสบการณที่ไดรับชัยชนะและความสําเร็จ (mastery experience) คือความพยายามเอาชนะ
อุปสรรคความยากลําบากจนประสบความสําเร็จ (2) ตัวแบบ การไดเรียนรูโดยการสังเกตตัวแบบที่มี
ลักษณะใกลเคียงกันตนเอง เชน วัยใกลเคียงกัน หรือเพศเดียวกัน ที่มีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ
ที่ยากลําบากจนประสบความสําเร็จก็จะทําใหบุคคลเกิดความมั่นใจในความสามารถที่ประสบความสําเร็จ
ไดเชนเดียวกับตัวแบบ (3) การจูงใจและการสนับสนุนใหกําลังใจ (persuasion and encouragement)
จากบุคคลแวดลอมมีสวนชวยพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองได และ (4) การตีความ การกระตุน
ปลุกเราทางอารมณ (interpretation of emotionalarousal) เมื่อไดรับการกระตุนจากอารมณทําให
รางกายตอบสนองไปตามการรับรูและการรูคิดของตนเอง หากบุคคลใชความสามารถในการรูคิดตีความ
เชิงบวกจะชวยกระตุนใหมีการพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองเพิ่มมากขึ้น
2.6.3.5 ทฤษฎีตนไมจริยธรรม
ทฤษฎีตนไมจริยธรรมของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2553) อธิบายวาลักษณะ
พื้นฐานและองคประกอบทางจิตใจอันจะนําไปสูพฤติกรรมที่พึงปรารถนา เพื่อสงเสริมใหบุคคลเปนคนดี
และคนเกง โดยการศึกษาสาเหตุพฤติกรรมของคนดี และคนเกงรวมถึงสาเหตุของพฤติกรรมตาง ๆ
ของคนไทย อายุตั้งแต 6-60 ป วาพฤติกรรมเหลานั้นมีสาเหตุทางจิตใจอะไร และนํามาประยุกตเปน
ทฤษฎีตนไมจริยธรรมสําหรับคนไทย โดยแบงตนไมจริยธรรมออกเปน 3 สวน รายละเอียดดังนี้
สวนดอกผล แสดงถึงพฤติกรรมการทําความดีละเวนความชั่ว และพฤติกรรม
การทํางานอยางขยันขันแข็ง อันเปนพฤติกรรมของพลเมืองดีพฤติกรรมที่เอื้อเฟอตอการพัฒนาประเทศ
สวนลําตน แสดงถึงพฤติกรรมการทํางานอาชีพอยางขยันขันแข็ง ประกอบดวย
จิตลักษณะ 5 ดาน คือ (1) เหตุผลเชิงจริยธรรม คือความซื่อสัตยสุจริต และมีความรับผิดชอบ (2) มุงอนาคต
และการควบคุมตนเอง คือการรูจักควบคุมตนเองใหอดทน และมีความภูมิใจในการทําความดี (3)
ความเชื่ออํานาจในตนเอง เชื่อวาผลที่เกิดมาจากการกรกะทําของตนเอง (4) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ คือ
การมุงมั่นในการทํางานใหสําเร็จตามจุดหมาย กลาฝาอุปสรรคโดยไมยอทอ และ (5) ทัศนคติ คุณธรรม
และคานิยม คือการมองเห็นและเขาใจในคุณคาประโยชน และความดีของการปฏิบัติหนาที่
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จิตลักษณะทั้ง 5 ดานนี้ หากมีมากในบุคคลใดบุคคลนี้ก็จะเปนผูที่มีพฤติกรรม
ของคนดีและคนเกงอยางสม่ําเสมอ แตหากขาดลักษณะหลายประการมากเทาใดบุคคลนั้นก็จะเปนผูที่ไมมี
ความสามารถที่จะเปนคนดีและคนเกงได
สวนราก เปนสวนที่แสดงถึงพฤติกรรมการทํางาน การประกอบอาชีพอยางแข็งขัน
ประกอบดวยจิตลักษณะ 3 ดาน คือ (1) สติปญญา คือความเฉลียวฉลาด มีความรู และความคิดที่
เหมาะสมกับอายุ (2) ประสบการณทางสังคม คือการรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา การไดรับประสบการณ
ทางสังคมอยางเหมาะสมกับอายุ และ (3) สุขภาพจิต คือการมีความสุขในการทํางานมีอารมณมั่นคง
จิตลักษณะทั้ง 3 ดาน เปนสาเหตุสําคัญของการพัฒนาลักษณะทางจิตใจ 5
ประการ ที่ลําตนและพฤติกรรมของคนดี คนเกง ซึ่งเปนไมบนตน ในทฤษฎีตนไมจริยธรรมมีลักษณะ
ทางจิตใจและพฤติกรรมที่จะตองเสริมตั้งแตเด็ก 2 ขวบขึ้นไป และควรพัฒนาการฝกฝนใหแสดงพฤติกรรม
ที่ดีงามจนติดเปนนิสัย
จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณ ธรรมและจริยธรรมที่กลาวไวในขางตน
เห็ นได วาคุณธรรมจริยธรรมมีความจําเปนตอบุ คคล และไมใชเรื่องยากที่ เขาใจและพั ฒนาตนเองให
ประพฤติ ตนเป น ผู มี คุ ณ ธรรมและจริย ธรรม ทั้ งนี้ ในการส งเสริม คุ ณ ธรรมและจริย ธรรมจํ าเป น ที่
ผูเกี่ยวของทุกฝายโดยเฉพาะครูจะไดนําแนวคิด ความเชื่อของทฤษฎีตาง ๆ มาหลอมรวมประยุกตใช
ใหเหมาะสมจะสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
2.6.4 คุณธรรมและจริยธรรมที่ควรสงเสริมใหผูเรียน
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2541) กลาวถึงคุณธรรม จริยธรรม ที่ควรพัฒนาใหกับเด็ก
และเยาวชน ประกอบดวย ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ และความอดทน อุตสาหะ สอดคลองกับ
ไสว มาลาทอง (2542) กลาววาคุณธรรม และจริยธรรมที่ประเทศชาติตองการและจําเปนตองปลูกฝง
ประกอบดวย 10 ประการ คือ (1) ความมีระเบียบวินัย (2) ความซื่อสัตยสุจริต และความยุติธรรม (3)
ความขยัน ประหยัด และยึดมั่นในสัมมาอาชีพ (4) การมีจิตสํานึกในหนาที่และความรับผิดชอบตอสังคม
และประเทศชาติ (5) การรูจักคิดริเริ่ม วิจารณ และการตัดสินใจอยางมีเหตุผล (6) ความกระตือรือรน
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย รักและเทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย (7) การมีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ (8) การรูจักพึ่งพาตนเองและมีอุดมคติ (9) การมีความ
ภาคภูมิใจและรูจักทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ และ (10) การมีความเสียสละ เมตตา
อารี กตัญูกตเวที กลาหาญ และสามัคคี
ปราณี วิธุรวาณิชย (2542) กลาวถึงคุณธรรม และจริยธรรมสําหรับการประกอบอาชีพ
ประกอบดวย (1) ความขยันหมั่นเพียร คือตองเปนคนสูงาน มีความมุมานะ อดทน อดกลัน และทํางาน
อยางเต็มกําลังความสามารถของตนเองดวยความเสมอตนเสมอปลาย (2) ความซื่อสัตยสุจริต คือความ
ซื่อตรง และมีความจริงใจในการประกอบอาชีพ มีความจริงใจตออุดมการณ ของตนเอง เขาใจดวย
ตนเองอยางชัดแจงถึงการไมควรทุจริต คดโกง หรือการไมซื่อสัตยตอการดํารงชีวิตของตนเอง (3) การ
ตรงตอเวลา คือการเปนคนที่เคารพตอเวลา การรักษาเวลานัดหมายอยางเที่ยงตรง เขาทํางานและเลิก
ตามกําหนดเวลา ไมมาทํางานสาย บายเบี่ยงหนาที่จนทําใหเสียเวลา (4) ความเมตตา กรุณา เปนการ
แสดงออกถึงความเขาใจ เห็นใจผูที่อยูรวมกันในสังคม หากผูอื่นทําผิดพลาดหรือบกพรองดวยความไมรู
ก็ใหมีความเมตตา เห็นใจ และใหอภัย โดยชวยเหลือแนะนําใหทําในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสม และ (5)
ความรับผิดชอบ คือความสํานึกในหนาที่ของตนเองที่จะตองกระทําดวยการปฏิบัติหนาที่ของตนเองใหดี
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ใหเต็มกําลังความสามารถ และระมัดระวังไมใหเกิดความเสียหายทั้งสวนตนและสวนรวม ผูมีสํานึก
ความรับผิดชอบดีจะมีคุณธรรมของความอดทนสอดแทรกอยูดวย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2549) ไดกําหนดตัวบงชี้
เพื่อประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่ 2 (พ.ศ. 2549-2553) มาตรฐานที่ 1
ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ประกอบดวย 6 ตัวบงชี้ โดยผูวิจัยอธิบายเฉพาะ
ในสวนของ (1) ความมีวินัย และความรับผิดชอบ (2) ความซื่อสัตย สุจริต (3) ความกตัญูกตเวที และ
(4) ความเมตตากรุณา รายละเอียดดังนี้
1. ผูเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ เกณฑพิจารณา คือ ผูเรียนมาเรียนทันเวลา ปฏิบัติตาม
ระเบียบของสถานศึกษา ผูเรียนสนใจกิจกรรมการเรียนและรับผิดชอบงานที่ครูมอบหมาย ผูเรียนแตงกาย
เรียบรอยในถานการณตาง ๆ มีความสุภาพเรียบรอย มีสัมมาคาระวะ และมีมารยาทในการรับประทาน
อาหาร
2. ผูเรียนมีความซื่อสัตย สุจริต เกณฑการพิจารณา คือ ปฏิบัติตามระเบียบการสอบ
และไมลอกการบาน ทรัพยสินของผูเรียนไมสูญหาย และผูเรียนพูดแตความจริง
3. ผูเรียนมีความกตัญ ู กตเวที เกณฑ พิจารณา คือ ผูเรียนมีความเคารพ พอแม
ผูปกครอง และแสดงออกซึ่งการตอบแทนพระคุณอยางเหมาะสม ผูเรียนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว
ชุมชน และสังคม
4. ผูเรียนมีความเมตตากรุณา โอบออมอารี เอื้อเฟอเผื่อแผ และไมเห็นแกตัว เกณฑ
พิจารณา คือ ผูเรียนรูจักการใหเพื่อสวนรวมและเพื่อผูอื่น แสดงออกถึงการมีน้ําใจ หรือการชวยเหลือ
ผูอื่น และรูจักแบงปนทรัพยสินหรือสิ่งของเพื่อผูอื่น
2.6.5 แนวทางการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
มนุษยไมไดเกิดมาพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม การปลูกฝงใหมนุษยรูจัก ผิด
ชอบ ชั่ว ดี และการมีความสุขที่ยั่งยืน คือการใหความรู และประสบการณเปนสิ่งที่จําเปนโดยมีวิธีการ
ตาง ๆ กัน ดังนี้
2.6.4.1 การกลอมเกลาทางสังคมและการพัฒนาดานคุณธรรมและจริยธรรม
การเรียนรูกฎเกณฑทางสังคมที่ตองปฏิบัติรวมกันเปนสิ่งที่จําเปน เพราะจะทําใหบุคคลมีวิถีชีวิตตาม
ระเบียบแบบแผนทีส่ อดคลองกับวัฒนธรรมของสังคม การไดรับการอบรมสัง่ สอนและใหความรู ตลอดจน
ปลูกจิตสํานึกในดานคุณธรรมจริยธรรมตั้งแตในวัยเด็กจะทําใหบุคคลมีความคิดที่สอดคลองกับคุณธรรม
และจริยธรรมในระดับสากลและระดับสังคมได
คุณลักษณะของความเปนคนดีในแตละสังคมอาจมีคุณลักษณะที่แตกตางกัน
แตโดยรวมแลวคุณลักษณะที่ดีนั้นมักจะเปนคุณลักษณะที่เปนพื้นฐานสากล ฮูอิทท (Huitt, 2004) อธิบาย
คุณลักษณะของความเปนคนดี คือ (1) มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีคุณธรรม คือ
รูวาควรทําอยางไรจึงจะถูกตอง ไมทําใหผูอื่นหรือสังคมเสียหาย แสดงความรับผิดชอบ และมีจริยธรรมตอ
สิ่งที่ตนไดกระทํา (2) มีความสามารถในการกํากับวินัย การรักษาวินัยและบังคับตนเองใหอยูในระเบียบ
และกฎเกณฑตามที่ตนเองวางกรอบไว (3) มีคุณธรรมที่แสดงออกทางคานิยม จุดมุงหมาย และกระบวนการ
ที่สรางสรรคสังคม และ (4) มีมาตรฐานของความประพฤติสวนตน และความคิดที่เปนอิสระ
เมื่อบุคคลมีพัฒนาการดานจริยธรรมหนึ่งแลวก็ไมไดหมายความวาบุคคลนั้น
จะแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในระดับนั้นเสมอไป กลาวคือการแสดงออกดานจริยธรรมจะไมคงที่
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พัฒนาการสามารถยอนกลับไปกลับมาไดเนื่องจากอารมณ ความคิดและความรูสึกเขามามีอิทธิพลตอ
ความตองการที่จะทําในสิ่งที่ผิดหรือในสิ่งที่ถูกตอง บุคคลจึงไดรับการกลอมเกลาทางจริยธรรมอยาง
ตอเนื่องจึงจะสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข
ประภาศรี สีหอําไพ (2543) กลาวถึงการศึกษาเพื่อการปลูกฝงจริยธรรมวาเปน
การใหความรูในเรื่องจริยธรรม การใหการศึกษา และการอบรมบมนิสัยใหเรียนรูสิ่งที่ถูกผิด ตลอดจนการ
ตักเตือนใหเกิดความสํานึกในความถูกตองและความผิด โดยการ (1) การปลูกฝงพื้นฐานดานวิชาการ
การเรียนการสอน การศึกษาของไทยมีความเกี่ยวของกับศาสนาอยางเปนเนื้อเดียวกัน หลักสูตรตาง ๆ
ที่นํามาใชจะมีลักษณะแนวทางที่เปนไปในทางเดียวกันกับพุทธปรัชญา (2) การปลูกฝงพื้นฐานดานชีวิต
และสังคมก็จะนําพระธรรมที่เปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจามาเปนหลักในการคิดและการแกปญหาใน
เชิงคุณธรรมจริยธรรม การอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุขภายใตกฏเกณฑของสังคมและจิตสํานึกที่ดี
ตอตนเองและผูอื่น และ (3) การปลูกฝงพื้นฐานดานจิตวิทยา เปนพื้นฐานที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูดวย
การคิดการหยั่งเห็น การคิดอยางมีวิจารณญาณ มีการไตรตรองจนเกิดความเขาใจจนเกิดเปนจิตสํานึก
การศึกษาจิตวิทยาทําใหเขาใจธรรมชาติความตองการของมนุษยเพื่อใหเขาใจตนเองและผูอื่นดวยการ
สรางแรงจูงใจตนเองเพื่อใหสามารถพัฒนาไปสูความดีงามได
2.6.4.2 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมดวยการปลูกฝงคานิยม ประภาศรี
สีหอําไพ (2543) กลาวถึงวิธีการปลูกฝงจริยธรรมและคุณธรรม ดังนี้ (1) กําหนดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา
ตามคุณธรรมและจริยธรรมอยางสอดคลองกัน (2) เสนอตัวอยางพฤติกรรมที่พึงปรารถนา พรอมทั้ง
แสดงใหเห็นผลดีผลเสีย (3) ประเมินพฤติกรรมที่สอดคลองและไมสอดคลองกับคุณธรรมและจริยธรรม
โดยใชเกณฑผลของพฤติกรรมตอตนเอง หมูคณะและสังคม (4) แลกเปลี่ยนและวิจารณการประเมิน
ในกลุม (5) ฝกปฏิบัติใหบุคคลกระทําดวยใจสมัครและใหประเมินผลสําเร็จดวยตนเอง (6) ยํ้าใหบุคคล
รับเอาพฤติกรรมที่สอดคลองกับจริยธรรมและคุณธรรมโดยใหนํามาเปนสวนหนึ่งของตนเอง (7) การ
ปฏิบัติอยางตอเนื่องและการชักชวนใหผูอื่นประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เหมาะสมกับจริยธรรมและคุณธรรม
(8) พั ฒ นาค านิ ย มจากระดั บ ญาติ พี่ น อ งไปสู ห มู ค ณะและสั งคม และ (9) จั ด กิ จ กรรมเสริ ม เช น
กิจกรรมรณรงค นิทรรศการ และการประชุม ฯลฯ
2.6.4.3 การพัฒนาจริยธรรมคุณธรรมดวยการใชสติปญญา มนุษยเกิดมา
พรอมดวยสติปญญาที่ติดตัวมาแตกําเนิดแมวาจะมีสติปญญาที่ไมเทากัน สติปญญาเปนเครื่องมือในการ
ดํารงชีวิตของมนุษย สามารถพัฒนาใหเพิ่มพูนความสามารถได สติปญญา คือความฉลาด ผูที่มีสติปญญา
ดีคือผูที่สามารถคิดแกไขปญหาไดดีเนื่องจากเขาใจปญญาไดดี และสามารถปรับตัวไดอยางมีระสิทธิภาพ
ประภาศรี สีหอําไพ (2543) กลาวถึงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดวยการใชสติปญญา ดังนี้ (1) กลุม
สัมพันธ การสรางความเขาใจสมาชิกในแงมุมที่เปนเชิงบวกและการปรับพฤติกรรมความคิดของกลุม (2)
การสืบสวนสอบสวน เปนการใชวิธีซักถามเพื่อใหไดคําตอบของผลของการกระทําที่นําไปสูความสุขหรือ
ความทุกขระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับสังคม (3) การแสดงบทบาทสมมติ เพื่อใหเกิดแนวความคิด
ในการแกปญหาในเชิงคุณธรรมและจริยธรรมรวมกัน (4) การเลนเกมส เพื่อนําการเลนเกมสมาสูหลักการ
ของความคิดที่จะทําใหคูตอสูแพซึ่งอาจเกิดผลกระทบที่ไมพึงประสงคสะทอนกลับมายังตนเอง (5) การ
ใชสื่อโสตทัศนอุปกรณ ใหดูตัวอยางภาพการแสดงพฤติกรรมเพื่อนํามาวิเคราะห และ (6) การจัดคาย
จริยธรรม เพื่อใหบุคคลทีประสบการณในการอยูรวมกับผูอื่นในสถานการณที่จําเปน
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การจัดกิจกรรมเพื่อสรางเสริมปญ ญาเปนแนวทางที่ทําใหไดมีโอกาสคิดใน
สถานการณที่ตนเองเปนบุคคลภายนอกหรือผูสังเกตการณ เนื่องจากบุคคลมักจะมองไมเห็นแนวทาง
เมื่อตกอยูในสถานการณที่เขามามีสวนเกี่ยวของ การแกปญหาทางจริยธรรมจึงอาจมีสภาพ คลายเสนผม
บังภูเขา (สมหวัง โอชารส, ภัคสกุล นาคจู, ไกรวุฒิ วัฒนสิน และ วราภรณ เตชะสุวรรณา, 2558)
2.6.5 ปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
แคมปเบลล และ บอนด (Campbell & Bond, 1982) กลาววาปจจัยที่ทําใหเกิด
พัฒนาการดานจริยธรรม ซึ่งเปนองคประกอบทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคล ไดแก (1) พันธุกรรม
(2) ประสบการณในวัยเด็ก (3) การแสดงออกของผูใหญและเด็กที่อายุมากกวา (4) อิทธิพลเพื่อน (5)
กายภาพทางสังคมและสิ่งแวดลอม (6) สื่อสารมวลชน (7) สิ่งที่ถูกอบรมสั่งสอนในโรงเรียน และ (8)
สถานการณเฉพาะและบทบาทที่ตองแสดงออกสืบเนื่อง ซึ่งการผสมผสานกันขององคประกอบเหลานี้
จะหลอหลอมใหบุคคลพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมไดตามศักยภาพ (Huitt, 2004)
โฮแกน (Hogan, 1973) เชื่อวาปจจัยในดานของการเปนคนดีมีหลายประการ คือ
(1) การวางกรอบในการอบรมเลี้ยงดู เปนปจจัยที่ทําใหเด็กระวังตนภายใตกรอบของสังคมและกฎเกณฑ
ของพอแมในการประพฤติตนเปนคนดี (2) การตัดสินจริยธรรม การเรียนรูที่จะคิดอยางมีเหตุผล
เกี่ยวกับจริยธรรมประจําใจของตนเอง (3) ความรูสึกดานจริยธรรม เปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตของ
บุคคลที่จะมีระดับในการรูสึกผิดหรือละอายในสิ่งที่ควรทําหรือไมควรทํา (4) ความรูสึกเห็นใจ เปน
ความตระหนักในความรูสึกถึงในความตองการความชวยเหลือของผูอื่นที่ทําใหเขาไปหาและใหความ
ชวยเหลือ และ (5) ความเชื่อมั่นและความรู รูลําดับขั้นในการเขาไปมีสวนรวมในการชวยเหลือผูอื่น
และเชื่อวามีความสามารถในการชวยเหลือได (Tucker-Ladd, 2000)
ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรู ประกอบดวย (1) วุฒิภาวะ (maturation) จากการศึกษา
พบวาการเรียนรูมีความสัมพันธกับระดับวุฒิภาวะของผูเรียน เด็กสามารถเรียนรูไดตามระดับวุฒิภาวะ
ของเขาเทานั้น ถาเด็กยังไมมีวุฒิภาวะที่จะเรียนสิ่งใด แมวาจะเอาไปฝกสอนอยางไร เขาจะเรียนรูไมไดดี
จนกวาจะบรรลุวุฒิภาวะเสียกอน การจัดการเรียนการสอนครูจึงไมควรบังคับใหเด็กเรียนรูกอนมีวุฒิ
ภาวะ เพราะจะทําใหการเรียนไมประสบผลดี และมีผลใหเด็กเกิดทัศนคติที่ไมดีตอการเรียน (วิภาพร
มาพบสุข, 2545) (2) สติปญญา (intellegence) และความสามารถในการจํา ความสามารถทางสติปญญา
และความสามารถในการจํามีความสัมพันธกับการเรียนรู จิราภรณ ตั้งกิตติภาภรณ (2556) อธิบายวา
ระดับสติปญญาทําใหความสามารถของการเรียนรูของแตละบุคคลแตกตางกันไปผูเรียนที่มีสติปญญา
สูงมีแนวโนมที่จะเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกวาผูเรียนที่มีสติปญญาตํ่า และจาก
การศึกษาความสามารถในการจําของเด็กวัย 5 ป พบวาความจําระยะสั้นสามารถทํานายผลสัมฤทธ
ทางการเรียนใน 6 ป ตอมาไดดีกวาความสามารถทางสติปญญา (Alloway & Alloway, 2010)
2.6.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณธรรมและจริยธรรม
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชน มีงานวิจัย
ที่นาสนใจในหลายดาน พอสรุปเปนแนวทางดังนี้
สุทิศ จันทรบุตร (2546) ศึกษาการพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
พบวากิจกรรมแทรกแซงที่ประกอบดวยการอบรมใหความรู การประชุมผูปกครอง การเขาคาย คุณธรรม
จริยธรรม การใหเพื่อนเตือนเพื่อน การเยี่ยมครอบครัว และพบปะผูปกครอง เปนวิธีการที่ทําใหเยาวชนมี
เหตุผลเชิงคุณธรรมจริยธรรมในขั้นสูงขึ้น
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ภนิชญา ชมสุวรรณ (2548) ศึกษาคุณธรรมที่พึงประสงคของนักศึกษาอาชีวะตาม
ความตองการของตลาดแรงงาน พบวาคุณธรรมที่ตลาดแรงงานตองการมาก คือรูรักสามัคคี พากเพียร
อดทน เสริมสรางคนดีและซื่อสัตยสุจริต เรียงรอยไมตรีเศรษฐกิจพอเพียง และรูรักสามัคคี
อรพินทร สันติชัยอนันต (2549) ศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวานิสิตนักศึกษาชายและนิสิตนักศึกษา
หญิง มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวานิสิตนักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมดานความมีวินัยและรับผิดชอบ ดานความ
ซื่อสัตยสุจริต และดานความกตัญูกตเวทีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สุกิจ จันทบาล (2550) ศึกษาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึ่งประสงค
ของนักเรียนโรงเรียนคูณศรีวิทยบัลลังก พบวาแนวทางการพัฒนาดวยกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประกอบดวย
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการจัดกิจกรรมตาง ๆ การปรับสภาพแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรู
การจัดการเรียนรูประกอบดวยการสอนโดยตรงและการบูรณาการ และใชวิธีการนําครูพระมาอบรม
สั่งสอนเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน
มาลัยวัลย วงศใหญ , เจษฎ ประกอบทรัพย, บานชื่น วีระวัฒนานนท และ สุเทพ
มั่นคง (2550) ศึกษาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน 8 ประการของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุตรดิตถ ปการศึกษา 2550 พบวาพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาที่ควรเรงพัฒนาในภาพรวม คือ
คุณธรรมดานความขยัน ประหยัด มีวินัย และมีน้ําใจ
นงลักษณ วิรัชชัย, ศจีมาจ ณ วิเชียร และ พิศสมัย อรทัย (2551) ศึกษาการสํารวจ
และสังเคราะหตัวบงชี้คุณธรรมจริยธรรม พบวาตัวบงชี้คุณธรรมจริยธรรมที่มีความสําคัญและจําเปน
เรงดวนสําหรับการเฝาระวังระดับคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย มี 5 ตัวบงชี้ คือ ความซื่อสัตยสุจริต
ความรับผิดชอบ ความมีสติสัมปชัญญะ ความขยันหมั่นเพียร และความมีวินัย
สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว (2552) ศึกษาเกี่ยวกับการปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรมในสถาบันการศึกษา พบวาคุณธรรมจริยธรรมที่ประชาชนใน 7 สถาบันของสังคมไทย
เห็นวามีความสําคัญตอการอยูรวมกันดวยดี คือ (1) มีความพอเพียง (2) ความเมตตากรุณาเอื้อเฟอเผื่อแผ
(3) ความกตัญูกตเวที (4) ความซื่อสัตยซื่อตรง (5) ความเสียสละ (6) ความมีวินัย (7) ความอดทนอดกลั้น
(8) ความรับผิดชอบ (9) ความขยันหมั่นเพียง และ (10) ความมีสติ
สายฤดี วรกิจโภคาทร (2552) ศึกษาคุณลักษณะกระบวนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม
ในประเทศไทย พบวาในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ประกอบดวยปจจัย 10 ประการ คือ (1) มีจิตสํานึกดี
รับผิดชอบตอครอบครัวและสังคม (2) มีวิธการผสมผสานคุณธรรมจริยธรรมเขากับวิถีชีวิตโดยรวม
(3) เล็งเห็นประโยชน และใหความสําคัญการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม (4) มีผูนําที่พฤติตนเปนแบบอยาง
ของมีคุณธรรมจริยธรรม สรางความเสื่อมใสศรัทธาจากจากบุคคลรอบขาง (5) ยึดแนวทางของศาสนา
เปนวิถีนําในการดําเนินอยางชัดเจนละตอเนื่อง (6) มีการยอมรับและใหเกียรติซึ่งกันและกัน มองบุคคลอื่น
ในด านบวกและสรางสัม พั นธที่ ดีระหวางกันและกัน (7) มีการสื่อสารที่ ดีกับบุ คคลทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร มีการสนับสนุนใหกําลัง สมาชิกในองคกรที่กระทําความดีอยางสม่ําเสมอ (8) มีการ
สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานนอกองคกร เพื่อสนับสนุนกันในการทํากิจกรรมตาง ๆ ให
บรรลุเปาหมาย (9) ยึดมั่นในความดีงามและหมั่นกระทําอยางสม่ําเสมอ และ (10) มีเครือขายเชื่อมโยง
และการมีสวนรวมของทุกฝายทั้งฝายใหและฝายรับ ทําใหสามารถดําเนินงานไดหลายบริบท
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สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศิ์ และ ศศิกาญจน ทวิสุวรรณ (2552) ศึกษาเกี่ยวกับการสงเสริม
คุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษากลุมเด็ก/เยาวชนและขาราชการภาครัฐ พบวาการสงเสริมและ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษามีวิธีการดําเนินงาน คือการวางแผน การจัดองคกร การจัด
กิจกรรม การจัดงบประมาณ เพื่อประเมินคุณธรรมดานความซื่อสัตย ความขมใจ และความอดทน
สวนปจจัยเงื่อนไขในการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ไดแก สถาบันศาสนา สถาบันครอบครัว
สื่อมวลชน และชุม ชน นอกจากนี้ ยังพบวาการส งเสริม และพั ฒ นาคุณ ธรรมและจริยธรรมจะต อง
ดําเนินการโดยการเปนแบบอยางที่ดี การมีสื่อที่สงเสริมคุณธรรม และการมีสวนรวมของเยาวชนและ
นักศึกษา
พระครูประโชติจันทวิมล (2555) ศึกษาการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวาการสงเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม นักเรียนของโรงเรียน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
รณวีร พาผล (2556) ศึกษาการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความมั่นคงทางอารมณ
เพื่อการบริโภคสื่อและขาวสารอยางชาญฉลาดของเยาวชนในแขวงนครพิงค จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา
พบวาสถาบันศาสนา ชุมชน วัฒนธรรมประเพณี และกัลยาณมิตรมีสวนในการสงเสริมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และความมั่นคงทางอารมณ เพื่อการบริโภคสื่อและขาวสารอยางชาญฉลาดของเยาวชน
วินัย หมื่นรักษ และ นพรัตน ชัยเรือง (2557, กรกฎาคม-ธันวาคม) ศึกษาคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา
คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่มีส ภาพครอบครัวที่ แ ตกต างกั น มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับ .05 และคุณ ธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาที่เรียนในประเภทวิชาตางกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ประไพรัตน ลําใจ (2557, พฤษภาคม-สิงหาคม) ศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบวานักเรียนมีพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมดานความมีวินัย
ความซื่อสัตย และความมีจิตสาธารณะและมีเหตุผลเชิงจริยธรรม หลังการทดลองใชรูปแบบสูงกวา
กอนการทดลองใชรูปแบบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาอยูในระดับมาก
นารีลักษณ ธีระวัฒนะชาติ (2557) ศึกษาการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง พลเมืองดี โดยใช
รูป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวทฤษฎี ก ารสร างองค ค วามรู ด ว ยตนเอง พบว า (1) คุ ณ ธรรม
จริยธรรมของนักเรียน ที่ใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยใชรูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และ (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง พลเมืองดี โดยใชรูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จินตนา ภาคาบุตร (2558) ศึกษาสภาพและความคาดหวังการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักเรียนตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบวาสภาพการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนกับความคาดหวัง
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การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนในภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยความคาดหวังการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนสูงกวาสภาพการสงเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมของนักเรียน
กัญภร เอี่ยมพญา และ นิวัตต นอยมณี (2559, กรกฎาคม-ธันวาคม) ศึกษารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ระดับประถมศึกษา
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวาผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ผลการเปรียบเทียบการจัดการเรียน
การสอนของครู กอนและหลังการสอน และคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน กอนและหลังการสอน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
มณีภรณ ทฤษณาวดี, จํานง สดคมขํา, ศิริลักษณ คงมนต และณัฐิกา ลี้สกุล (2559,
กุมภาพันธ-กรกฎาคม) ศึกษาผลของกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนิสิตฝกประสบการณ
วิชาชีพครู ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน พบวาคุณธรรมและจริยธรรมของ
นิสิตหลังเขารวมกิจกรรมสูงกวากอนเขารวมกิจกรรมอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายดาน
พบวาสวนใหญมีคะแนนเฉลี่ยของคุณธรรมและจริยธรรมหลังเขารวมกิจกรรมสูงกวากอนเขารวมกิจกรรม
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนดานความพยายามและความอดทน ที่มีคะแนนเฉลี่ยของคุณธรรม
และจริยธรรมกอนเขารวมกิจกรรมสูงกวาหลังเขารวมกิจกรรมอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ประยูร แสงใส (2560, กันยายน-ธันวาคม) ศึกษาการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับ
หลักพุทธธรรมเพื่อขัดเกลาพฤติกรรมของนักเรียนและนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางขอนแกน จังหวัด
ขอนแกน พบวาโดยภาพรวมและรายดาน พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมหลังการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับ
หลักพุทธธรรม สําหรับขัดเกลาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนและนักศึกษา สูงกวากอนการจัด
กิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากการศึกษางานวิจัยสรุปไดวาคุณธรรมที่ควรปลูกฝงในตัวผูเรียน คือความเปนผูมี
ระเบียบวินัย ความเปนผูที่มีเมตตากรุณา ความเปนผูที่มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย และที่สําคัญ คือ
การเปนผูรูจักปฏิบัติตนใหเปนผูที่รูจักการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในสวนที่เปน
ปจจัยแวดลอมภายนอก หรือองคกรตาง ๆ ที่ควรจะเขามามีสวนรวมในการปลูกฝงคุณธรรม และจริยธรรม
ไดแก ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชนสื่อสารมวลชน และรัฐบาล ทั้งนี้การจะปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม
ใหไดผลองคกรตาง ๆ จะตองประพฤติปฏิบัติตนใหเปนแบบอยาง มากกวาการจะบอกกลาวหรือลงโทษ
เพราะเยาวชนหรือผูเรียนจะเลียนแบบจากสิ่งที่พวกเขาไดรับรูไดเห็น

3. กรอบแนวความคิด

การวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปน
ระบบ รหั สวิ ชา 3000-1606 ที่ มี ต อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน คุ ณธรรมและจริยธรรมของผู เรียนระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคยะลา ผูวิจัยไดดําเนินการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
กับตัวแปรตาง ๆ เพื่อเชื่อมโยงสูการสรางกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปน
ระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ดวยการประยุกตใชกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของ มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2559)
และขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานของ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550)
ประกอบดวย (1) ขั้นการกําหนดปญหา (2) ขั้นทําความเขาใจกับปญหา (3) ขั้นดําเนินการศึกษาคนควา
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(4) ขั้นสังเคราะหความรู (5) ขั้นสรุปและประเมินคาของคําตอบ และ (6) ขั้นนําเสนอและประเมินผลงาน
โดยใช แนวคิ ดการเรียนรูผานกิจกรรม (activity based learning : ABL) มุงให ผูเรียนซึ ม ซั บ ความรู
ความเขาใจผานการทํากิจกรรมกลุมที่ผูเรียนตองผานการปฏิบัติจริงดวยตนเอง สําหรับรายละเอียด
ของกรอบแนวความคิดในการสรางกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ
รหัสวิชา 3000-1606 ดังที่ไดแสดงไว (ภาพที่ 2.2)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พ.ศ. 2557 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

(ราง) กิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน
วิชาการคิดอยางเปนระบบ

กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม ของ
มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2559)

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน ของ สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2550)

ภาพที่ 2.2 กรอบแนวความคิดการสราง (ราง) กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
วิชาการคิดอยางเปนระบบรหัสวิชา 3000-1606
จากภาพที่ 2.2 อธิบายไดวาการสราง (ราง) กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิด
อยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ขึ้นอยูกับ (1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2557 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2) กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ของ มูลนิธิยุวสถิรคุณ
(2559) และ (3) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ของ สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2550)
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606
ผูวิจัยประยุกตใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ เคมมิส และ แมคแทคการท (Kemmis
& McTaggart, 2000) ซึ่งมีลําดับขั้นของการวิจัยที่ชัดเจน กลาวคือมีการวางแผน ลงมือปฏิบัติ สังเกต
และสะท อนผลการปฏิ บั ติ จากการจั ดการเรียนรูโดยใช ป ญ หาเป นฐาน ด วยวิธีการสั มภาษณ พู ดคุ ย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหวางตัวผูวิจัยและผูที่เกี่ยวของ เพื่อเชื่อมโยงสูการสรางกรอบแนวความคิด
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สําหรับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606
ดังที่ไดแสดงไว (ภาพที่ 2.3)

(ราง) กิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน (ระยะที่ 1)

ทดลองกิจกรรม

สังเกต และสะทอนผล /
วิเคราะหขอมูล

ประเมินผลและปรับปรุง

วิเคราะหปญหา/อุปสรรค

กิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน (ระยะที่ 2)

ทดลองกิจกรรม

สังเกต และสะทอนผล /
วิเคราะหขอมูล

ประเมินผลและปรับปรุง

วิเคราะหปญหา/อุปสรรค

กิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน (ระยะที่ 3)

ทดลองกิจกรรม

สังเกต และสะทอนผล /
วิเคราะหขอมูล

ประเมินผลและปรับปรุง

วิเคราะหปญหา/อุปสรรค

ประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606

ภาพที่ 2.3 กรอบแนวความคิดสําหรับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606
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การทดลองกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา
3000-1606 ผูวิจัยดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 25560 ทั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับตัวแปร
ตาง ๆ เพื่อเชื่อมโยงสูการสรางกรอบแนวความคิดสําหรับการวิจัย ดังที่ไดแสดงไว (ภาพที่ 2.4)
ตัวแปรอิสระ
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน

ตัวแปรตาม
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยาง
เปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606
 ความมีคุณธรรม และจริยธรรมของผูเรียน
วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606

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

4. สมมติฐานการวิจัย

4.1 ผูเรียนกลุม ทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา
3000-1606 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
4.2 ผูเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรมและจริยธรรม หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
4.3 ผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
หลังการทดลอง อยูในระดับมาก

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ความนํา

การวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญ
 หาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ
รหัสวิชา 3000-1606 ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณธรรมและจริยธรรม ของผูเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคนิคยะลา มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยาง
เปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ระหวางกอนการทดลองกับหลังการทดลอง (3) เปรียบเทียบความมีคุณธรรม
และจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับหลังการทดลอง และ (4) ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียน
ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน วิจัยแบบคูขนาน
(parallel design) คือใหความสําคัญกับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยดําเนินการ
วิจัยไปรวมกัน ซึ่งวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น ผูวิจัยใชวิธีการวิจัย ดังนี้ (1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (2) การ
สัมภาษณแบบเจาะลึก และ (3) การสังเกต สวนการวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงสํารวจ
และการวิจัยกึ่งทดลองแบบหนึ่งกลุมวัดกอนทดลองและหลังการทดลอง ขั้นตอนการทดลองกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ประกอบดวย (1) ขั้นการกําหนดปญหา (2) ขั้นทําความเขาใจกับปญหา
(3) ขั้นดําเนินการศึกษาคนควา (4) ขั้นสังเคราะหความรู (5) ขั้นสรุปและประเมินคาของคําตอบ และ
(6) ขั้นนําเสนอและประเมินผลงาน โดยนํามาทดลองใชกับผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 2
ที่เปนกลุมทดลอง ประกอบดวย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ผูเรียนจํานวน 28 คน ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2560 ผูเรียนจํานวน 47 คน และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ผูเรียนจํานวน 41 คน รวม
ทั้งสิ้น 116 คน
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใหผูเรียนกลุมทดลองทําการประเมิน (1) แบบทดสอบวัดผล
การเรียนรู วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 (2) มาตรวัดความมีคุณธรรม และจริยธรรม
แบงเปน 4 ดาน คือ ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยสุจริต ความกตัญูกตเวที และ
ความเมตตากรุณา และ (3) มาตรวัดความพึ งพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชป ญหาเปนฐาน
วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ผูวิจัยนําคะแนนของผูเรียนกลุมทดลองทั้งกอนการ
ทดลอง และหลังการทดลอง มาเปรียบเที ยบดวยสถิติ Nonparametric แบบ The Wilcoxon signed
ranks test วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
การวิจัยนี้มีรูปแบบการดําเนินการวิจัยตามหัวขอตอไปนี้
1. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
2. ประชากรเปาหมายและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
5. แนวทางการวิจัย
6. วิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
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2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย

2.1 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิด
อยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606
2.2 ตัวแปรตาม คือ (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา
3000-1606 และ (2) ความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา
3000-1606

3. ประชากรเปาหมายและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

3.1 ประชากรเปาหมาย
ประชากรที่ใชในการศึกษานี้ คือผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 2 ของ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน
408 คน ประกอบดวย ผูเรียนภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 116 คน และผูเรียนภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2560 จํานวน 159 คน และผูเรียนภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 133 คน
3.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษานี้ คือผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 2 ที่ลง
ทะเบียนเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 116 คน ประกอบดวย
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 คือผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1, 2 จํานวน 28 คน ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2560 คือผูเรียนภาควิชาอิเล็กทรอนิกส กลุม 1 จํานวน 7 คน ผูเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ กลุม 1 จํานวน 24 คน ผูเรียนภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร กลุม 1 จํานวน 7 คน และผูเรียน
ภาควิชาสถาปตยกรรม กลุม 1 จํานวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 47 คน และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
คือผูเรียนภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร กลุม 1 จํานวน 5 คน ผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1
จํานวน 19 คน และผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 3 จํานวน 17 คน รวมทั้งสิ้น 41 คน โดยใชการเลือก
กลุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling)

4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

4.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ประกอบดวย
4.1.1 กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา
3000-1606 ประกอบดวย 8 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 คุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมที่ 2 องคประกอบ
ของระบบ กิจกรรมที่ 3 กระบวนการวิเคราะหระบบในแนวลึก กิจกรรมที่ 4 กระบวนการประเมินสถานการณ
กิจกรรมที่ 5 การวิเคราะหสถานการณแหงปญหาพฤติกรรม กิจกรรมที่ 6 การวิเคราะหสาเหตุของปญหา
อยางเปนระบบ กิจกรรมที่ 7 การแกปญหา และการจัดลําดับความสําคัญของงาน และกิจกรรมที่ 8
การแกปญหาอยางเปนระบบดวยโครงงานคุณธรรม
4.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย
4.2.1 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606
สํ าหรั บใช ทดสอบวั ดผลการเรี ยนรู ของผู เรี ยนกลุ มทดลองทั้ งก อนการทดลองและหลั งการทดลอง
ประกอบดวย 6 ชุด คือ แบบทดสอบชุดที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการคิดและระบบ แบบทดสอบชุดที่ 2
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การคิดอยางเปนระบบ แบบทดสอบชุดที่ 3 ขอมูลกับการประเมินสถานการณ แบบทดสอบชุดที่ 4
การวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ แบบทดสอบชุดที่ 5 เทคนิคการแกปญหาและการตัดสินใจอยางเปน
ระบบ และแบบทดสอบชุดที่ 6 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606
4.2.2 มาตรวัดความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ประกอบดวย 4 ดาน คือ
(1) ความมีวินัย และความรับผิดชอบ (2) ความซื่อสัตยสุจริต (3) ความกตัญูกตเวที และ (4) ความ
เมตตากรุณา
4.2.3 แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียน ประกอบดวย 2 ดาน คือ (1) คุณลักษณะดาน
ความรับผิดชอบ มี 2 ตัวบงชี้ คือ การสงงาน และความตั้งใจเรียน และ (2) คุณลักษณะดานความมีวินัย
มี 2 ตัวบงชี้ คือ การแตงกาย และการเขาเรียน
4.2.4 มาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชา
การคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606

5. การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ

5.1 กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ
5.1.1 ผูวิจัยดําเนินการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2557 หมวดวิชาทักษะชีวิต รายวิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606
และทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของ มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2559)
และขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานของ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) เพื่อ
นํามาประยุกตใชสําหรับสราง (ราง) กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ
รหัสวิชา 3000-1606
5.1.2 (ราง) กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ
รหัสวิชา 3000-1606 ประกอบดวย 8 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 คุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมที่ 2
องคประกอบของระบบ กิจกรรมที่ 3 กระบวนการวิเคราะหระบบในแนวลึก กิจกรรมที่ 4 กระบวนการ
ประเมินสถานการณ กิจกรรมที่ 5 การวิเคราะหสถานการณหาพฤติกรรมมนุษย กิจกรรมที่ 6 การวิเคราะห
สาเหตุของป ญหาอย างเป นระบบ กิจกรรมที่ 7 การแก ป ญหา และจัดลํ าดั บความสําคั ญของงาน และ
กิจกรรมที่ 8 กระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบดวยโครงงานคุณธรรม
ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ
รหัสวิชา 3000-1606 เปนการใชแนวคิดการเรียนรูผานกิจกรรม (activity based learning : ABL) ผูเรียน
ตองผานการปฏิบัติจริงดวยตนเอง ทําใหผูเรียนเกิดการซึมซับความรูความเขาใจผานการทํากิจกรรมกลุม
เนนการฝกทักษะการคิดวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา ซึ่งเปนการพัฒนาศักยภาพทางสมอง
เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการสรางองคความรู การสรางปฏิสัมพันธ และการรวมมือกัน เพื่อให
เรียนรูความรับผิดชอบและความมีวินัยในการทํางานรวมกัน โดยครูเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกใน
การจัดการเรียนรู
5.1.3 ผูวิจัยนํากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ
รหัสวิชา 3000-1606 ที่พัฒนาขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ไดแก รองศาสตราจารย ดร.ณรัณ ศรีวิหะ
ผูชวยศาตราจารย ดร.อริยา คูหา และผูชวยศาสตรจารย สมเกียรติ อินทรักษ ประเมินความเหมาะสม
และวิเคราะหความตรงเชิงโครงสราง ดังที่ไดแสดงไว (ภาคผนวก จ)
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5.1.4 ผูวิจัยบันทึกผลการพิจารณาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในแตละกิจกรรม และ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ และนําไปทดลองใช (try out) กับผูเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 2 ที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริง จํานวน 40 คน ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 จากนั้น ผูวิจัยพิจารณาปรับปรุงเพื่อนําไปสูการทดลองระยะที่ 1 โดย
ทดลองกับผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 2 ภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1, 2 จํานวน 28 คน
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ระยะเวลา 9 ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง
ผูวิจัยเสนอรายละเอียดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ของระยะการทดลองที่ 1
ประกอบดวย 8 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 คุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมที่ 2 องคประกอบของระบบ
กิจกรรมที่ 3 กระบวนการวิเคราะห ระบบในแนวลึ ก กิจกรรมที่ 4 กระบวนการประเมิ นสถานการณ
กิจกรรมที่ 5 การวิเคราะหสถานการณหาพฤติกรรมมนุษย กิจกรรมที่ 6 การวิเคราะหสาเหตุของปญหา
อยางเปนระบบ กิจกรรมที่ 7 การแกปญ หา และจัดลําดับความสําคัญ ของงาน และกิจกรรมที่ 8
กระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบดวยโครงงานคุณธรรม ดังที่ไดแสดงไว (ตารางที่ 3.1)
ตารางที่ 3.1 รายละเอียด และระยะเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญ
 หาเปนฐาน ระยะกาทดลองที่ 1

กิจกรรม

1
สป.1

2
สป.3
3
สป.7

หัวขอกิจกรรม

วัตถุประสงค

คุณธรรมและจริยธรรม 1. เพื่อใหผูเรียนอธิบายความหมายของ
(ระยะเวลา 2 ชม.)
คุณธรรมไดถูกตอง
2. เพื่อใหผูเรียนอธิบายความหมายของ
จริยธรรมไดถูกตอง
3. เพื่อใหผูเรียนแยกแยะความแตกตาง
ของคุณธรรมกับจริยธรรมไดถูกตอง
องคประกอบของระบบ 1. เพื่อใหผูเรียนแยกแยะองคประกอบของ
(ระยะเวลา 2 ชม.)
ระบบไดถูกตอง
2. เพื่อใหผูเรียนระบุองคประกอบของ
ระบบตอกระบวนการดําเนินงานไดถูกตอง
กระบวนการวิเคราะห 1. เพื่อใหผูเรียนแยกแยะระดับของระบบ
ระบบในแนวลึก
ในแนวลึกไดถูกตอง
(ระยะเวลา 2 ชม.)
2. เพื่อใหผูเรียนวิเคราะหระบบในแนวลึก
ไดถูกตอง

4
สป.9

กระบวนการประเมิน
สถานการณ
(ระยะเวลา 2 ชม.)

5
สป.11

การวิเคราะห
สถานการณหา
พฤติกรรมมนุษย
(ระยะเวลา 2 ชม.)

1. เพื่อใหผูเรียนอธิบายความหมายของ
การประเมินสถานการณไดถูกตอง
2. เพื่อใหผูเรียนจัดลําดับกระบวนการ
ประเมินสถานการณไดถูกตอง
3. เพื่อใหผูเรียนจําแนกกระบวนการ
ประเมินสถานการณไดถูกตอง
เพื่อใหผูเรียนวิเคราะหสถานการณปญหา
พฤติกรรมมนุษยไดถูกตอง

สื่อ/อุปกรณ

1. กิจกรรมเกมสํารวจขอมูลกลุม
2. สื่อวีดิทัศนเรื่องเด็กชายพรชัย
3. ใบงานที่ 1 วิเคราะหคุณธรรม
และจริยธรรมจากสื่อวีดิทัศน
1. กิจกรรมเกมเขากลุม
2. ใบงานที่ 2 กวาจะไดมาซึ่งรถยนต
3. ใบความรูเรื่ององคประกอบของ
ระบบ
1. วีดิทัศนเรื่องความรุนแรงในวัยรุน
2. ใบงานที่ 3 การวิเคราะหระบบใน
แนวลึก
3. ใบความรูเรื่องการวิเคราะหระบบ
ในแนวลึก
1. กิจกรรมเกมจับมือจับกลุม
2. วีดิทัศนเรื่องพนันบอล
3. ใบงานที่ 4 กระบวนการประเมิน
สถานการณ
4. ใบความรูเรื่องการประเมิน
สถานการณ
1. สื่อวีดิทัศนเรื่องนัทกับตอย
2. ใบงานที่ 5 การวิเคราะห
สถานการณปญหาพฤติกรรมมนุษย
3. ใบความรูเรื่องการวิเคราะห
สถานการณปญหาพฤติกรรมมนุษย
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ตารางที่ 3.1 (ตอ)

กิจกรรม

หัวขอกิจกรรม
การวิเคราะหสาเหตุของ
ปญหาอยางเปนระบบ
(ระยะเวลา 2 ชม.)

วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเรียนระบุสวนประกอบตาง ๆ
ของแผนผังสาเหตุและผลไดถูกตอง

สื่อ/อุปกรณ
6
1. สื่อวีดิทัศนเรื่องนัทกับตอย
สป.12
2. ใบงานที่ 6 แผนผังสาเหตุและผล
3. ใบความรูเรื่องแผนผังสาเหตุและ
ผล
7
การแกปญหา และ
1. เพื่อใหผูเรียนแยกแยะการคิดของผูสวม 1. ใบงานที่ 7 ปญหาของกลุม สป.15 จัดลําดับความสําคัญ
หมวกคิด 6 สี ไดถูกตอง
สาเหตุ - พฤติกรรมบงชี้เชิงบวก ของงาน
2. เพื่อใหผูเรียนจัดลําดับความสําคัญของ คุณธรรม
(ระยะเวลา 2 ชม.)
งานไดถูกตอง
2. ใบความรูเรื่องหมวกคิด 6 สี
3. ใบความรูเรื่องการจัดความลําดับ
ความสําคัญของงาน
8
กระบวนการแกปญหา
เพื่อใหผูเรียนวิเคราะหกระบวนการจัดทํา 1. วีดิทัศนเรื่องจิ๊บปากแดง
สป.16-17 อยางเปนระบบดวย
โครงงานคุณธรรมไดถูกตอง
2. ใบงานที่ 8 การแกปญหาอยาง
โครงงานคุณธรรม
เปนระบบดวยโครงงานคุณธรรม
(ระยะเวลา 4 ชม.)
3. ใบงานที่ 9 วิเคราะหวิธีการ
แกปญหา
ครั้งที่ และระยะเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1
2
3
4
19 ต.ค. 2559
2 ต.ค. 2559
30 พ.ย. 2559
14 ธ.ค. 2559
(กิจกรรมที่ 1)
(กิจกรรมที่ 2)
(กิจกรรมที่ 3)
(กิจกรรมที่ 4)
10.30 – 12.30
10.30 – 12.30
10.30 – 12.30
10.30 – 12.30
5
6
7
8
9
28 ธ.ค. 2559
11 ม.ค. 2560
25 ม.ค. 2560
1 ก.พ. 2560
8 ก.พ. 2560
(กิจกรรมที่ 5)
(กิจกรรมที่ 6)
(กิจกรรมที่ 7)
(กิจกรรมที่ 8)
(กิจกรรมที่ 8)
10.30 – 12.30
10.30 – 12.30
10.30 – 12.30
10.30 – 12.30
10.30 – 12.30
หมายเหตุ สป. หมายถึง สัปดาห, ชม. หมายถึง ชั่วโมง

5.2 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606
การสรางและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชาการคิดอยางเปนระบบ
รหัสวิชา 3000-1606 ผูวิจัยสรางขึ้นตามลําดับดังนี้
5.2.1 ผูวิจัยศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูจากตํารา และเอกสาร
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก การสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร ตารางวิเคราะหขอสอบ เทคนิคการเขียน
ขอสอบ และวิธีการสรางแบบทดสอบ
5.2.2 ผูวิจัยสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา
3000-1606 สําหรับใชทดสอบความรูของผูเรียนกลุมทดลองทั้งกอนการทดลองและหลังการทดลอง
จํานวน 6 ชุด เปนแบบปรนัย ประกอบดวย แบบทดสอบชุดที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการคิดและ
ระบบ จํานวน 26 ขอ แบบทดสอบชุดที่ 2 เรื่อง การคิดอยางเปนระบบ จํานวน 22 ขอ แบบทดสอบ
ชุดที่ 3 เรื่อง ขอมูลกับการประเมินสถานการณ จํานวน 21 ขอ แบบทดสอบชุดที่ 4 เรื่อง การวิเคราะห
ปญหาอยางเปนระบบ จํานวน 20 ขอ แบบทดสอบชุดที่ 5 เรื่อง เทคนิคการแกปญหาและการตัดสินใจ

62

อยางเปนระบบ จํานวน 20 ขอ และแบบทดสอบชุดที่ 6 เปนแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชา การคิด
อยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 จํานวน 25 ขอ
ตัวอยาง แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606
ขอ 1. ขอความใดกลาวถึงลักษณะของบุคคลที่มีวิธีการคิดอยางเปนระบบ
ก. สมชายชอบแกปญหาโดยใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงคนอื่นเสมอ
ข. สนธยาไมคอยเชื่ออะไรงาย ๆ จึงมีวิธีการคิดแกปญหาที่หลุดออกจากกรอบเดิม ๆ เสมอ
ค. สถาพรแกปญหาเฉพาะดานที่จับตองไดหรือวัดไดเทานั้น เพราะไมยุงยากในการแกปญหา
ง. สายชลมักจะวิเคราะหปรากฏการณในระดับที่ไมลึกจนเกินไป เพราะสามารถแกไขปญหา
ไดรวดเร็ว
5.2.3 ผู วิจั ยนํ าแบบทดสอบวั ดผลการเรี ยนรู วิ ชาการคิ ดอย างเป นระบบ รหั สวิ ชา
3000-1606 จํานวน 6 ชุด ที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ไดแก รองศาสตราจารย ดร.ณรัณ
ศรีวิหะ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อริยา คูหา และ ผศ.สมเกียรติ อินทรรักษ พิจารณาตรวจสอบความ
เที่ ย งตรง (validity) พิ จารณาความครอบคลุม ผลการเรีย นรูที่ ค าดหวัง ความสอดคล อ งระหวาง
ขอสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง และความเหมาะสมของคําถามและตัวเลือก
5.2.4 ผูวิจัยบันทึกผลการพิจารณาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในแตละขอเพื่อหาคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) ผลปรากฎวาแบบทดสอบชุดที่ 1 จํานวน 26 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง 1.00
แบบทดสอบชุดที่ 2 จํานวน 22 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง 1.00 แบบทดสอบชุดที่ 3 จํานวน 21 ขอ
มีคาดัชนีความสอดคลอง 1.00 แบบทดสอบชุดที่ 4 จํานวน 20 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง 1.00
แบบทดสอบชุดที่ 5 จํานวน 20 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง 1.00 และแบบทดสอบชุดที่ 6 จํานวน
25 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง 1.00 ดังที่ไดแสดงไว (ภาคผนวก จ)
5.2.5 ผู วิจัยนํ าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชาการคิดอยางเป นระบบ รหั สวิชา
3000-1606 จํานวน 6 ชุด ที่ไดรับจากการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญ
5.2.6 ผู วิจั ยนํ าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหั สวิชา
3000-1606 จํานวน 6 ชุด ที่ไดรับการตรวจและปรับปรุงแกไขเรียบรอยไปทดลองใช (try out) กับผูเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง แตไดเรียนวิชาการคิดอยางเปนระบบ
รหัสวิชา 3000-1606 มาแลวในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 40 คน
5.2.7 ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู จํานวน 6 ชุด มาวิเคราะหหาคาความ
ยากงาย (difficulty index) และคาอํานาจจําแนก (discrimination) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับ
การวิเคราะหขอสอบแบบเลือกตอบในลักษณะขอสอบแบบ 2 ตัวเลือกขึ้นไป อิทธิพัทธ สุวทันพรกุล (2557)
อธิบายการพิจารณาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) รายละเอียดดังนี้
ความยากงาย (p)
ความหมาย
0.00 – 0.19
ขอสอบยากมาก ควรตัดทิ้งหรือปรับปรุง
0.20 – 0.39
ขอสอบคอนขางยาก สามารถเก็บไวใชไดตอไป
0.40 – 0.60
ขอสอบยากพอเหมาะ สามารถเก็บไวใชไดตอไป
0.61 – 0.80
ขอสอบคอนขางงาย สามารถเก็บไวใชไดตอไป
0.81 – 1.00
ขอสอบงายมาก ควรตัดทิ้งหรือปรับปรุง
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คาความยากงายของขอสอบควรอยูระหวาง 0.20–0.80 และคาเฉลี่ยของขอสอบ
ทั้งฉบับควรอยูประมาณ 0.50
คาอํานาจจําแนก (r)
ความหมาย
ต่ํากวา 0
ขอสอบจําแนกไมได ควรตัดทิ้งหรือปรับปรุง
0.00 – 0.19
ขอสอบจําแนกไดต่ํา ควรตัดทิ้งหรือปรับปรุง
0.20 – 0.29
ขอสอบจําแนกไดพอใช สามารถเก็บไวใชไดตอไป
0.30 – 0.39
ขอสอบจําแนกไดดี สามารถเก็บไวใชไดตอไป
0.40 ขึ้นไป
ขอสอบจําแนกไดดีมาก สามารถเก็บไวใชไดตอไป
คาอํานาจจําแนกที่ดีจะตองมีคาเปนบวก และควรมีคาตั้งแต 0.2 ขึ้นไป
5.2.7 ผูวิจัยดําเนินการเลือกขอคําถามของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู จํานวน 6 ชุด
ไดขอคําถามที่มีคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกรายขอและทั้งฉบับ ดังนี้
แบบทดสอบชุดที่ 1 ผูวิจัยเลือกขอคําถามที่มีคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก
ตามเกณฑ ไดขอคําถาม จํานวน 26 ขอ มีคาความยากงายระหวาง 0.45-0.60 คาความยากงาย
ทั้งฉบับ 0.52 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.25-0.68 คาอํานาจจําแนกทั้งฉบับ 0.42
แบบทดสอบชุดที่ 2 ผูวิจัยเลือกขอคําถามที่คาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก
ตามเกณฑ ไดขอคําถาม จํานวน 22 ขอ มีคาความยากงายระหวาง 0.42-0.60 คาความยากงายทั้ง
ฉบับ 0.54 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.42-0.60 คาอํานาจจําแนกทั้งฉบับ 0.47
แบบทดสอบชุดที่ 3 ผูวิจัยเลือกขอคําถามที่คาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกตาม
เกณฑ ไดขอคําถาม จํานวน 21 ขอ มีคาความยากงายระหวาง 0.47-0.60 คาความยากงายทั้งฉบับ 0.55
และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20-0.67 คาอํานาจจําแนกทั้งฉบับ 0.44
แบบทดสอบชุดที่ 4 ผูวิจัยเลือกขอคําถามที่มีคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก
ตามเกณฑ ไดขอคําถาม จํานวน 20 ขอ มีคาความยากงายระหวาง 0.47-0.60 คาความยากงายทั้ง
ฉบับ 0.55 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.29-0.65 คาอํานาจจําแนกทั้งฉบับ 0.45
แบบทดสอบชุดที่ 5 ผูวิจัยเลือกขอคําถามที่มีคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก
ตามเกณฑ ไดขอคําถาม จํานวน 20 ขอ มีคาความยากงายระหวาง 0.52-0.60 คาความยากงายทั้ง
ฉบับ 0.55 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.28-0.66 คาอํานาจจําแนกทั้งฉบับ 0.45
แบบทดสอบชุดที่ 6 ผูวิจัยเลือกขอคําถามที่คาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกตาม
เกณฑ ไดขอคําถาม จํานวน 25 ขอ มีคาความยากงายระหวาง 0.47-0.60 คาความยากงายทั้งฉบับ 0.54
และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.24-0.76 คาอํานาจจําแนกทั้งฉบับ 0.56 ดังที่ไดแสดงไว (ภาคผนวก จ)
6.2.8 ผูวิจัยนําผลการทดลองใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูที่ไดทดลองกับผูเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 2 จํานวน 40 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยางซึ่งไดเรียนวิชาการคิด
อยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 มาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารสัน (Kuder Richardson) แบบทดสอบชุดที่ 1 ได
คาความเชื่อมั่น 0.81 แบบทดสอบชุดที่ 2 ไดคาความเชื่อมั่น 0.83 แบบทดสอบชุดที่ 3 ไดคาความ
เชื่อมั่น 0.80 แบบทดสอบชุดที่ 4 ไดคาความเชื่อมั่น 0.80 แบบทดสอบชุดที่ 5 ไดคาความเชื่อมั่น 0.79
และแบบทดสอบชุดที่ 6 ไดคาความเชื่อมั่น 0.91 ดังที่ไดแสดงไว (ภาคผนวก จ)
5.2.9 ผู วิ จั ยได แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิ ชาการคิ ดอย างเป นระบบ รหั ส วิช า
3000-1606 จํานวน 6 ชุด (ฉบับสมบูรณ) เพื่อนําไปทดลองใชจริงกับกลุมทดลอง
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5.3 มาตรวัดความมีคุณธรรมและจริยธรรม
มาตรวัดความมีคุณธรรมและจริยธรรม เปนแบบประเมินที่ผูวิจัยปรับปรุงจากมาตรวัด
ความรับผิดชอบและวินั ยของ วิจิตรา สายออง (2557) และแบบสอบถามการปฏิ บั ติ ตนด านคุ ณธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคของ พระมหาอาจรยพงษ คําตั๋น (2554) โดยผูวิจัยนํามาประยุกตใช
ในการวิจัยนี้ รายละเอียดดังนี้
5.4.1 ผูวิจัยศึกษามาตรวัดความรับผิดชอบและวินัยของ วิจิตรา สายออง (2557) และ
แบบสอบถามการปฏิบัติตนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคของ พระมหาอาจรยพงษ
คําตั๋น (2554) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของขอคําถามกับบริบทของผูเรียน และปรับปรุงแกไขตาม
ความเหมาะสม
5.4.2 มาตรวัดความมีคุณธรรมและจริยธรรม เปนแบบประเมินที่ใหผูเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 2 นึกถึงคุณงามความดี หรือความคิดดี หรือการประพฤติปฏิบัติที่ดี
ของตนเอง ตลอดจนเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหรือการแสดงพฤติกรรมตอการเรียน
ของตนเองในระยะ 3 เดือนที่ผานมา โดยใหทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงของ
ระดับการปฏิบัติตัวหรือการแสดงพฤติกรรมของนักศึกษา เกณฑใหคะแนนเริ่มตั้งแต 1 ถึง 4 โดยที่
1 หมายถึง ไมเคยปฏิบัติตัวหรือแสดงพฤติกรรมนั้นเลย
2 หมายถึง ปฏิบัติตัวหรือแสดงพฤติกรรมนั้นเปนบางครั้ง
3 หมายถึง ปฏิบัติตัวหรือแสดงพฤติกรรมนั้นบอยครั้ง
4 หมายถึง ปฏิบัติตัวหรือแสดงพฤติกรรมนั้นทุกครั้ง
มาตรวัดความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ขอคําถาม 39 ขอ ประกอบดวย
4 ดาน คื อ (1) ด านความมี วินั ย และความรับผิดชอบ จํานวน 18 ขอ (2) ดานความซื่ อสัตยสุจริต
จํานวน 7 ขอ (3) ดานความกตัญูกตเวที จํานวน 8 ขอ และ (4) ดานความเมตตากรุณา จํานวน 6 ขอ
ในแตละขอคําถามมีการตรวจใหคะแนนแตกตางกันตามลักษณะของขอความ ประกอบดวย
ขอความที่มีลักษณะทางบวก ไดแก ขอ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 และขอ 39
ขอความที่มีลักษณะทางลบ ไดแก ขอ 5, 7, 10 และขอ 15
ขอความดานบวก
ขอความดานลบ
ถาตอบ “1” จะได 1 คะแนน
ถาตอบ “1” จะได 4 คะแนน
ถาตอบ “2” จะได 2 คะแนน
ถาตอบ “2” จะได 3 คะแนน
ถาตอบ “3” จะได 3 คะแนน
ถาตอบ “3” จะได 2 คะแนน
ถาตอบ “4” จะได 4 คะแนน
ถาตอบ “4” จะได 1 คะแนน
ตัวอยาง มาตรวัดความมีคุณธรรม และจริยธรรม
ขอ
1.
2.

รายการ
นักศึกษาไมลอกการบานเพื่อนหรือใหเพื่อนลอกการบาน
นักศึกษาปฏิบตั งิ านในหนาที่ของตนเองอยางเต็มที่

ระดับการปฏิบัติ
1 2 3 4
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5.4.3 ผูวิจัยคิดคะแนนรวมทั้ง 39 ขอ ของผูตอบมาตรวัดเขาดวยกันเปนคะแนนความ
มีคุณธรรมและจริยธรรมของผูตอบมาตรวัดแตละคน เกณฑในการแปลผลคาเฉลี่ย ดังนี้
1.00-1.99 หมายถึง เปนผูที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในระดับต่ํา
2.00-2.99 หมายถึง เปนผูที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในระดับปานกลาง
3.00-4.00 หมายถึง เปนผูที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในระดับสูง
5.4.4 ผูวิจัยนํามาตรวัดความมีคุณธรรมและจริยธรรมที่พัฒนาขึ้น จํานวน 39 ขอ
ใหผูเชี่ยวชาญ พิ จารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) พิ จารณาความสอดคลอง
ระหวางขอความกับนิยามศัพท โดยหาคา IOC ผลปรากฏวามีคาดัชนีความสอดคลอง 1.00
5.4.5 ผูวิจัยนํามาตรวัดความมีคุณธรรมและจริยธรรม ที่ไดรับจากการตรวจสอบ
จากผูเชี่ยวชาญไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
5.4.6 ผู วิจัยนํ ามาตรวัดความมีคุ ณธรรมและจริยธรรม ไปทดลองใช (try out) กั บ
ผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 2 ที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริง จํานวน 40 คน
5.4.7 ผูวิจัยนํามาตรวัดความมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ไดจากการทดลองใช (try out)
มาวิเคราะหหาความเชื่อมั่น (reliability) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ไดคาสัมประสิท ธิ์ของแอลฟา
ทั้งฉบับ 0.93 สําหรับรายดาน ประกอบดวย (1) ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ไดคาสัมประสิทธิ์
ของแอลฟา 0.81 (2) ความซื่อสัตยสุจริต ไดคาสัมประสิทธิ์ของแอลฟา 0.81 (3) ความกตัญูกตเวที
ไดคาสัมประสิทธิ์ของแอลฟา 0.90 และ (4) ความเมตตากรุณา ไดคาสัมประสิทธิ์ของแอลฟา 0.82
ดังที่ไดแสดงไว (ภาคผนวก จ)
5.4 แบบประเมินคุณลักษณะความมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมของผูเ รียน
แบบประเมินคุณลักษณะความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน เปนแบบประเมินที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นสอดคลองตามการประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา เพื่อใชประเมินคุณลักษณะความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ในระหวาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606
แบบประเมินคุณลักษณะความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ประกอบดวย 2 ดาน
คือ (1) คุณลักษณะดานความรับผิดชอบ มี 2 ตัวบงชี้ คือ การสงงาน ผูวิจัยดําเนินการประเมิน 9 ครั้ง
จํานวน 9 คะแนน และความตั้งใจเรียน ผูวิจัยดําเนินการประเมิน 18 ครั้ง จํานวน 18 คะแนน และ
(2) คุณ ลักษณะดานความมีวินัย มี 2 ตัวบงชี้ คือ การแตงกาย ผูวิจัยดําเนินการประเมิน 18 ครั้ง
จํานวน 18 คะแนน และการเขาเรียน ผูวิจัยดําเนินการประเมิน 18 ครั้ง จํานวน 18 คะแนน ผูวิจัยคิด
คะแนนรวมทั้ง 2 ดาน เขาดวยกันเปนคะแนนคุณลักษณะความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน
เกณฑการใหคะแนน คือ ให 1 เมื่อผูเรียนแสดงพฤติกรรมตามตัวบงชี้
ให 0 เมื่อผูเรียนไมแสดงพฤติกรรมตามตัวบงชี้
การแบงระดับคะแนนคุณลักษณะความมีคุณธรรมและจริยธรรม
ต่ํากวา 29 คะแนน เปนผูที่มีคุณลักษณะความมีคุณธรรมและจริยธรรมในระดับต่ํา
คะแนน 30 – 39 เปนผูที่มีคุณลักษณะความมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมในระดับปานกลาง
40 คะแนนขึ้นไป เปนผูที่มีคุณลักษณะความมีคุณธรรมและจริยธรรมในระดับสูง
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ตัวอยาง แบบประเมินคุณลักษณะความมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมของผูเรียน
รายการ
ดานความรับผิดชอบ
การสงงาน
การตัง้ ใจเรียน
ดานวินัย
การเขาเรียน
การแตงกาย

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

18

X

X

X

X

X

X

X

X

X

คะแนน
รวม

คะแนนรวม

5.5 มาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
การสรางและหาคุณภาพของมาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 เปนมาตรวัดชนิดมาตราสวนประมาณคา
(rating scale) สํ าหรั บใช สอบถามผู เรียนกลุ มทดลองหลั งการทดลอง เพื่ อประเมิ นความรูสึ ก หรื อ
ความสุขของผูเรียนตอการจัดกิจกรรม เกณฑใหคะแนนเริ่มตั้งแต 1 ถึง 5 โดยที่
1 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมนอยที่สุด
2 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมนอย
3 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมปานกลาง
4 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมมาก
5 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมมากที่สุด
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางมาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ตามลําดับดังนี้
5.5.1 ผูวิจัยศึกษาวิธีการสรางมาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 จากตํารา เอกสาร และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ
5.5.2 ผูวิจัยสรางขอคําถามของมาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606
ตัวอยาง มาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม
ขอ

รายการ

1.
2.

กิจกรรมมีความหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน
เนื้อหาสาระจากกิจกรรมการเรียนรูสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิต และงานอาชีพ

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5

5.5.3 ผูวิจัยคิดคะแนนรวมทั้ง 15 ขอ ของผูตอบมาตรวัดเขาดวยกันเปนคะแนนความ
พึงพอใจตอการจัดกิจกรรมของผูตอบมาตรวัดแตละคน เกณฑในการแปลผลคาเฉลี่ย ดังนี้

67

1.00-1.49
1.50-2.49
2.50-3.49
3.50-4.49
4.50-5.00

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในระดับนอยที่สุด
มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในระดับนอย
มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในระดับปานกลาง
มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในระดับมาก
มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในระดับมากที่สุด

5.5.4 ผูวิจัยนํามาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ที่สรางขึ้น จํานวน 15 ขอ ใหผูเชี่ยวชาญ พิจารณา
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) พิจารณาความสอดคลองระหวางขอความกับนิยามศัพท
โดยหาคา IOC ผลปรากฏวามีคาดัชนีความสอดคลอง 1.00
5.5.5 ผูวิจัยนํามาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ที่ไดรับจากการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญไปปรับปรุง
แกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
5.5.6 ผูวิจัยนํามาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมไปทดลองใช (try out) กับ
ผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน และนํามาวิเคราะห
หาความเชื่อมั่น (reliability) โดยใชสูตรหาสัมประสิทธิ์ของแอลฟา (alpha coefficient of reliability)
ไดคาความเชื่อมั่น 0.75 ดังที่ไดแสดงไว (ภาคผนวก จ)
5.5.7 ผูวิจัยไดมาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ฉบับสมบูรณ

6. แนวทางการวิจัย

การวิจัยนี้ เปนการวิจัยแบบผสมผสาน วิจัยแบบคูขนานระหวางวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการนําขอดีหรือจุดเดนของแตละแนวทางมาสงเสริมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
กลาวคือการวิจัยเชิงคุณภาพมีจุดเดนดานรายละเอียดของการพรรณนาความ ที่ใหความมีชีวิตชีวา
ความเขาใจลึก ๆ และความชัดเจนในสิ่งที่ศึกษา ขณะที่ การวิจัยเชิงปริมาณมีจุดแข็งตรงที่สามารถ
เสนอความเปนรูปธรรมในเชิงปริมาณไดทุกแนวคิดและทุกประเด็นที่ศึกษา (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ
และกรรณิการ สุขเกษม, 2547) ดังนั้น วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน จะทําใหผลการศึกษาที่ไดมีความ
ถูกตองนาเชื่อถือไดมากยิ่งขึ้น
6.1 แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ: สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ และคนอื่น ๆ (2547) กลาวถึง
การวิจัยเชิงปริมาณวาสามารถเสนอความเปนรูปธรรมในเชิงปริมาณและคุณภาพของตัวแปรที่ศึกษา
ไดทุกประเด็น ตลอดจนวิเคราะหความสัมพันธหรือความแตกตางเปนตัวเลขไดอยางชัดเจน นอกจากนี้
ยังมีกฎเกณฑที่ชัดเจนในการประเมินคุณภาพของงานวิจัยทั้งในดานความถูกตอง และความเชื่อถือได
ของมาตรวัดตัวแปรและขอคนพบที่ใหคาออกมาเปนตัวเลขบอกอัตราความถูกตองและความเชื่อถือได
ทั้งนี้ ปรากฏตามผลงานวิจัยของ จุไรรัตน สุริยงค (2551); นิรดา ปตนวงศ (2552); วันดี ตอเพ็ง
(2553); วรรณภา ชื่นนอก (2554) และ สุภทั ราภรณ เบ็ญจวรรณ (2554)
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ผูวิจัย เสนอวิธีดําเนินการทดลองของแนวทางวิจัยเชิงปริมาณ ตามลําดับดังนี้
6.1.1 แบบแผนการวิจัย
การวิ จั ยนี้ เป น การวิ จั ยแบบกึ่ งทดลอง (quasi experimental research) โดยใช
รูป แบบการวิ จั ยแบบหนึ่ งกลุ ม ทดสอบก อ นและหลั ง การทดลอง (one group pretest-posttest
design) ผูวิจัยไมใชการวิจัยเชิงทดลองอยางแทจริง (true experimental designs) ที่เปนการสุมตัวอยาง
(randomized) เพราะการวิจัยนี้ “เปนการทดลองในคน” (วิจิตรา สายออง, 2557) ผูวิจัยจึงตองใชแบบ
แผนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasi-experimental design) ผูวิจัยเสนอแบบวิจัยกึ่งทดลองแบบหนึ่ง
กลุมทดสอบกอนและหลังการทดลอง ดังที่ไดแสดงไว (ตารางที่ 3.2)
ตารางที่ 3.2 แบบวิจัยกึ่งทดลองแบบหนึ่งกลุมทดสอบกอนและหลังการทดลอง
กลุม
วัดผลกอน
การจัดกิจกรรม
วัดผลหลัง
E
T1
X
T2
ความหมายของสัญลักษณ
E แทน กลุมทดลอง (experimental group)
T1 แทน การวัดผลกอนทดลอง
X แทน การจัดกิจกรรมกลุม
T2 แทน การวัดผลหลังทดลอง
6.1.2 วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
6.1.2.1 วิธีดําเนินการทดลอง: การวิจัยนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยตนเอง รายละเอียดของขั้นตอนการดําเนินการทดลอง ดังนี้
ก อนการทดลอง : ผู วิจั ยทํ าการสํ ารวจข อมู ลพื้ นฐานของผู เรียนกลุ ม ทดลอง
จํานวน 116 คน ประกอบดวย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 คือผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1, 2
จํานวน 28 คน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 คือผูเรียนภาควิชาอิเล็กทรอนิกส กลุม 1 จํานวน 7 คน
ผูเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 1 จํานวน 24 คน ผูเรียนภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร กลุม 1
จํานวน 7 คน และผูเรียนภาควิชาสถาปตยกรรม กลุม 1 จํานวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 47 คน และภาคเรียนที่ 2
ปก ารศึ กษา 2560 คือผูเรียนภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร กลุม 1 จํานวน 5 คน ผูเรียน
ภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1 จํานวน 19 คน และผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 3 จํานวน 17 คน
รวมทั้งสิ้น 41 คน
ผูวิจัยใหกลุมทดลองทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนการทดลอง (pretest) ดวยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 จํานวน 25 ขอ
นอกจากนี้ ผูวิจัยใหผูเรียนกลุมทดลองประเมินตนเอง ดวยมาตรวัดความมีคุณธรรมและจริยธรรมของ
ผูเรียน แบงออกเปน 4 ดาน คือ (1) ดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ (2) ดานความซื่อสัตยสุจริต
(3) ดานความกตัญูกตเวที และ (4) ดานความเมตตากรุณา จากนั้น ผูวิจัยดําเนินการบันทึกคะแนน
ของกลุมตัวอยางที่ไดจากการทดสอบไวเปนคะแนนกอนการทดลอง
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7.1.2 การดําเนินการทดลอง: ผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 กับผูเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 116 คน
ประกอบดวย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 คือผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1, 2 จํานวน 28 คน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 คือผูเรียนภาควิชาอิเล็กทรอนิกส กลุม 1 จํานวน 7 คน ผูเรียน
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 1 จํานวน 24 คน ผูเรียนภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร กลุม 1
จํานวน 7 คน และผูเรียนภาควิชาสถาปตยกรรม กลุม 1 จํานวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 47 คน และภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2560 คือผูเรียนภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร กลุม 1 จํานวน 5 คน ผูเรียน
ภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1 จํานวน 19 คน และผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 3 จํานวน 17 คน
รวมทั้งสิ้น 41 คน
ผูวิจัยเปนผูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานใหกับผูเรียนกลุมทดลองดวย
ตนเอง ประกอบดวย 8 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 คุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมที่ 2 องคประกอบ
ของระบบ กิจกรรมที่ 3 กระบวนการวิเคราะหระบบในแนวลึก กิจกรรมที่ 4 กระบวนการประเมินสถานการณ
กิจกรรมที่ 5 การวิเคราะหสถานการณหาพฤติกรรมมนุษย กิจกรรมที่ 6 การวิเคราะหสาเหตุของปญหา
อยางเปนระบบ กิจกรรมที่ 7 การแกปญหา และจัดลําดับความสําคัญของงาน และกิจกรรมที่ 8 กระบวนการ
แกปญหาอยางเปนระบบดวยโครงงานคุณธรรม สาระสําคัญดังนี้
กิ จกรรมการเรียนรูที่ 1 เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรม วัตถุประสงค เพื่ อ (1) อธิบาย
ความหมายของคุ ณธรรม (2) อธิบายความหมายของจริยธรรม และ (3) แยกแยะความแตกต างของ
คุณธรรมกับจริยธรรม โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูในสัปดาหที่ 1 ระยะเวลา 2 ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนรูที่ 2 เรื่อง องคประกอบของระบบ วัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียน (1)
แยกแยะองคประกอบของระบบ และ (2) ระบุองคประกอบของระบบตอกระบวนการดําเนินงาน โดยจัด
กิจกรรมในสัปดาหที่ 2 ระยะเวลา 2 ชั่วโมง
กิ จกรรมการเรีย นรูที่ 3 เรื่อง กระบวนการวิเคราะห ระบบในแนวลึก วัตถุประสงค
เพื่ อให ผูเรียน (1) แยกแยะระดั บ ของระบบในแนวลึก และ (2) วิเคราะห ระบบในแนวลึ ก โดยจัด
กิจกรรมในสัปดาหที่ 7 ระยะเวลา 2 ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนรูที่ 4 เรื่อง กระบวนการประเมินสถานการณ วัตถุประสงคเพื่อให
ผูเรียน (1) อธิบายความหมายของการประเมินสถานการณ (2) จัดลําดับกระบวนการประเมินสถานการณ
และ (3) จําแนกกระบวนการประเมินสถานการณ โดยจัดกิจกรรมในสัปดาหที่ 9 ระยะเวลา 2 ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนรูที่ 5 เรื่อง การวิเคราะหสถานการณหาพฤติกรรมมนุษย วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเรียนวิเคราะหสถานการณปญหาพฤติกรรมมนุษย โดยจัดกิจกรรมในสัปดาหที่ 11 ระยะเวลา
2 ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนรูที่ 6 เรื่อง การวิเคราะหสาเหตุของปญหาอยางเปนระบบ วัตถุประสงค
เพื่ อให ผู เรียนระบุ ส วนประกอบต าง ๆ ของแผนผังสาเหตุและผล โดยจัดกิจกรรมในสัป ดาหที่ 12
ระยะเวลา 2 ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนรูที่ 7 เรื่อง การแกปญหา และจัดลําดับความสําคัญของงาน วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเรียน (1) แยกแยะการคิดของผูสวมหมวกคิด 6 สี และ (2) จัดลําดับความสําคัญของงาน โดย
จัดกิจกรรมในสัปดาหที่ 15 ระยะเวลา 2 ชั่วโมง
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กิจกรรมการเรียนรูที่ 8 เรื่อง กระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบดวยโครงงานคุณธรรม
วัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนวิเคราะหกระบวนการจัดทําโครงงานคุณธรรม โดยจัดกิจกรรมในสัปดาหที่ 16
และสัปดาหที่ 17 รวมระยะเวลา 4 ชั่วโมง
7.1.3 หลังการทดลอง ของแตละกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยใหผูเรียนกลุมทดลองทํา
แบบทดสอบวั ด ผลการเรียนรู วิ ชาการคิ ดอย างเป นระบบ รหั สวิชา 3000-1606 จํานวน 6 ชุ ด คื อ
แบบทดสอบชุดที่ 1 เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการคิดและระบบ จํานวน 26 ขอ แบบทดสอบชุดที่ 2
เรื่ อ ง การคิ ด อย า งเป น ระบบ จํ านวน 22 ข อ แบบทดสอบชุ ด ที่ 3 เรื่ อ ง ข อ มู ล กั บ การประเมิ น
สถานการณ จํานวน 21 ขอ แบบทดสอบชุดที่ 4 เรื่อง การวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ จํานวน 20 ขอ
และแบบทดสอบชุดที่ 5 เรื่อง เทคนิคการแกปญหาและการตัดสินใจอยางเปนระบบ จํานวน 20 ขอ
เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ผูวิจัยใหผูเรียนกลุม
ทดลองทําแบบทดสอบชุดที่ 6 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา
3000-1606 จํานวน 25 ขอ และประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในระหวางการจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ดวยมาตรวัดความมี
คุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน แบงออกเปน 4 ดาน คือ (1) ดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ
(2) ดานความซื่อสัตยสุจริต (3) ดานความกตัญูกตเวที และ (4) ดานความเมตตากรุณา และมาตรวัด
ความมีคุณธรรมและจริยธรรม 2 ดาน คือ (1) ความรับผิดชอบ ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้ ไดแก การสงงาน
และความตั้งใจเรียน และ (2) ความมีวนิ ัย ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้ ไดแก การแตงกาย และการเขาเรียน
เมื่อดําเนินการประเมินผลเสร็จสิ้นแลว ผูวิจัยทําการบันทึ กไวเปนคะแนนหลังการ
ทดลอง (post-test) จากนั้น ผูวิจัยใหกลุมทดลองประเมินความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมดวย
มาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ
รหัสวิชา 3000-1606 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ผูวิจัยนําผลการประเมินที่ไดจากกลุมทดลองทั้งกอนการทดลองและหลังการทดลอง
มาวิเคราะหขอมูล โดยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยตอไป
4.4.2 แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ: การวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการศึกษา และเก็บ
รวบรวมรายละเอียดของเรื่องราวตาง ๆ ในปรากฏการณที่เกิดขึ้นตามสภาพความเปนธรรมชาติ ตาม
ความเปนจริง ตลอดจนเปนการคนหารูปแบบจากประสบการณตรงในชีวิตของบุคคล (Polkinghorne,
2005) โดยมีวิธีการเขาถึงปรากฏการณที่หลากหลาย ไดแก การสัมภาษณแบบเจาะลึก การระดมสมอง
การสนทนากลุม การสังเกต การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participator action research: PAR)
และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research: AR) (Jarvinen, 2007; สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ และคน
อื่น ๆ, 2547) ตลอดจนเรื่องเลา กรณีศึกษา ปรากฏการณวิทยา และทฤษฎีติดพื้น (Creswell, William,
Clark & Morales, 2007) รวมถึงการใชเอกสาร และเครื่องมือประกอบ เพื่อใหเขาถึงแหลงขอมูลอยางแทจริง
(Polkinghorne, 2005; Swagler & Ellis, 2003) อั น จะนํ าไปสู ก ารทํ า ความเข า ใจและตี ความจาก
เรื่ องราว เพื่ ออธิ บายปรากฏการณ ที่ เกิ ดขึ้ น (Denzin & Lincoln, 1998) ในทางสั งคมศาสตร (Chell,
Harworth & Brearley, 1991)
ในการทําวิจัยเชิงคุณภาพนั้น สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ และคนอื่น ๆ (2547) กลาวถึงขั้นตอน
ที่ผูวิจัยเชิงคุณภาพพึงปฏิบัติ ประกอบดวย (1) สถานภาพของตนในฐานะที่เปนผูกระทําที่หลากหลาย
วัฒนธรรมจากประชากรที่ศึกษา (2) ความตระหนักถึงกระบวนทัศนและมุมมองประเด็นจากประชากร
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ที่ จะศึ กษา และของตนเองที่ จะมี ผลต องานวิ จั ย (3) การกํ าหนดกลยุ ทธ ในการศึ กษาให สอดคล องกั บ
สถานภาพของคนที่หลากหลายวัฒนธรรมและกระบวนทัศน (4) วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
และ (5) การนําเสนอผลที่ไดจากการวิจัยเชิงคุณภาพถูกตองตรงตามมาตรฐานของวงการวิจัยเชิงคุณภาพ
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2551ก) กลาวถึงหลักเกณฑการประเมิน ผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ
ที่ผูประเมินผลงานวิจัยตองใชในการประเมิน ประกอบดวย 4 ลักษณะ คือ (1) หลักความเชื่อถือได คือ
ตองประเมินใหไดวา ผูวิจัย เก็บขอมูลมานาเชื่อถือหรือนาไวใจหรือไม (2) หลักการโยกยายถายเท คือ
ขอคนพบที่ไดสามารถนําไปใชประโยชนตอหนวยงานอื่น หรืองานอื่น หรือสถานการณอื่นไดหรือไม
(3) หลักการพึ่งพา คือสามารถนําขอคนพบไปเปนทฤษฎีหรือตัวแบบ สําหรับใชวิเคราะหเหตุการณอื่น
ที่เกิดขึ้นไดหรือไม และ (4) หลักการยืนยัน กลาวคือผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลจากแหลงขอมูล
ที่หลากหลายและครบถวน ตลอดจนสามารถยืนยันแหลงที่มาไดหรือไม
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในอดีต มีขอโตแยงเกี่ยวกับความไมนาเชื่อถือของขอมูลที่ศึกษา
แตจากผลการศึกษาของ สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2551ข) พบวาหลักเกณฑการประเมินดังกลาวในขางตน
สามารถใชในการประเมินผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยไมกอใหเกิดขอวิพากษอีกตอไป ในการนี้ ผูวิจัย
พบวานักวิชาการและนักการศึกษาดานจิตวิทยาใหการปรึกษาในปจจุบันจํานวนมาก มุงเนน และให
ความสํ า คั ญ กั บ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Creswell el at., 2007; Haverkamp & Young, 2007;
Ponterotto & Grieger, 2007; Yeh & Inman, 2007)
การวิจัยนี้ ผูวิจัย จึงเลือกใชการวิจัยแบบผสมผสานระหวางวิธกี ารวิจัยเชิงคุณภาพ และ
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เนื่องจากวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น จะทําใหไดมาซึ่งขอมูลในเชิงลึกที่เกิดขึ้นจริง
ในบริบทของสังคม โดยผูวิจัย มีการเก็บขอมูลรายละเอียดจากการทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ
การสังเกต การบันทึกเทป การบันทึกวีดีโอ และการจดบันทึกประเด็นสําคัญ จากนั้น ผูวิจัย นําวิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณที่อาศัยขอมูลสถิติตัวเลขเปนหลัก มาสนับสนุนเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานวามีความถูกตอง และนาเชื่อถือไดมากนอยเพียงใดในเชิงปริมาณ
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานของการวิจัยนี้ ผูวิจัยนํากระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ (action research: AR) มาประยุกตใช การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เปนวิธีการคนหาคําตอบของ
เลวิน (Lewin, 1946) มีแนวคิดหลักคือ ทฤษฎีและการปฏิบัติสามารถดําเนินคูกันอยางอาศัยประโยชน
ซึ่งกันและกันได ทําใหเกิดกระบวนทัศนใหมของการวิจัย และการปฏิบัติที่เนนการพัฒนาหรือแกปญหา
(พันธุทิพย รามสูต, 2540)
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เปนการคนหาความจริงจากประสบการณ ตรงของบุคคลที่มี
ความรูความสามารถ (DePoy, Hartman & Haslett, 1999) เพื่อรวมกันแกปญหาที่เกิดขึ้น การวิจัย
เชิ ง ปฏิ บั ติ การ มี ขั้ นตอนการปฏิ บั ติ อย างเป นระบบวงจร และมี การปรั บปรุ งพั ฒ นา (Kemmis &
McTaggart, 2000; Lather, 1991; McNiff & Whitehead, 2002)
เทนนา (Tanna, 2005) กลาวถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการวา ในอนาคต (futures) จะมี
การผลักดันใหวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพกับวิธีการ
วิ จั ย เชิ งปริ ม าณ อย า งไรก็ ต าม นั ก วิ จั ย ทั้ งในอดี ต และป จจุ บั น อาทิ วิ ลเลี่ ยมสั น และปรอสเซอร
(Williamson & Prosser, 2002); แม็คมัวรเรย (McMurray, 2006) ไดนํากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
มาประยุกตใช โดยการผสมผสานระหวางวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ สําหรับ
ใชในการวิเคราะหขอมูล
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เห็นไดวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เปนการวิจัยที่อาศัยการปฏิบัติรวมกันระหวางตัวผูวิจัย
และผูที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ผูวิจัย มีอํานาจในการตัดสินใจหรือตัดสินปญหาที่เกิดขึ้น ตลอดกระบวนการวิจัย
(DePoy et al., 1999; Walker & Haslett, 2002; นุชวนา เหลืองอังกูร, 2558) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
มี เป าหมายในการพั ฒนาหรือแก ป ญหาดวยการลงมื อปฏิ บั ติ มี การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถานการณ
เฉพาะที่พบวามีปญหา หรือเกิดชองวางระหวางทฤษฎีกับการปฏิบัติ นโยบายกับการปฏิบัติ และการวิจัย
กับการกระทํา (Hart & Bond, 1995; Somekh & Lewin, 2005) โดยการรวบรวมปญหาจากผูที่เกี่ยวของ
และความรูที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เปนความรูที่เปนรากฐานในสถานการณ
ปฏิบัติจริง
ลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกอบดวย (1) สรางความเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากผลการปฏิบัติงานในปจจุบันไมเปนที่พึงพอใจ โดยอาศัยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ เพื่อให
เกิดการเรียนรูและพัฒนารวมกัน ตลอดกระบวนการวิจัย (2) ลงมือปฏิบัติในสถานการณตามธรรมชาติ
มีการสะทอนผลการปฏิบัติ ดวยวิธีการสัมภาษณพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหวางตัวผูวิจัยและ
ผูที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนา (3) บันทึกความกาวหนาและวิเคราะหสถานการณ
อยางมีวิจารณญาณ เรียนรูอยางมีระบบ และพัฒนาอยางเปนขั้นตอน (4) สรางทฤษฎีจากขอมูล
องคความรูตาง ๆ (5) ศึกษาจากวงจรเล็กแลวขยายเปนวงจรที่ใหญขึ้น และ (6) ทุกคนไดรับประโยชน
จากการเปลี่ยนแปลง (ศิริพร จิรวัฒนกุล, 2546) สิ่งเหลานี้ ถือเปนความสอดคลองที่เกิดขึ้นระหวาง
การวิจัยเชิงปฏิบัติการกับรูปแบบทางวิทยาศาสตร (Jarvinen, 2007) ดังนั้น การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
จึงเป น วิ ธีการศึ ก ษาสภาวการณ เปลี่ ย นแปลงในโลกความเป น จริงของสั งคมที่ แ ท จ ริง (McNiff &
Whitehead, 2006)
การวิจัยนี้ ผูวิจัยนํากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตามแนวคิดของ เคมมิส และคนอื่น ๆ
(Kemmis et al., 2000) มาประยุกตใช ซึ่งมีลําดับขั้นของการวิจัยที่ชัดเจน กลาวคือมีการวางแผน
ลงมื อ ปฏิ บั ติ สั งเกต และสะท อนผลการปฏิ บั ติ จากการจั ดการเรียนรูโดยใช ป ญหาเป นฐาน ด วยวิธีการ
สัมภาษณ พู ดคุ ยแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็ น ระหวางตัวผูวิจัยและผูที่ เกี่ยวของ และเพื่ อเป นการยืนยัน
ประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานใหมีน้ําหนักยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงนําวิธีการวิจัย
เชิงปริมาณมาประยุกตใชในแตละระยะการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ซึ่งในแตละ
ระยะของการพัฒนาเปนการผสมผสานระหวางวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
ดังที่ไดแสดงไว (ภาพที่ 3.1)
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เริ่ม
วางแผน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน ของ สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2550)
ขั้นที่ 1 การกําหนดปญหา
ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา
ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา
ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู
ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ
ขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน ของ สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2550)
ขั้นที่ 1 การกําหนดปญหา
ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา
ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา
ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู
ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ
ขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน ของ สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2550)
ขั้นที่ 1 การกําหนดปญหา
ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา
ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา
ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู
ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ
ขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน

(ราง) กิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน
(การพัฒนาระยะที่ 1)

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการตาม
แนวคิดของ Kemmis &
McTaggart (2000)

ทดลองกิจกรรม

สังเกต และสะทอนผล /
วิเคราะหขอมูล

ประเมินผลและปรับปรุง

วิเคราะหปญหา/อุปสรรค

กิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน
(ระยะการพัฒนาที่ 2)

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการตาม
แนวคิดของ Kemmis &
McTaggart (2000)

ทดลองกิจกรรม

สังเกต และสะทอนผล /
วิเคราะหขอมูล

ประเมินผลและปรับปรุง

วิเคราะหปญหา/อุปสรรค

กิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน
(ระยะการพัฒนาที่ 3)

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการตาม
แนวคิดของ Kemmis &
McTaggart (2000)

ทดลองกิจกรรม

สังเกต และสะทอนผล /
วิเคราะหขอมูล

ประเมินผลและปรับปรุง

วิเคราะหปญหา/อุปสรรค

กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
วิชาการคิดอยางเปนระบบ

จบ
ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานระหวางวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
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ผูวิจัย เสนอรายละเอียดของขั้นตอนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ของงานวิจัยนี้ ดังนี้
1. การวางแผน: ผูวิจัยดําเนินการทบทวนวรรณกรรมภายใตบริบทของตัวแปรที่เกี่ยวกับ
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 โดยผูวิจัยนําขั้นตอนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานของ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ประกอบดวย 6 ขั้นตอน
ไดแก ขั้นที่ 1 การกําหนดปญหา ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา ขั้นที่ 4
สังเคราะหความรู ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ และขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน และ
นํากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis & McTaggart (2000) คือมีการวางแผน
ลงมือปฏิบัติ สังเกต และสะทอนผลการปฏิบัติจากการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ดวยวิธีการ
สัมภาษณพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหวางตัวผูวิจัยและผูที่เกี่ยวของ
ผู วิ จั ยดํ าเนิ น การสํ ารวจข อ มู ล เบื้ อ งต น เพื่ อ นํ ามาสร างเครื่ องมื อสํ าหรั บ การวิ จั ย นี้
ประกอบดวย (1) กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606
(2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 (3) มาตรวัดความมี
คุณธรรม และจริยธรรมของผูเรียน (4) มาตรวัดคุณลักษณะความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน และ
(5) มาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู ทั้งนี้ เพื่อนําไปสูการทดลองกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606
2. ประชุมผูที่เกี่ยวของกอนการทดลอง เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดําเนินการ และ
รวมกันหาแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ
รหัสวิชา 3000-1606 ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย (1) ครูประจําภาควิชาสามัญสัมพันธ (ครูสังคม)
จํานวน 5 คน ณ หองประกันคุณภาพ อาคาร 3 วิทยาลัยเทคนิคยะลา จังหวัดยะลา และ (2) ผูเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 2 ภาควิชาเครื่องกล จํานวน 25 คน และผูเรียนแผนกวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน ณ หองเรียนอาคาร 3 วิทยาลัยเทคนิคยะลา
3. การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการทดลอง ไดแก ขอมูลพื้นฐานของผูเรียน ขอมูลเกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน และทดสอบความรูกอนเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา
3000-1606 โดยผูวิจัยใหผูเรียนกลุมทดลองทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน วิชาการคิด
อยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 และมาตรวัดความมีคุณธรรมและจริยธรรม แบงออกเปน 4 ดาน
คือ (1) ดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ (2) ดานความซื่อสัตยสุจริต (3) ดานความกตัญูกตเวที
และ (4) ดานความเมตตากรุณา จากนั้น ผูวิจัยดําเนินการบันทึกคะแนนของกลุมตัวอยางที่ไดจากการ
ทดสอบไวเปนคะแนนกอนการทดลอง
4. การทดลองกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน แบงการทดลองออกเปน 3 ระยะ
คือระยะที่ 1 ทดลอง (ราง) กิจกรรมการเรียนรูโ ดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา
3000-1606 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 กลุมทดลอง คือ ผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1, 2
จํานวน 28 คน ระยะที่ 2 ทดลองกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่พัฒนาจากระยะที่ 1 ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 คือผูเรียนภาควิชาอิเล็กทรอนิกส กลุม 1 จํานวน 7 คน ผูเรียน
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 1 จํานวน 24 คน ผูเรียนภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร กลุม 1
จํานวน 7 คน และผูเรียนภาควิชาสถาปตยกรรม กลุม 1 จํานวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 47 คน และระยะที่ 3
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ทดลองกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู ที่พัฒนา
จากระยะที่ 2 โดยทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 คือผูเรียนภาควิชาเทคโนโลยียางและ
พอลิ เมอร กลุ ม 1 จํ านวน 5 คน ผูเรียนภาควิชาไฟฟ ากําลัง กลุม 1 จํานวน 19 คน และผูเรียน
ภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 3 จํานวน 17 คน รวมทั้งสิ้น 41 คน สําหรับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ในระยะที่ 1 ผูวิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง จํานวน 9 ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง ตามขั้นตอนของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606
ประกอบดวย 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ นที่ 1 การกํ าหนดป ญ หา: ผู วิ จั ยให สมาชิ กกลุ มทํ าใบงาน โดยผู วิ จั ยมอบหมายให
สอดคลองตามประสบการณของผูเรียน
ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา: ผูวิจัยใหสมาชิกกลุมนําประเด็นปญหาจากที่กําหนดให
มาทําความเขาใจทีละขอและกําหนดประเด็นเพื่อคนหาขอมูลเพิ่มเติม
ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา: สมาชิกกลุมแบงหนาที่เพื่อคนควาประเด็นที่รวมกัน
กําหนดขึ้นจากแหลงขอมูลตาง ๆ เชน หนังสือ ใบความรู หรือแหลงขอมูลสารสนเทศ
ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู: สมาชิกกลุมแตละคนนําความรูที่ไดศึกษาคนความาอภิปราย
รวมกันเพื่อความถูกตองสมบูรณของขอมูล และสมาชิกกลุมมีการซักถามขอสงสัยระหวางกันเพื่อใหเกิด
ความเขาใจตรงกัน
ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ: สมาชิกกลุมนําขอมูลมาหลวมรวมเขาดวยกัน
และมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลที่สืบคนมาวาเปนประโยชนตอการทําใบงานหรือไม อยางไร
ตลอดจนวางแผนสําหรับนําเสนอผลงานกลุมในรูปแบบตาง ๆ
ขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน: ตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานกลุม โดยแตละกลุม
อาจสลับกันประเมินผลงาน จากนั้น ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปสิ่งที่ไดศึกษาคนควา และเนื้อหา
สาระสําคัญในประเด็นที่นําเสนอ
5. การเก็บรวบรวมขอมูลหลังการทดลอง: ผูวิจัยใหผูเรียนกลุมทดลองทําแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรูหลังเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 จํานวน 6 ชุด แบบทดสอบชุดที่ 1
เรื่ อง ความรู เบื้ องต นเกี่ ยวกั บการคิ ดและระบบ แบบทดสอบชุ ดที่ 2 เรื่ อง การคิ ดอย างเป นระบบ
แบบทดสอบชุดที่ 3 เรื่อง ขอมูลกับการประเมินสถานการณ แบบทดสอบชุดที่ 4 เรื่อง การวิเคราะหปญหา
อยางเปนระบบ แบบทดสอบชุดที่ 5 เรื่อง เทคนิคการแกปญหาและการตัดสินใจอยางเป นระบบ และ
แบบทดสอบชุดที่ 6 เปนแบบทดสอบวัดความรู วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 และให
ผูเรียนประเมินมาตรวัดความมีคุณ ธรรมและจริยธรรม ตลอดจนประเมินความพึงพอใจตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จากนั้น ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบทดสอบ และ
มาตรวัดมาตรวจใหคะแนน เพื่อวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการทางสถิติตอไป
6. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล: การวิจัยนี้ ผูวิจัยใชการสังเกตแบบมีโครงสราง (structured
observation) สังเกตแบบไมเขารวม โดยการกําหนดสิ่งที่จะสังเกตไวลวงหนา (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ
และคนอื่น ๆ, 2547) และเก็บขอมูลดวยเครื่องมือบันทึกภาพ บันทึกเสียง และวิธีการจดบันทึก โดย
กําหนดสิ่งที่จะสังเกตเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ และการแสดงปฏิกิริยาตาง ๆ อาทิ การแสดงสีหนา ทาทาง
และแววตา ในระหวางการสัมภาษณแบบเจาะลึกเพื่อสะทอนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา
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เปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 อันจะนําไปสูการวิเคราะหปญหาและอุปสรรค
สําหรับการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานใหมีความสมบูรณตอไป
การสัมภาษณแบบเจาะลึก เปนวิธีการหนึ่งที่นิยมใชในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ เพื่อใหได
ขอมูลที่มีรายละเอียดลึก ๆ ผูวิจัย ตัดสินใจเลือกวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึกในการวิจัยนี้ สวนหนึ่ง
เกิดจากการพิเคราะหของผูวิจัยที่ไดศึกษาระเบียบวิธีการวิจัย กลาวคือการสัมภาษณแบบเจาะลึก
เหมาะสําหรับการจัดเก็บขอมูลลึก ๆ จากบุคคลที่มีลักษณะพิเศษโดยเฉพาะ และเปนประชากรขนาดเล็ก
เพราะทําใหสามารถเก็บขอมูลไดลึกซึ้ง ผูสัมภาษณสามารถซักถามเพิ่มเติมเชื่อมโยงเขาสูประเด็นที่
ตองการ และสามารถสังเกตการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ของผูตอบขณะใหสัมภาษณไดอีกดวย
เมื่อสิ้นสุดการทดลองแตละระยะ ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณกลุมทดลองดวยตนเอง โดยใช
วิจารณญาณในการตัดสินใจใชคําพูด หรือคําถามในลักษณะใด เพื่อใหเกิดความเหมาะสม เมื่อผูวิจัย
ไดแนวคําถามแลวจึงนําไปทดลองใช เพื่อทดสอบวามีความชัดเจนและครอบคลุมเพี ยงพอหรือไม
ผูตอบคําถามมีความเขาใจและมีปฏิกิริยาอยางไร ตลอดจนความตอเนื่องของเนื้อหา และการตอบเปน
อยางไร จากนั้น ผูวิจัยปรับปรุงแกไขใหสมบูรณอีกครั้งกอนนําไปใชจริง ขณะสัมภาษณผูวิจัยขออนุญาต
ใชเครื่องบันทึกเสียง และจดบันทึกประเด็นสําคัญ ทั้งนี้ รายละเอียดที่ไดจากการสังเกตจะชวยเติมเต็ม
ขอมูลสําหรับการวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น สําหรับ
ประเด็นขอคําถามในการสัมภาษณ ดังที่ไดแสดงไว (ตาราง 3.3)
ตารางที่ 3.3 ประเด็นขอคําถามในการสัมภาษณ
ลําดับที่
รายการ
1
เนื้อหาสาระในการเรียนรูมคี วามยากงายตอการเขาใจหรือไม และอยางไร
2
กระบวนการสอนหรือวิธีการสอนเป นอยางไร และเพื่ อความเขาใจเนื้ อหาสาระผูเรียน
ตองการใหมีการพัฒนาอยางไร
3
ผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดงายหรือไม และอยางไร
4
ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชไดหรือไม และอยางไร
7. ประชุมผูที่เกี่ยวของหลังการทดลอง: หลังจากเสร็จสิ้นการทดลองทุกระยะแลว ผูวิจัย
นําผลที่ไดจากการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา
3000-1606 มาสรุปในภาพรวม จากนั้น ผูวิจัยดําเนินการประชุมผูที่เกี่ยวของ ณ หองประชุมภาควิชา
สามัญสัมพันธ อาคาร 3 วิทยาลัยเทคนิคยะลา จังหวัดยะลา ผูเขารวมประชุม คือครูประจําภาควิชา
สามั ญ สั มพั นธ (ครูสั งคม) จํานวน 5 คน ดังที่ ได แ สดงไว (ภาคผนวก ฌ) เพื่ อแจงผลการทดลอง
กิจกรรมการเรียนรู ระยะที่ 1 และกิจกรรมการเรียนรู ระยะที่ 2 ตลอดจนรวมกันหาขอสรุปกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ ที่เปนไปไดมากที่สุด
เมื่อไดขอสรุปจากผูเกี่ยวของเรียบรอยแลว ผูวิจัยนํามาสรุปผลดวยตนเองอีกครั้งเพื่อสราง
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 จากนั้น
ผูวิจัยนํากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ ไปยืนยันประสิทธิผล
โดยการทดลองกับผูเรียนกลุมทดลอง ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
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8. ยืนยันประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน: ผูวิจัยนํากิจกรรม
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ไปทดลองใชกับผูเรียน
กลุ มทดลองในระยะการทดลองที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ป การศึ กษา 2560 ประกอบด วย ผู เรียนภาควิชา
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร กลุม 1 จํานวน 5 คน ผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1 จํานวน 19 คน
และผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 3 จํานวน 17 คน รวมทั้งสิ้น 41 คน ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ทั้งนี้ เพื่อยืนยันวากิจกรรมการเรียนรูดังกลาวมีความ
เหมาะสม และสามารถใชไดจริงในสถานการณปจจุบัน
9. ประเมินผลและสรุปกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน: ผูวิจัยประเมินผล
และสรุปประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา
3000-1606 ที่มีความเหมาะสม และสามารถใชไดจริงในสถานการณปจจุบัน

8. วิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ดังนี้

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการหาสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป รายละเอียด

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
8.1 สถิติพื้นฐาน ไดแก ไดแก รอยละ คามัธยฐาน คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
8.2 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ ประกอบดวย
8.2.1 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606
จํานวน 6 ชุด โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) คาความยากงายของขอสอบ (difficulty index)
คาอํานาจจําแนกของขอสอบ (discrimination index) และคาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson)
8.2.2 กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา
3000-1606 โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
8.2.3 มาตรวัดความมีคุณธรรมและจริยธรรม หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และคา
ความเชื่อมั่น (reliability) โดยหาคาสัมประสิทธิ์ของแอลฟา (alpha coefficient of reliability)
8.2.4 มาตรวัดความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และหาคาความเชื่อมั่น
(reliability) โดยหาคาสัมประสิทธิ์ของแอลฟา (alpha coefficient of reliability)
8.3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ประกอบดวย
8.3.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 30001606 ระหวางกอนการทดลองและหลังการทดลอง โดยใชสถิติทดสอบสมมติฐาน Nonparametric
แบบ The Wilcoxon signed ranks test (Pallant, 2016)
8.3.2 เปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรม ระหวางกอนการทดลองและหลัง
การทดลอง โดยใชสถิติทดสอบสมมติฐาน Nonparametric แบบ The Wilcoxon signed ranks test
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
ขอมูลที่นํามาวิเคราะหไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก การจดบันทึกการสัมภาษณจาก
การสะทอนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา
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3000-1606 การจดบันทึกการสังเกต และการบันทึกเทป ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ตามขั้นตอนดังนี้
(1) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล (2) จําแนกและจัดระบบขอมูล เปนการนําขอมูลที่ไดนํามาจําแนก
และจัดหมวดหมูออกใหเปนระบบ (3) วิเคราะหขอมูลโดยการตีความสรางขอสรุปแบบอุปนัย (analytic
induction) เปนการนําขอมูลที่ไดจากเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะหเพื่อหาบทสรุปรวมกันของ
เรื่องนั้น และ (4) นําเสนอขอมูลเปนขอความแบบบรรยาย
ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหที่ไดจากการวิจัยเชิงปริมาณมาผสมผสานกับผลการวิเคราะห
ที่ไดจากการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงสูการรายงานผลการวิจัย

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ความนํา

ในบทที่ 4 นี้ ผูวิจัยไดศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณธรรมและจริยธรรม
ของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคนิคยะลา มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) พัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 (2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ระหวางกอนการทดลองกับหลัง
การทดลอง (3) เปรียบเทียบความมีคุณธรรม และจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับ
หลังการทดลอง และ (4) ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย และการทดสอบสมมติฐาน
ที่เกี่ยวของกับตัวแปรแตละตัว โดยแบงผลการวิเคราะหออกเปน 5 สวน ดังนี้
1.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
1.2 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ
รหัสวิชา 3000-1606
1.3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606
ระหวางกอนการทดลองกับหลังการทดลอง
1.4 การเปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลอง
กับหลังการทดลอง
1.5 การศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญ
 หาเปนฐาน
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมาย ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณสําหรับใช
ในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
Median
แทน คาที่อยูกึ่งกลางของขอมูลทั้งชุด
xˉ
แทน คาเฉลี่ย (mean)
S.D.
แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (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. ผลการวิเคราะหขอมูล

การวิจัยนี้ ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในแตละประเด็นเพื่อตอบวัตถุประสงคของ
การวิจัย โดยแบงการทดลองออกเปน 3 ระยะ ดังนี้
2.1 ผลการทดลองระยะที่ 1
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมทดลอง ระยะที่ 1 (n = 28)
เพศ
ชาย
หญิง
ศาสนา
พุทธ
อิสลาม

ภูมิลําเนา
จังหวัดยะลา
จังหวัดปตตานี
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดสงขลา

รายการ

จํานวน

รอยละ

27
1
28

96.43
3.57
100

รวม

18
10

28

64.29
35.71

รวม

18
3
6
1
28

64.29
10.71
21.43
3.57
100

รวม

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
ผูเรียนสวนใหญ อยู จั งหวัดยะลา จํานวน 18 คน คิ ดเป นรอยละ 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 รหัสวิชา
3000-1606 ระหวางกอนการทดลองกับหลังการทดลอง
สมมติฐานขอที่ 1 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา
3000-1606 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
ตารางที่ 4.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ ระหวางกอนการทดลอง
กับหลังการทดลอง ของผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1, 2 (n = 28)
รายการ
คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ
25
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

n

28
28

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง

n

Mediad

Positive Ranks

28

Mean
Rank
14.50

Negative Ranks

0

.00

หนวยที่ 1
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

รายการ

คะแนน
26

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง

n
28
0

Positive Ranks
Negative Ranks
หนวยที่ 2
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

รายการ

n
28

คะแนน
22

n

Positive Ranks
Negative Ranks
รายการ
หนวยที่ 3
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

28
0
n
28

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง
Positive Ranks
Negative Ranks

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คะแนน
21

n
28
0

.00

Z

p

-4.666

.000*

Mediad

Mean
Rank
14.50
.00

n
28

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง

13.00
21.00
Sum
of Ranks
406.00

12.00
22.00
Sum
Z
of Ranks
406.00
-4.645
.00

p
.000*

Mediad

Mean
Rank
14.50
.00

Mean
Rank
14.50
.00

10.00
19.00
Sum
Z
of Ranks
406.00
-4.647
.00
Mediad
11.00
17.00
Sum
Z
of Ranks
406.00
-4.653
.00

p
.000*

p
.000*
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ตารางที่ 4.2 (ตอ)

รายการ

หนวยที่ 4
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง
Positive Ranks
Negative Ranks
รายการ
หนวยที่ 5
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
กอนการทดลองกับหลังการทดลอง
Positive Ranks
Negative Ranks

คะแนน n
20
28

n
28
0
คะแนน n
20
28

n
27
1

Mediad

Mean
Rank
14.50
.00

Mean
Rank
14.28
20.50

11.00
17.00
Sum
Z
p
of Ranks
406.00
-4.650 .000*
.00
Mediad
11.00
16.00
Sum
Z
p
of Ranks
385.50
-4.186 .000*
20.50

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 4.2 แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา
3000-1606 โดยภาพรวม พบวากอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 13.00 หลังการทดลอง คามัธยฐาน
เท ากั บ 21.00 และพบว าผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนหลั งการทดลองสู งกว าก อนการทดลอง อย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาเปนรายหนวย พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 1 เรื่อง ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับการคิดและระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 12.00 หลังการทดลอง คามัธยฐาน
เทากับ 22.00 และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 2 เรื่อง การคิดอยางเปนระบบ กอนการทดลอง
คามัธยฐานเทากับ 10.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 19.00 และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หนวยที่ 3 เรื่อง ขอมูลกับการประเมินสถานการณ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 11.00 หลังการ
ทดลอง คามัธยฐานเทากับ 17.00 และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 4 เรื่อง การวิเคราะหปญหา
อยางเปนระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 11.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 17.00
และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สําหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 5 เรื่อง การวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ กอนการ
ทดลอง คามั ธยฐานเท ากับ 11.00 หลั งการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 16.00 และพบวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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การเปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลอง
กับหลังการทดลอง
สมมติฐานขอที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม หลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลอง
ตารางที่ 4.3 คาเฉลีย่ คุณลักษณะความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ประเมินโดยผูส อน (n = 28)
รายการ
n
S.D.
การแปลผล
xˉ
คุณลักษณะความมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม 28
ดานวินัย
25.14
1.75 ระดับต่ํา
ดานความรับผิดชอบ
33.57
1.42 ระดับปานกลาง
รวม
58.71
1.78 ระดับสูง
จากตารางที่ 4.3 อธิ บ ายได วาผู เรีย นกลุ ม ทดลองมี คุ ณ ลั ก ษณะความมี คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม โดยภาพรวม คาเฉลี่ย 58.71 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.78 (ระดับสูง) เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวาด านวินัย คาเฉลี่ย 25.14 สวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 1.75 (ระดับต่ํา) และดานความ
รับผิดชอบ คาเฉลี่ย 33.57 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.42 (ระดับปานกลาง)
ตารางที่ 4.4 คาเฉลี่ยความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับหลังการ
ทดลอง ประเมินโดยผูเรียน (n = 28)
รายการ
ความมีคุณธรรมและจริยธรรม
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ดานความซื่อสัตยสุจริต
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ดานความกตัญูกตเวที
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ดานความเมตตากรุณา
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

จํานวนขอ
39

n
28

18

28

7

28

8

28

6

28

xˉ

S.D.

การแปลผล

2.41
3.46

.34
.10

ระดับปานกลาง
ระดับสูง

2.30
3.22

.34
.16

ระดับปานกลาง
ระดับสูง

2.26
3.65

.39
.21

ระดับปานกลาง
ระดับสูง

2.54
3.68

.40
.15

ระดับปานกลาง
ระดับสูง

2.54
3.70

.40
.18

ระดับปานกลาง
ระดับสูง
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จากตารางที่ 4.4 อธิบายไดวาผูเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยภาพรวม
ก อนการทดลอง ค าเฉลี่ ย 2.41 ส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน .34 (ระดั บปานกลาง) และหลั งการทดลอง
คาเฉลี่ย 3.46 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .10 (ระดับสูง)
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ กอนการทดลอง
คาเฉลี่ย 2.30 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .34 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.22 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .16 (ระดั บ สู ง) ด านความซื่อสัตยสุจริต กอ นการทดลอง ค าเฉลี่ย 2.26 สวนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน .39 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.65 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .21
(ระดั บสู งมาก) ด านความกตั ญู กตเวที กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.54 ส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน .40
(ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.68 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .15 (ระดับสูง) และดาน
ความเมตตากรุณา กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .40 (ระดับปานกลาง) และ
หลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.70 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .18 (ระดับสูง)
ตารางที่ 4.5 การเปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับ
หลังการทดลอง ประเมินโดยผูเรียน (n = 28)
รายการ
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

จํานวนขอ
39
39

n
28
28

รายการ

จํานวนขอ

n = 28

Mean
Rank

28
0

14.50
.00

406.00
.00

-4.623

.000*

28
0

14.50
.00

406.00
.00

-4.624

.000*

28
0

14.50
.00

406.00
.00

-4.632

.000*

28
0

14.50
.00

406.00
.00

-4.632

.000*

28
0

14.50
.00

406.00
.00

-4.630

.000*

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง
Positive Ranks
Negative Ranks
ดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ
Positive Ranks
Negative Ranks
ดานความซื่อสัตยสุจริต
Positive Ranks
Negative Ranks
ดานความกตัญูกตเวที
Positive Ranks
Negative Ranks
ดานความเมตตากรุณา
Positive Ranks
Negative Ranks
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

39

18

7

8

6

Mediad
2.39
3.46
Sum
Z
of Ranks

p
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จากตารางที่ 4.5 แสดงใหเห็นวาความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน กอนการทดลอง
คามัธยฐานเทากับ 2.39 หลังการทดลองคามัธยฐานเทากับ 3.46 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 4.6 ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนกลุมทดลอง (n = 28)
ขอ

รายการ

1. ผูสอนมีความเปนกันเองกับนักศึกษา
2. ผูส อนอธิบายจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยาง
แจมแจงชัดเจน
3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ ตละครั้งมีความ
เหมาะสม
4. สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูม ีความสะดวกและ
เหมาะสม
5. บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความเปนกันเอง
6. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความนาสนใจ
7. กิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน
8. กิจกรรมการเรียนรูมีความสนุกสนาน
9. นักศึกษามีสวนรวมในการทํากิจกรรมการเรียนรู
10. นักศึกษามีความสุขกับการทํากิจกรรมการเรียนรู
11. การติดตามหรือดูแลระหวางการทํากิจกรรมการเรียนรู
มีความตอเนื่อง และสม่ําเสมอ
12. นักศึกษาไดรับสาระ และประโยชนจากการเขารวมกิจกรรม
การเรียนรู
13. เนื้อหาสาระจากกิจกรรมการเรียนรูสามารถนําไปประยุกตใช
ในการดําเนินชีวิต และงานอาชีพ
14. กิจกรรมไดพัฒนาความรู ความคิด และความเขาใจตอการ
ดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ
15. หลังจากเขารวมกิจกรรมการเรียนรูนกั ศึกษามีการปรับเปลี่ยน
ความคิด และพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดขี ึ้น
รวม

xˉ

S.D.

4.64
4.75

.48
.44

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด

3.75

.44

มาก

3.57

.50

มาก

4.71
4.67
4.60
4.67
4.60
4.75
4.67

.46
.47
.49
.47
.49
.44
.47

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.78

.41

มากที่สุด

4.64

.55

มากที่สุด

4.71

.46

มากที่สุด

4.71

.46

มากที่สุด

4.55

.17

มากที่สุด
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จากตารางที่ 4.6 แสดงใหเห็นวาผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.55 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .17
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ขอ 12 นักศึกษาไดรับ
สาระ และประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู คาเฉลี่ย 4.78 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .41 (ระดับ
มากที่สุด) รองลงมา คือ ขอ 2 ผูสอนอธิบายจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางแจมแจงชัดเจน
คาเฉลี่ย 4.75 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .44 (ระดับมากที่สุด) และ ขอ 10 นักศึกษามีความสุขกับการทํา
กิจกรรมการเรียนรู คาเฉลี่ย 4.75 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .44 (ระดับมากที่สุด) สําหรับขอที่ผูเรียนมี
ความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอ 4 สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและเหมาะสม
คาเฉลี่ย 3.57 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .50 (ระดับมาก) รองลงมา คือ ขอ 3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแตละครั้งมีความเหมาะสม คาเฉลี่ย 3.75 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .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 ชั่วโมง ผูวิจัยเสนอผลการสะทอน
กิจกรรมการเรียนรู รายละเอียดดังนี้
การสะทอนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
1. เนื้อหาสาระในการเรียนรูมีความยากงายตอการเขาใจหรือไม และอยางไร
ผลการทดลองกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญ หาเปนฐาน ในสวนของการใหขอมูล
ยอนกลับ หรือการสะทอนผลการจัดกิจกรรม โดยการสัมภาษณผูเรียนกลุมทดลอง ประเด็นความยากงาย
ของสาระการเรียนรู สรุปไดดังนี้
กลุมผูเรียนที่เห็นวาเนื้อหาสาระในการเรียนรูงายตอการทําความเขาใจ เปนผูเรียน
สวนใหญที่เขารวมกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เหตุผลที่มองวาเนื้อหาสาระมีความงายตอ
การเรียนรู ประกอบด วย เนื้ อหาไม ซับ ซอน เนื้ อ หาชั ดเจน มี ค วามกระชั บ เนื้ อหาไม ย ากหรือไม
ซับซอนจนเกินไป มีสื่อการเรียนการสอน เชน วีดิทัศน ผูสอนอธิบายเนื้อหา และยกตัวไดอยางชัดเจน
มีการอธิบายโดยใชคําศัพทหรือภาษาที่เขาใจงาย มีวิธีการสอนที่ไมนาเบื่อ ทําใหผูเรียนตั้งใจเรียน เนน
ความสําคัญของเนื้อหาอยางพอเหมาะ มีการยกตัวอยางที่ทําใหเห็นภาพ งายตอการทําความเขาใจ
เปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถาม และเมื่อกลับไปทบทวนก็จะเขาใจมากขึ้น
ผูเรียนกลุมนี้ยังสะทอนความคิดเห็นเพิ่มเติมวาความยากงายของเนื้อหาสาระขึ้นอยู
กับผูสอนอธิบายไดตรงจุดหรือตรงประเด็น ทําใหเขาใจเนื้อหาไดลึกยิ่งขึ้น และผูสอนมีการเตรียม
เนื้อหาที่ดี มีเอกสารประกอบการสอน การฉายภาพผานโปรเจคเตอร และการสอนอยางเปนขั้นตอน มี
การถามตอบในชั้นเรียน และมีการทํางานกลุมจึงทําใหเกิดความเขาใจเนื้อหาสาระมากยิ่งขึ้น
กลุมผูเรียนที่เห็นวาเนื้อหาสาระในการเรียนรูมีความยากระดับปานกลาง แตก็สามารถ
ทําความเขาใจไดคือไมยากและไมงายจนเกินไป ซึ่งกลุมนี้เปนสวนนอยของผูเรียน สะทอนวาเนื้อหา
บางอยางรวมทั้งภาษาและการใชคําศัพทเขาใจยาก แตผูเรียนสวนใหญเขาใจไดงายไมยากเกินไป และ
กลุมผูเรียนที่เห็นวาเนื้อหาสาระในการเรียนรูมีความเขาใจยาก เนื้อหาเยอะตองทบทวนหลายรอบจึง
จะเขาใจและอยากใหผูสอนอธิบายใหเขาใจกวานี้ โดยกลุมนี้เปนเพียงสวนนอยของผูเรียน
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2. กระบวนการสอนหรือวิธีการสอนเปนอยางไร และเพื่อความเขาใจเนื้อหาสาระ
ผูเรียนตองการใหมีการพัฒนาอยางไร
ผูเรียนกลุมทดลองสะทอนผลประเด็นกระบวนการสอนหรือวิธีการสอน รายละเอียด
ดังนี้
ผู เรี ยนกลุ ม ทดลองที่ ส ะท อนความคิ ดเห็ น ว ากระบวนการสอนหรื อวิ ธี การสอนที่
ดําเนินการมีความเหมาะสมดีเปนผูเรียนสวนใหญหรือเกือบทั้งหมด โดยสะทอนความคิดเห็นวาผูสอนมี
การอธิบายเนื้อหาสาระอยางเขาใจ เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น มีการใหผูเรียนตอบคําถามทํา
ใหการเรียนรูไมนาเบื่อ และไดใชความคิดสรางสรรคจากการทํางานกลุม อีกทั้งไดความรูเพิ่มเติมจากการ
แสดงความคิดเห็นที่แตกตางกันในกลุม การยอมรับกันและกัน และชวยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งกระบวนการเรียน
การสอนดังกลาวทําใหผูเรียนเขาใจงาย เพราะมีการถามตอบ และเก็บคะแนนจากการตอบคําถามดวย
ผูเรียนกลุมทดลองยังสะทอนความคิดเห็นวาวิธีการสอนหลากหลายมีความนาสนใจ มีการยกตัวอยาง
ที่พบเจอในชีวิตจริง โดยครูผูสอนมีสื่อประกอบการเรียนรู ทําใหเกิดการเชื่อมโยงกับเนื้อหาสาระที่สอน
มองเห็นภาพหรือเกิดจินตนาการในเรื่องนั้น ๆ ทั้งนี้ ผูสอนมีวิธีการสอนเปนลําดับขั้นตอน มีการวาง
แผนการสอนที่ดี ตรงเวลา บรรยากาศในชั้นเรียนมีความผอนคลาย ผูเรียนกลาแสดงออก มีใบงานให
ทําเปนกลุม ทําใหเกิดความรูสึกสนุกสนาน ไมเครียด และเกิดจินตนาการสรางสรรค พรอมทั้งได
ความรูจากความคิดเห็นที่แตกตางของแตละบุคคลภายในกลุม
ผูเรียนกลุ ม ทดลองที่ ส ะท อนความคิดเห็น วากระบวนการสอนหรือวิธีการสอนที่
ดําเนิ น การอยู ไม เหมาะสม ผูเรียนกลุม นี้เป นกลุมผูเรียนเพี ยงสวนนอยเท านั้น โดยสะท อนความ
คิดเห็นวาระยะเวลาของการทํางานกลุมนอยเกินไปทําใหงานคาง แมผูสอนจะสอนดีแตระยะเวลาที่ใช
ในการทํางานกลุมนั้นนอยเกินไป
3. ผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดงายหรือไม และอยางไร
การเขาถึงแหลงขอมูล กลุมผูเรียนสวนใหญหรือเกือบทั้งหมด สะทอนวาสามารถ
เขาถึงไดงาย เพราะผูสอนจะใหผูเรียนทําการคนหาความรูเพิ่มเติมทั้งจากหนังสือ อินเทอรเน็ต เอกสาร
ประกอบการเรียน และสารสนเทศอื่น ๆ โดยผูสอนมีการฉายโปรเจคเตอรแสดงตัวอยางแหลงคนควา
พรอมทั้งอธิบายถึงการใชเทคโนโลยีในการสืบคน การใชอินเทอรเน็ต การคนหาขอมูลจากฐานขอมูล
ตาง ๆ รวมถึงสิ่งที่เจอในสิ่งแวดลอมรอบตัวและในชีวิตประจําวัน อยางไรก็ตามยังมีผูเรียนสวนหนึ่งที่
สะทอนวาสามารถเขาถึงขอมูลไดในระดับปานกลาง เพราะคอนขางสับสนเรื่องแหลงขอมูล และยัง
สะทอนความคิดเห็นวาขอมูลจากอินเทอรเน็ต บางอยางเปนขอมูลที่เชื่อถือไมได
4. ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชไดหรือไม และอยางไร
ผลสะทอนเกี่ยวกับการนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใช ผูเรียนทั้งหมดมีความเห็นวา
สามารถประยุก ต ค วามรูกั บ การทํ างาน การดํ าเนิ น ชีวิต ประจําวัน สามารถตัด สิ น ใจ ประเมิ น ค า
วางแผน วิเคราะห และแยกแยะขอมูลได ทําใหคิดไดอยางเปนระบบ สามารถนํามาประยุกตใชในเรื่อง
การเงิน การตัดสินใจในการเลือกซื้อสิ่งของ หรือการตัดสินใจในการแกปญหา การจัดลําดับความสําคัญ
การสืบ ค น ข อมู ล การคิ ดและตั ดสิ น ใจไดรอบคอบขึ้น หลีกเลี่ยงขอผิดพลาดที่ อาจจะเกิดขึ้น และ
สามารถแกไขปญหาไดตรงจุด
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การวิเคราะหปญหาและอุปสรรค
ผลการสะทอนการปฏิบัติ จากการทดลองระยะที่ 1 ผูวิจัยวิเคราะหสภาพปญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยผูเรียนสวนใหญ สะทอนขอจํากัดในเรื่องระยะเวลาของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู เพราะหากเนื้อหามากก็ตองใชเวลาในการทําความเขาใจ การทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรู การเสริมสราง
ความเขาใจ หากระยะเวลากับเนื้อหาสาระที่สอนไมสมดุลกันก็อาจไมเพียงพอตอการเรียนรู สงผลให
ผูเรียนบางกลุมตามไมทัน นอกจากเรื่องเวลาแลว ผูเรียนบางสวนยังสะทอนถึงอุปกรณการจัดการเรียน
การสอน เชน เครื่องเสียง ลําโพง และโปรเจคเตอร จําเปนตองมีการปรับปรุงเพื่อสรางความสนใจ
ใหกับผูเรียนมากขึ้นกวาเดิม
ในการพั ฒ นาด านการคิ ดอยางเป น ระบบจะตอ งใช กระบวนการเรียนการสอนที่
ละเอียดลึกซึ้ง แตในสภาพความเปนจริงของการจัดการเรียนการสอนเปนไปดวยความเรงรีบ เพราะ
ถูกจํากัดดวยเวลาในแตละชั่วโมงสอน ขณะที่ผูเรียนตองการคําอธิบายที่ละเอียดกวาเดิม และปญหา
ความไมตรงตอเวลาของผูเรียน ความตองการเพิ่มเวลาในการเรียน การทบทวนบทเรียน และจัดกิจกรรม
ใหมากกวาเดิม ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนจึงไมควรเรงรีบเกินไป เพื่อใหผูเรียนไดใชเวลาใน
การไดรับความรูมากขึ้น ระบบการเรียนการสอนควรชาลง เพิ่มเวลาในการเรียนรู และจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่ใชเวลาใหมากขึ้น เจาะลึกในปญหาที่นํามาเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเขาใจมากขึ้น
การประเมินและปรับปรุงพัฒนา
จากการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในขางตน ผูวิจัยจึงนํามาสูการประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหไดมาซึ่งกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ระยะที่ 2 รายละเอียดดังนี้
การใหผูเรียนคนหาขอมูลที่ตนเองสนใจ และนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู การคนหา
ขอมูลเพิ่มเติมยังเปนการฝกใหผูเรียนแสวงหาความรูใหม ๆ ทําใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายกวาที่
เปนอยู การยกประเด็นปญ หาและนําเสนอผานสื่อวีดิทัศน พรอมกับการรวมกันฝกวิเคราะห การ
ทํางานกลุมแบบมีสวนรวม การใชเวลาในการสอนและตอบปญหาที่ผูเรียนยังมีความสงสัยใหมากขึ้น
ใหผูเรียนนําเสนองาน เพื่อความกลาในการแสดงออก ฝกคิด ฝกแกปญหาตาง ๆ เพิ่มเวลาในการเรียนให
มากขึ้น เพื่อใหสามารถคิดและวิเคราะหเปน พัฒนาความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการคิด พัฒนาดาน
คุณธรรมจริยธรรม ฝกทักษะในการนําเสนอ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทักษะการพูด ทักษะการฟง
การปรับปรุงเอกสารประกอบการเรียน เนื้อหา และคําอธิบายที่ละเอียดกวาเดิม
จากการประเมิ น ผลดั งที่ ได ก ล า วไว ในข า งต น ผู วิจั ย จึ ง ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ งพั ฒ นา
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 รวมทั้งสิ้น 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
ครั้งที่
1
สป.1

2
สป.3
3
สป.6-7

4
สป.9

5
สป.11

6

สป.12-13

7

สป.14-15

หัวขอกิจกรรม
คุณธรรมและจริยธรรม
(ระยะเวลา 2 ชม.)

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเรียนอธิบายความหมายของ
คุณธรรมไดถูกตอง
2. เพื่อใหผูเรียนอธิบายความหมายของ
จริยธรรมไดถูกตอง
3. เพื่อใหผูเรียนแยกแยะความแตกตาง
ของคุณธรรมกับจริยธรรมไดถูกตอง
1. เพื่อใหผูเรียนแยกแยะองคประกอบของ
ระบบไดถูกตอง
2. เพื่อใหผูเรียนระบุองคประกอบของ
ระบบตอกระบวนการดําเนินงานไดถูกตอง
1. เพื่อใหผูเรียนแยกแยะระดับของระบบ
ในแนวลึกไดถูกตอง
2. เพื่อใหผูเรียนวิเคราะหระบบในแนวลึก
ไดถูกตอง

สื่อ/อุปกรณ
1. กิจกรรมเกมสํารวจขอมูลกลุม
2. สื่อวีดิทัศนเรื่องเด็กชายพรชัย
3. ใบงานที่ 1 ทดสอบความเขาใจ
คุณธรรมและจริยธรรม
4. ใบงานที่ 2 วิเคราะหคุณธรรม
และจริยธรรมจากสื่อวีดิทัศน
องคประกอบของระบบ
1. กิจกรรมเกมเขากลุม
(ระยะเวลา 2 ชม.)
2. ใบงานที่ 3 กวาจะไดมาซึ่งรถยนต
3. ใบความรูเรื่ององคประกอบของ
ระบบ
กระบวนการวิเคราะห
1. วีดิทัศนเรื่องความรุนแรงในวัยรุน
ระบบในแนวลึก
2. ใบงานที่ 4 การวิเคราะหระบบใน
(ระยะเวลา 4 ชม.)
แนวลึก
3. ใบความรูเรื่องการวิเคราะหระบบ
ในแนวลึก
กระบวนการประเมิน
1. เพื่อใหผูเรียนอธิบายความหมายของ
1. กิจกรรมเกมจับมือจับกลุม
สถานการณ
การประเมินสถานการณไดถูกตอง
2. วีดิทัศนเรื่องพนันบอล
(ระยะเวลา 2 ชม.)
2. เพื่อใหผูเรียนจัดลําดับกระบวนการ
3. ใบงานที่ 5 กระบวนการประเมิน
ประเมินสถานการณไดถูกตอง
สถานการณ
3. เพื่อใหผูเรียนจําแนกกระบวนการ
4. ใบความรูเรื่องการประเมิน
ประเมินสถานการณไดถูกตอง
สถานการณ
การวิเคราะหสถานการณ เพื่อใหผูเรียนวิเคราะหสถานการณปญหา 1. สื่อวีดิทัศนเรื่องนัทกับตอย
หาพฤติกรรมมนุษย
พฤติกรรมมนุษยไดถูกตอง
2. ใบงานที่ 6 การวิเคราะห
(ระยะเวลา 2 ชม.)
สถานการณปญหาพฤติกรรมมนุษย
3. ใบความรูเรื่องการวิเคราะห
สถานการณปญหาพฤติกรรมมนุษย
การวิเคราะหสาเหตุของ เพื่อใหผูเรียนระบุสวนประกอบตาง ๆ ของ 1. สื่อวีดิทัศนเรื่องนัทกับตอย
ปญหาอยางเปนระบบ
แผนผังสาเหตุและผลไดถูกตอง
2. ใบงานที่ 7 แผนผังสาเหตุและผล
(ระยะเวลา 4 ชม.)
3. ใบความรูเรื่องแผนผังสาเหตุและ
ผล
การแกปญหา และ
1. เพื่อใหผูเรียนแยกแยะการคิดของผูสวม 1. ใบงานที่ 8 ปญหาของกลุม จัดลําดับความสําคัญ
หมวกคิด 6 สี ไดถูกตอง
สาเหตุ - พฤติกรรมบงชี้เชิงบวก ของงาน
2. เพื่อใหผูเรียนจัดลําดับความสําคัญของ คุณธรรม
(ระยะเวลา 4 ชม.)
งานไดถูกตอง
2. ใบความรูเรื่องหมวกคิด 6 สี
3. ใบความรูเรื่องการจัดความลําดับ
ความสําคัญของงาน
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ตารางที่ 4.7 (ตอ

ครั้งที่
8
สป.16-18

หัวขอกิจกรรม
กระบวนการแกปญหา
อยางเปนระบบดวย
โครงงานคุณธรรม
(ระยะเวลา 6 ชม.)

วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเรียนวิเคราะหกระบวนการ
จัดทําโครงงานคุณธรรมไดถูกตอง

สื่อ/อุปกรณ
1. วีดิทัศนเรื่องจิ๊บปากแดง
2. ใบงานที่ 9 การแกปญหาอยาง
เปนระบบดวยโครงงานคุณธรรม
3. ใบงานที่ 10 วิเคราะหวิธีการ
แกปญหา

จํานวนครั้ง และระยะเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ของผูเรียนภาควิชาอิเล็กทรอนิกส กลุม 1

1
2
3
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
16 พ.ค. 2560
30 พ.ค. 2560
20 มิ.ย. 2560
09.30 – 10.30
09.30 – 10.30
09.30 – 10.30
5
6
7
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมที่ 6
11 ก.ค. 2560
25 ก.ค. 2560
1 ส.ค. 2560
09.30 – 10.30
09.30 – 10.30
09.30 – 10.30
9
10
11
12
กิจกรรมที่ 7
กิจกรรมที่ 7
กิจกรรมที่ 8
กิจกรรมที่ 8
15 ส.ค. 2560
22 ส.ค. 2560
29 ส.ค. 2560
5 ก.ย. 2560
09.30 – 10.30
09.30 – 10.30
09.30 – 10.30
09.30 – 10.30
1
กิจกรรมที่ 1
16 พ.ค. 2560
11.30 – 12.30
5
กิจกรรมที่ 4
11 ก.ค. 2560
11.30 – 12.30
9
กิจกรรมที่ 7
15 ส.ค. 2560
11.30 – 12.30

จํานวนครั้ง และระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ของผูเรียนผูเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ กลุม 1
2
กิจกรรมที่ 2
30 พ.ค. 2560
11.30 – 12.30
6
กิจกรรมที่ 5
25 ก.ค. 2560
11.30 – 12.30

10
กิจกรรมที่ 7
22 ส.ค. 2560
11.30 – 12.30

3
กิจกรรมที่ 3
20 มิ.ย. 2560
11.30 – 12.30
7
กิจกรรมที่ 6
1 ส.ค. 2560
11.30 – 12.30
11
12
กิจกรรมที่ 8
กิจกรรมที่ 8
29 ส.ค. 2560
5 ก.ย. 2560
11.30 – 12.30
11.30 – 12.30

4
กิจกรรมที่ 3
27 มิ.ย. 2560
09.30 – 10.30
8
กิจกรรมที่ 6
8 ส.ค. 2560
09.30 – 10.30
13
กิจกรรมที่ 8
12 ก.ย. 2560
09.30 – 10.30
4
กิจกรรมที่ 3
27 มิ.ย. 2560
11.30 – 12.30
8
กิจกรรมที่ 6
8 ส.ค. 2560
11.30 – 12.30
13
กิจกรรมที่ 8
12 ก.ย. 2560
11.30 – 12.30
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ตารางที่ 4.7 (ตอ)
1
กิจกรรมที่ 1
18 พ.ค. 2560
09.30 – 10.30
5
กิจกรรมที่ 4
13 ก.ค. 2560
09.30 – 10.30
9
กิจกรรมที่ 7
17 ส.ค. 2560
09.30 – 10.30

1
กิจกรรมที่ 1
18 พ.ค. 2560
11.30 – 12.30
5
กิจกรรมที่ 4
13 ก.ค. 2560
11.30 – 12.30
9
กิจกรรมที่ 7
17 ส.ค. 2560
11.30 – 12.30

จํานวนครั้ง และระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ของผูเรียนภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร กลุม 1
2
กิจกรรมที่ 2
3 มิ.ย. 2560
09.30 – 10.30
6
กิจกรรมที่ 5
27 ก.ค. 2560
09.30 – 10.30

10
กิจกรรมที่ 7
24 ส.ค. 2560
09.30 – 10.30

3
กิจกรรมที่ 3
22 มิ.ย. 2560
09.30 – 10.30
7
กิจกรรมที่ 6
3 ส.ค. 2560
09.30 – 10.30
11
12
กิจกรรมที่ 8
กิจกรรมที่ 8
31 ส.ค. 2560
7 ก.ย. 2560
09.30 – 10.30
09.30 – 10.30

จํานวนครั้ง และระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ของผูเรียนภาควิชาสถาปตยกรรม กลุม 1
2
กิจกรรมที่ 2
3 มิ.ย. 2560
11.30 – 12.30
6
กิจกรรมที่ 5
27 ก.ค. 2560
11.30 – 12.30

10
กิจกรรมที่ 7
24 ส.ค. 2560
11.30 – 12.30

3
กิจกรรมที่ 3
22 มิ.ย. 2560
11.30 – 12.30
7
กิจกรรมที่ 6
3 ส.ค. 2560
11.30 – 12.30
11
12
กิจกรรมที่ 8
กิจกรรมที่ 8
31 ส.ค. 2560
7 ก.ย. 2560
11.30 – 12.30
11.30 – 12.30

4
กิจกรรมที่ 3
29 มิ.ย. 2560
09.30 – 10.30
8
กิจกรรมที่ 6
10 ส.ค. 2560
09.30 – 10.30
13
กิจกรรมที่ 8
15 ก.ย. 2560
09.30 – 10.30

4
กิจกรรมที่ 3
29 มิ.ย. 2560
11.30 – 12.30
8
กิจกรรมที่ 6
10 ส.ค. 2560
11.30 – 12.30
13
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
เพศ
ชาย
31
หญิง
16
รวม
47
ศาสนา
พุทธ
10
อิสลาม
37
รวม
47
ภูมิลําเนา
จังหวัดยะลา
34
จังหวัดปตตานี
8
จังหวัดนราธิวาส
4
จังหวัดนครศรีธรรมราช
1
รวม
47

รอยละ
65.96
34.04
100
21.28
78.72
100
72.34
17.02
8.51
2.13
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 คิ ด เป น ร อ ยละ 21.28 และนั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลาม จํ า นวน 37 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 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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การเปรียบเที ยบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิ ดอยางเป นระบบ รหั สวิชา
3000-1606 ระหวางกอนการทดลองกับหลังการทดลอง
สมมติฐานขอที่ 1 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา
3000-1606 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
กลุมทดลองที่ 1 ผูเรียนภาควิชาอิเล็กทรอนิกส ระดับชั้น ปวส. 2 กลุม 1 จํานวน 7 คน
ตารางที่ 4.9 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ ระหวางกอนการทดลอง
กับหลังการทดลอง ของผูเรียนภาควิชาอิเล็กทรอนิกส กลุม 1 (n = 7)

รายการ
คะแนน
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ 25
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

n

Mediad

7
7

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง

n

Positive Ranks
Negative Ranks
รายการ
หนวยที่ 1
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

7
0
n
7

Mean
Rank
4.00
.00

15.00
21.00
Sum
Z
of Ranks
28.00
-2.414
.00
Mediad

Mean
Rank
4.00
.00

17.00
21.00
Sum
Z
p
of Ranks
28.00
-2.460 .014*
.00
Mediad

คะแนน
26

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง

n

Positive Ranks
Negative Ranks
รายการ
หนวยที่ 2
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

คะแนน

7
0
n

22
22

7
7

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง
Positive Ranks
Negative Ranks
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

n
7
0

Mean
Rank
4.00
.00

p
.016*

12.00
18.00
Sum
Z
p
of Ranks
28.00
-2.392 .017*
.00

94

ตารางที่ 4.9 (ตอ)

รายการ

หนวยที่ 3
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

คะแนน
21

n
7

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง
Positive Ranks
Negative Ranks
รายการ
หนวยที่ 4
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

คะแนน

7
0
n

20
20

7
7

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง
Positive Ranks
Negative Ranks
รายการ
หนวยที่ 5
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

คะแนน
20

7
0
n
7

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง
Positive Ranks
Negative Ranks

7
0

Mediad

Mean
Rank
4.00
.00

Mean
Rank
4.00
.00

Mean
Rank
4.00
.00

12.00
16.00
Sum
Z
of Ranks
28.00
-2.401
.00
Mediad
12.00
17.00
Sum
Z
of Ranks
28.00
-2.414
.00
Mediad
11.00
16.00
Sum
Z
of Ranks
28.00
-2.428
.00

p
.016*

p
.016*

p
.015*

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 4.9 แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา
3000-1606 โดยภาพรวม พบวากอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 15.00 หลังการทดลอง คามัธยฐาน
เทากับ 21.00 และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาเปนรายหนวย พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 1 เรื่อง ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับการคิดและระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 17.00 หลังการทดลอง คามัธยฐาน
เทากับ 21.00 และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 2 เรื่อง การคิดอยางเปนระบบ กอนการทดลอง
คามัธยฐานเทากับ 12.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 18.00 และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หนวยที่ 3 เรื่อง ขอมูลกับการประเมินสถานการณ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 12.00 หลังการ
ทดลอง คามัธยฐานเทากับ 16.00 และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการ
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ทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 4 เรื่อง การวิเคราะห
ปญหาอยางเปนระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 12.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 17.00
และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สําหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 5 เรื่อง การวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ กอน
การทดลอง คามัธยฐานเทากับ 11.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 16.00 และพบวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การเปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลอง
กับหลังการทดลอง
สมมติฐานขอที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม หลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลอง
ตารางที่ 4.10 คาเฉลี่ยคุณลักษณะความมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ประเมินโดยผูสอน (n = 7)
รายการ
n
S.D.
การแปลผล
xˉ
คุณลักษณะความมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม
7
ดานวินัย
25.42 1.71 ระดับต่ํา
ดานความรับผิดชอบ
33.71 1.25 ระดับปานกลาง
รวม
59.14 1.34 ระดับสูง
จากตารางที่ 4.10 อธิบายไดวาผูเรียนกลุม ทดลองมีคุณ ลักษณะความมีคุณ ธรรมและ
จริยธรรม โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ย 59.14 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.34 (ระดับสูง) เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวาดานวินัย คาเฉลี่ย 25.42 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.71 (ระดับต่ํา) และดานความ
รับผิดชอบ คาเฉลี่ย 33.71 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.25 (ระดับปานกลาง)
ตารางที่ 4.11 คาเฉลี่ยความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับหลังการ
ทดลอง ประเมินโดยผูเรียน (n = 7)
รายการ
ความมีคุณธรรมและจริยธรรม
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ดานความซื่อสัตยสุจริต
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

จํานวนขอ
39

n
7

18

7

7

7

xˉ

S.D.

การแปลผล

2.58
3.47

.24
.16

ระดับปานกลาง
ระดับสูง

2.70
3.31

.18
.17

ระดับปานกลาง
ระดับสูง

2.46
3.55

.30
.19

ระดับปานกลาง
ระดับสูง
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ตารางที่ 4.11 (ตอ)

รายการ
ดานความกตัญูกตเวที
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ดานความเมตตากรุณา
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

จํานวนขอ
8

n
7

6

7

xˉ

S.D.

การแปลผล

2.67
3.58

.35
.25

ระดับปานกลาง
ระดับสูง

2.50
3.42

.56
.43

ระดับปานกลาง
ระดับสูง

จากตารางที่ 4.11 อธิบายไดวาผูเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยภาพรวม
กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.58 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .24 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง
คาเฉลี่ย 3.47 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .16 (ระดับสูง)
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ กอนการทดลอง
คาเฉลี่ย 2.70 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .18 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.31 สวน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน .17 (ระดั บ สู ง) ด านความซื่อสัตยสุจริต กอ นการทดลอง ค าเฉลี่ย 2.46 ส วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .30 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.55 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .19
(ระดับสูงมาก) ดานความกตัญูกตเวที กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .35
(ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.58 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .25 (ระดับสูง) และดาน
ความเมตตากรุณา กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .56 (ระดับปานกลาง) และ
หลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.42 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .43 (ระดับสูง)
ตารางที่ 4.12 การเปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับ
หลังการทดลอง ประเมินโดยผูเรียน (n = 7)
รายการ
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

จํานวนขอ
39
39

n
7
7

รายการ

จํานวนขอ

n

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง
Positive Ranks
Negative Ranks
ดานความมีวินยั และความบผิดชอบ
Positive Ranks
Negative Ranks

39

Mean
Rank

7
0

4.00
.00

28.00
.00

-2.366 .018*

7
0

4.00
.00

28.00
.00

-2.375 .018*

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

18

Mediad
2.56
3.47
Sum
Z
of Ranks

p
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ตารางที่ 4.12 (ตอ)
รายการ

Mean
Rank

Sum
of Ranks

7
0

4.00
.00

28.00
.00

-2.375 .018*

7
0

4.00
.00

28.00
.00

-2.371 .018*

7
0

4.00
.00

28.00
.00

-2.117 .034*

จํานวนขอ n = 28

ดานความซื่อสัตยสุจริต
Positive Ranks
Negative Ranks
ดานความกตัญูกตเวที
Positive Ranks
Negative Ranks
ดานความเมตตากรุณา
Positive Ranks
Negative Ranks

7

8

6

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Z

p

จากตารางที่ 4.12 แสดงใหเห็นวาความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน กอนการทดลอง
คามัธยฐานเทากับ 2.56 หลังการคามัธยฐานเทากับ 3.47 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 4.13 ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนกลุมทดลอง (n = 7)
ขอ

รายการ

1. ผูสอนมีความเปนกันเองกับนักศึกษา
2. ผูส อนอธิบายจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยาง
แจมแจงชัดเจน
3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ ตละครั้งมีความ
เหมาะสม
4. สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูม ีความสะดวกและ
เหมาะสม
5. บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความเปนกันเอง

xˉ

S.D.

4.71
5.00

.48
.00

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด

4.85

.37

มากที่สุด

4.57

.53

มากที่สุด

4.85

.37

มากที่สุด
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ตารางที่ 4.13 (ตอ)
ขอ

รายการ

xˉ

S.D.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความนาสนใจ
กิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน
กิจกรรมการเรียนรูมีความสนุกสนาน
นักศึกษามีสวนรวมในการทํากิจกรรมการเรียนรู
นักศึกษามีความสุขกับการทํากิจกรรมการเรียนรู
การติดตามหรือดูแลระหวางการทํากิจกรรมการเรียนรู
มีความตอเนื่อง และสม่ําเสมอ
นักศึกษาไดรับสาระ และประโยชนจากการเขารวมกิจกรรม
การเรียนรู
เนื้อหาสาระจากกิจกรรมการเรียนรูสามารถนําไปประยุกตใช
ในการดําเนินชีวิต และงานอาชีพ
กิจกรรมไดพัฒนาความรู ความคิด และความเขาใจตอการ
ดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ
หลังจากเขารวมกิจกรรมการเรียนรูนกั ศึกษามีการปรับเปลี่ยน
ความคิด และพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดขี ึ้น

4.85
5.00
4.71
4.85
4.85
4.85

.37
.00
.48
.37
.37
.37

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.85

.37

มากที่สุด

4.85

.37

มากที่สุด

5.00

.00

มากที่สุด

4.85

.37

มากที่สุด

4.84

.18

มากที่สุด

12.
13.
14.
15.

รวม

จากตารางที่ 4.13 แสดงใหเห็นวาผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรู โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.48 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .18
เมื่อพิ จารณาเปนรายขอ พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ขอ 2 ผูสอนอธิบาย
จุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางแจมแจงชัดเจน คาเฉลี่ย 5.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .00
(ระดับมากที่สุด) ขอ 7 กิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน คาเฉลี่ย 5.00 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .00 (ระดับมากที่สุด) และขอ 14 กิจกรรมไดพัฒนาความรู ความคิด และความ
เขาใจตอการดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ คาเฉลี่ย 5.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .00 (ระดับ
มากที่สุด) สําหรับขอที่ผูเรียนมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอ 4 สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
มีความสะดวกและเหมาะสม คาเฉลี่ย 4.57 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .53 (ระดับมากที่สุด)
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กลุมทดลองที่ 2 ผูเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ปวส. 2 กลุม 1 จํานวน 24 คน
ตารางที่ 4.14 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ ระหวางกอนการ
ทดลองกับหลังการทดลอง ของผูเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 1 (n = 24)

รายการ
คะแนน n
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ 25
กอนการทดลอง
24
หลังการทดลอง
24
กอนการทดลองกับหลังการทดลอง
Positive Ranks
Negative Ranks
รายการ
หนวยที่ 1
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

n
24
0
คะแนน n
25
24

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง
Positive Ranks
Negative Ranks
รายการ
หนวยที่ 2
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

n
24
0
คะแนน n
22
24

Mediad

Mean
Rank
12.50
.00

12.00
17.00
Sum
Z
of Ranks
300.00
-4.356
.00
Mediad

Mean
Rank
12.50
.00

14.00
19.00
Sum
Z
p
of Ranks
300.00
-4.352 .000*
.00
Mediad

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง

n

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง
Positive Ranks
Negative Ranks

Mean
Rank

24
0

12.50
.00

รายการ

หนวยที่ 3
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง
Positive Ranks
Negative Ranks

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คะแนน
20

n
24

n
24
0

14.00
19.00
Sum
of Ranks
300.00
.00

Z

p
.000*

p

-4.352 .000*

Mediad

Mean
Rank
12.50
.00

12.50
17.00
Sum
Z
of Ranks
300.00
-4.342
.00

p
.000*

100

ตารางที่ 4.14 (ตอ)

รายการ

หนวยที่ 4
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

คะแนน
20

n
24

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง

n

Positive Ranks
Negative Ranks
รายการ
หนวยที่ 5
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

24
0
n
24

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง
Positive Ranks
Negative Ranks

คะแนน
20

n
24
0

Mediad

Mean
Rank
12.50
.00

Mean
Rank
12.50
.00

11.00
16.00
Sum
Z
of Ranks
300.00
-4.401
.00
Mediad
12.00
16.00
Sum
Z
of Ranks
300.00
-4.394
.00

p
.000*

p
.000*

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 4.14 แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา
3000-1606 โดยภาพรวม พบวากอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 12.00 หลังการทดลอง คามัธยฐาน
เทากับ 17.00 และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 หลัง
การทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาเปนรายหนวย พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 1 เรื่อง ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับการคิดและระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 14.00 หลังการทดลอง คามัธยฐาน
เทากับ 19.00 และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 2 เรื่อง การคิดอยางเปนระบบ กอนการทดลอง
คามัธยฐานเทากับ 14.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 19.00 และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หนวยที่ 3 เรื่อง ขอมูลกับการประเมินสถานการณ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 12.50 หลังการ
ทดลอง คามัธยฐานเทากับ 17.00 และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 4 เรื่อง การวิเคราะห
ปญหาอยางเปนระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 11.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 16.00
และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 5 เรื่อง การวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ กอนการทดลอง
คามัธยฐานเทากับ 12.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 16.00 และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
การทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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การเปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลอง
กับหลังการทดลอง
สมมติฐานขอที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
ตารางที่ 4.15 คาเฉลี่ยคุณลักษณะความมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ประเมินโดยผูสอน (n = 24)
รายการ
n
S.D.
การแปลผล
xˉ
คุณลักษณะความมีคุณธรรมและจริยธรรม
24
ดานวินัย
25.33
1.52 ระดับต่ํา
ดานความรับผิดชอบ
34.04
.95
ระดับปานกลาง
รวม
59.37
1.31 ระดับสูง
จากตารางที่ 4.15 อธิบายไดวาผูเรียนกลุม ทดลองมีคุณ ลักษณะความมีคุณ ธรรมและ
จริยธรรม โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ย 59.37 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.31 (ระดับสูง) เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวาดานวินัย คาเฉลี่ย 25.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.52 (ระดับต่ํา) และดานความ
รับผิดชอบ คาเฉลี่ย 34.04 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .95 (ระดับปานกลาง)
ตารางที่ 4.16 คาเฉลี่ยความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับหลังการ
ทดลอง ประเมินโดยผูเรียน (n = 24)
รายการ
ความมีคุณธรรมและจริยธรรม
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ดานความซื่อสัตยสุจริต
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ดานความกตัญูกตเวที
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ดานความเมตตากรุณา
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

จํานวนขอ
39

n
24

18

24

7

24

8

24

6

24

xˉ

S.D.

การแปลผล

2.23
3.56

.24
.10

ระดับปานกลาง
ระดับสูง

2.23
3.38

.25
.15

ระดับปานกลาง
ระดับสูง

2.21
3.61

.34
.20

ระดับปานกลาง
ระดับสูง

2.25
3.62

.35
.11

ระดับปานกลาง
ระดับสูง

2.25
3.65

.35
.21

ระดับปานกลาง
ระดับสูง
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จากตารางที่ 4.16 อธิบายไดวาผูเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยภาพรวม
กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.23 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .24 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง
คาเฉลี่ย 3.56 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .10 (ระดับสูง)
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ กอนการทดลอง
คาเฉลี่ย 2.23 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .25 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.38 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .15 (ระดับสูง) ดานความซื่อสัตยสุจริต กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.21 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .34 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.61 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .20
(ระดับสูง) ดานความกตัญูกตเวที กอนการทดลอง คาเฉลีย่ 2.25 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .35 (ระดับ
ปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.62 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .11 (ระดับสูง) และดานความ
เมตตากรุณา กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.25 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .35 (ระดับปานกลาง) และหลัง
การทดลอง คาเฉลี่ย 3.65 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .21 (ระดับสูง)
ตารางที่ 4.17 การเปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับ
หลังการทดลอง ประเมินโดยผูเรียน (n = 24)
รายการ

จํานวนขอ
39
39

24
24

รายการ

จํานวนขอ

n = 24

Mean
Rank

2.21
3.58
Sum
of Ranks

24
0

12.50
.00

24
0

กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง
Positive Ranks
Negative Ranks
ดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ
Positive Ranks
Negative Ranks
ดานความซื่อสัตยสุจริต
Positive Ranks
Negative Ranks
ดานความกตัญูกตเวที
Positive Ranks
Negative Ranks
ดานความเมตตากรุณา
Positive Ranks
Negative Ranks
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

39

18

7

8

6

n

Mediad

Z

p

300.00
.00

-4.286

.000*

12.50
.00

300.00
.00

-4.292

.000*

24
0

12.50
.00

300.00
.00

-4.301

.000*

24
0

12.50
.00

300.00
.00

-4.289

.000*

24
0

12.50
.00

300.00
.00

-4.296

.000*
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จากตารางที่ 4.17 แสดงใหเห็นวาความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน กอนการทดลอง
คามัธยฐานเทากับ 2.21 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 3.58 ทั้งนี้ ความมีคุณธรรมและจริยธรรม
ของผูเรียน 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 4.18 ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนกลุมทดลอง (n = 24)
ขอ

รายการ

1. ผูสอนมีความเปนกันเองกับนักศึกษา
2. ผูส อนอธิบายจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยาง
แจมแจงชัดเจน
3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ ตละครั้งมีความ
เหมาะสม
4. สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูม ีความสะดวกและ
เหมาะสม
5. บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความเปนกันเอง
6. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความนาสนใจ
7. กิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน
8. กิจกรรมการเรียนรูมีความสนุกสนาน
9. นักศึกษามีสวนรวมในการทํากิจกรรมการเรียนรู
10. นักศึกษามีความสุขกับการทํากิจกรรมการเรียนรู
11. การติดตามหรือดูแลระหวางการทํากิจกรรมการเรียนรู
มีความตอเนื่อง และสม่ําเสมอ
12. นักศึกษาไดรับสาระ และประโยชนจากการเขารวมกิจกรรม
การเรียนรู
13. เนื้อหาสาระจากกิจกรรมการเรียนรูสามารถนําไปประยุกตใช
ในการดําเนินชีวิต และงานอาชีพ
14. กิจกรรมไดพัฒนาความรู ความคิด และความเขาใจตอการ
ดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ
15. หลังจากเขารวมกิจกรรมการเรียนรูนกั ศึกษามีการปรับเปลี่ยน
ความคิด และพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดขี ึ้น
รวม

xˉ

S.D.

4.62
4.87

.49
.33

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด

4.45

.72

มากที่สุด

4.33

.48

มากที่สุด

4.70
4.70
4.70
4.62
4.79
4.75
4.66

.46
.46
.46
.49
.41
.44
.48

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.79

.41

มากที่สุด

4.91

.28

มากที่สุด

4.83

.38

มากที่สุด

4.83

.38

มากที่สุด

4.70

.13

มากที่สุด
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จากตารางที่ 4.18 แสดงใหเห็นวาผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.70 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .13
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ขอ 13 เนื้อหาสาระจากกิจกรรม
การเรียนรูสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต และงานอาชีพ คาเฉลี่ย 4.91 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .28
(ระดับมากที่สุด) ขอ 2 ผูสอนอธิบายจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางแจมแจงชัดเจน คาเฉลี่ย 4.87
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .33 (ระดับมากที่สุด) ขอ 14 กิจกรรมไดพัฒนาความรู ความคิด และความเขาใจตอการ
ดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ คาเฉลี่ย 4.83 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .38 (ระดับมากที่สุด) และขอ 15
หลังจากเขารวมกิจกรรมการเรียนรูนักศึกษามีการปรับเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดีขึ้น
คาเฉลี่ย 4.83 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .38 (ระดับมากที่สุด) สําหรับขอที่ผูเรียนมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอ 4
สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและเหมาะสม คาเฉลี่ย 4.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .48
(ระดับมากที่สุด)

กลุมทดลองที่ 3 ผูเรียนภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ระดับชั้น ปวส. 2 กลุม 1 จํานวน 7 คน
ตารางที่ 4.19 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ ระหวางกอนการ
ทดลองกับหลังการทดลอง ของผูเรียนภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร กลุม 1 (n = 7)
รายการ
คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ 25
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

n

Mediad

7
7

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง

n

16.00
21.00
Sum
Z
of Ranks
28.00
-2.401
.00

7
0

Positive Ranks
Negative Ranks
รายการ

หนวยที่ 1
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

คะแนน
25

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง

รายการ

หนวยที่ 2
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง
Positive Ranks
Negative Ranks
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

n
7

n
7
0

Positive Ranks
Negative Ranks
คะแนน
21

Mean
Rank
4.00
.00

7
0

.016*

Mediad

Mean
Rank
4.00
.00

n
7

n

p

15.00
22.00
Sum
Z
of Ranks
28.00
-2.392
.00

p
.017*

Mediad

Mean
Rank
4.00
.00

15.00
19.00
Sum
Z
of Ranks
28.00
-2.428
.00

p
.015*
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ตารางที่ 4.19 (ตอ)
รายการ
หนวยที่ 3
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

คะแนน
21

n
7

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง

n

Positive Ranks
Negative Ranks
รายการ
หนวยที่ 4
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

7
0
n
7

คะแนน
20

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง

n

Positive Ranks
Negative Ranks
รายการ
หนวยที่ 5
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

7
0
n
7

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง
Positive Ranks
Negative Ranks

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คะแนน
20

n
7
0

Mediad

Mean
Rank
4.00
.00

Mean
Rank
4.00
.00

Mean
Rank
4.00
.00

15.00
19.00
Sum
Z
p
of Ranks
28.00
-2.375 .018*
.00
Mediad
12.00
17.00
Sum
Z
p
of Ranks
28.00
-2.456 .014*
.00
Mediad
12.00
18.00
Sum
Z
p
of Ranks
28.00
-2.392 .017*
.00

จากตารางที่ 4.19 แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา
3000-1606 โดยภาพรวม พบวากอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 16.00 หลังการทดลอง คามัธยฐาน
เทากับ 21.00 และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 หลัง
การทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาเปนรายหนวย พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 1 เรื่อง ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับการคิดและระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 15.00 หลังการทดลอง คามัธยฐาน
เท ากับ 22.00 และพบวาผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 2 เรื่อง การคิดอยางเปนระบบ กอน
การทดลอง คามัธยฐานเทากับ 15.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 19.00 และพบวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หนวยที่ 3 เรื่อง การคิดอยางเปนระบบ กอนการการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 15.00

106

หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 19.00 และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอน
การทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 4 เรื่อง การวิเคราะห
ปญหาอยางเปนระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 12.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 17.00
และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สําหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 5 เรื่อง การวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ กอนการ
ทดลอง คามัธยฐานเทากับ 12.00 หลังการทดลองคามัธยฐานเทากับ 18.00 และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2.7 การเปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการ
ทดลองกับหลังการทดลอง
สมมติฐานขอที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
ตารางที่ 4.20 คาเฉลี่ยคุณลักษณะความมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ประเมินโดยผูสอน (n = 7)
รายการ
n
S.D.
การแปลผล
xˉ
คุณลักษณะความมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม 7
ดานวินัย
25.71
1.11 ระดับต่ํา
ดานความรับผิดชอบ
34.00
.81
ระดับปานกลาง
รวม
59.71
1.38 ระดับสูง
จากตารางที่ 4.20 อธิบายไดวาผูเรียนกลุม ทดลองมีคุณ ลักษณะความมีคุณ ธรรมและ
จริยธรรม โดยภาพรวม คาเฉลี่ย 59.71 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.38 (ระดับสูง) เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวาดานวินัย คาเฉลี่ย 25.71 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.11 (ระดับต่ํา) และดานความ
รับผิดชอบ คาเฉลี่ย 34.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .81 (ระดับปานกลาง)
ตารางที่ 4.21 คาเฉลี่ยความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับหลังการ
ทดลอง ประเมินโดยผูเรียน (n = 7)
รายการ
ความมีคุณธรรมและจริยธรรม
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ดานความซื่อสัตยสุจริต
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

จํานวนขอ
39

n
7

18

7

7

7

xˉ

S.D.

การแปลผล

2.51
3.54

.21
.12

ระดับปานกลาง
ระดับสูง

2.54
3.23

.14
.20

ระดับปานกลาง
ระดับสูง

2.36
3.53

.33
.21

ระดับปานกลาง
ระดับสูง
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ตารางที่ 4.21 (ตอ)

รายการ
ดานความกตัญูกตเวที
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ดานความเมตตากรุณา
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

จํานวนขอ
8

n
7

6

7

xˉ

S.D.

การแปลผล

2.53
3.75

.27
.14

ระดับปานกลาง
ระดับสูง

2.61
3.66

.41
.19

ระดับปานกลาง
ระดับสูง

จากตารางที่ 4.21 อธิบายไดวาผูเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยภาพรวม
กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.51 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .21 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง
คาเฉลี่ย 3.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .12 (ระดับสูง)
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ กอนการทดลอง
ค าเฉลี่ ย 2.54 ส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน .14 (ระดั บปานกลาง) และหลั งการทดลอง ค าเฉลี่ ย 3.23 ส วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .20 (ระดับสูง) ดานความซื่อสัตยสุจริต กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.36 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .33 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .21
(ระดับสูง) ดานความกตัญูกตเวที กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .27 (ระดับ
ปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.75 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .14 (ระดับสูง) และดานความ
เมตตากรุณา กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.61 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .41 (ระดับปานกลาง) และหลัง
การทดลอง คาเฉลี่ย 3.66 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .19 (ระดับสูง)
ตารางที่ 4.22 การเปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับ
หลังการทดลอง ประเมินโดยผูเรียน (n = 7)
รายการ
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

จํานวนขอ
39
39

n
7
7

รายการ

จํานวนขอ

n=7

Mean
Rank

7
0

4.00
.00

28.00
.00

-2.366

.018*

7
0

4.00
.00

28.00
.00

-2.366

.018*

7
0

4.00
.00

28.00
.00

-2.371

.018*

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง
Positive Ranks
Negative Ranks
ดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ
Positive Ranks
Negative Ranks
ดานความซื่อสัตยสุจริต
Positive Ranks
Negative Ranks
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

39

18

7

Mediad
2.56
3.53
Sum
Z
of Ranks

p

108

ตารางที่ 4.22 (ตอ)

รายการ
ดานความกตัญูกตเวที
Positive Ranks
Negative Ranks
ดานความเมตตากรุณา
Positive Ranks
Negative Ranks

จํานวนขอ
8

6

n

Mediad

7
0

4.00
.00

28.00
.00

-2.379

.017*

7
0

4.00
.00

28.00
.00

-2.366

.018*

จากตารางที่ 4.22 แสดงใหเห็นวาความมีคุณ ธรรมและจริยธรรมของผูเรียน กอนการ
ทดลอง คามัธยฐานเทากับ 2.56 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 3.53 ทั้งนี้ 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

1. ผูสอนมีความเปนกันเองกับนักศึกษา
2. ผูส อนอธิบายจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยาง
แจมแจงชัดเจน
3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแตละครั้งมีความ
เหมาะสม
4. สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูม ีความสะดวกและ
เหมาะสม
5. บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความเปนกันเอง
6. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความนาสนใจ
7. กิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน
8. กิจกรรมการเรียนรูมีความสนุกสนาน
9. นักศึกษามีสวนรวมในการทํากิจกรรมการเรียนรู
10. นักศึกษามีความสุขกับการทํากิจกรรมการเรียนรู

xˉ

S.D.

4.71
4.85

.48
.37

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด

4.85

.37

มากที่สุด

4.57

.53

มากที่สุด

4.85
4.85
4.85
4.71
4.85
4.85

.37
.37
.37
.48
.37
.37

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 4.23 (ตอ)
ขอ

xˉ

S.D.

4.85

.37

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด

5.00

.00

มากที่สุด

5.00

.00

มากที่สุด

4.85

.37

มากที่สุด

4.85

.37

มากที่สุด

4.83

.12

มากที่สุด

รายการ

11. การติดตามหรือดูแลระหวางการทํากิจกรรมการเรียนรู
มีความตอเนื่อง และสม่ําเสมอ
12. นักศึกษาไดรับสาระ และประโยชนจากการเขารวมกิจกรรม
การเรียนรู
13. เนื้อหาสาระจากกิจกรรมการเรียนรูสามารถนําไปประยุกตใช
ในการดําเนินชีวิต และงานอาชีพ
14. กิจกรรมไดพัฒนาความรู ความคิด และความเขาใจตอการ
ดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ
15. หลังจากเขารวมกิจกรรมการเรียนรูนกั ศึกษามีการปรับเปลี่ยน
ความคิด และพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดขี ึ้น
รวม

จากตารางที่ 4.23 แสดงใหเห็นวาผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรู โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.83 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .12
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ขอ 12 นักศึกษาไดรับ
สาระ และประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู คาเฉลี่ย 5.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .00
(ระดับมากที่สุด) และขอ 13 เนื้อหาสาระจากกิจกรรมการเรียนรูสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิต และงานอาชีพ คาเฉลี่ย 5.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .00 (ระดับมากที่สุด) สําหรับขอที่
ผูเรียนมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอ 4 สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและ
เหมาะสม คาเฉลี่ย 4.57 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .53 (ระดับมากที่สุด)
กลุมทดลองที่ 4 ผูเรียนภาควิชาสถาปตยกรรม ระดับชั้น ปวส. 2 กลุม 1 จํานวน 9 คน
ตารางที่ 4.24 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ ระหวางกอนการ
ทดลองกับหลังการทดลอง ของผูเรียนภาควิชาสถาปตยกรรม กลุม 1 (n = 9)
รายการ
คะแนน n
Mediad
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

25

9
9

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง
Positive Ranks
Negative Ranks
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

9
0

Mean
Rank
5.00
.00

16.00
20.00
Sum
Z
of Ranks
45.00
-2.694
.00

p
.007*
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ตารางที่ 4.24 (ตอ)
รายการ
หนวยที่ 1
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

คะแนน
25

n
9

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง

n

Positive Ranks
Negative Ranks
รายการ
หนวยที่ 2
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

9
0
n
9

คะแนน
21

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง

n

Positive Ranks
Negative Ranks
รายการ
หนวยที่ 3
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

9
0
n
9

คะแนน
21

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง

n

Positive Ranks
Negative Ranks
รายการ
หนวยที่ 4
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

9
0
n
9

คะแนน
20

Mediad

Mean
Rank
5.00
.00

17.00
22.00
Sum
Z
p
of Ranks
45.00
-2.716 .007*
.00
Mediad

Mean
Rank
5.00
.00

15.00
19.00
Sum
Z
p
of Ranks
45.00
-2.716 .007*
.00
Mediad

Mean
Rank
5.00
.00

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง

n

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง
Positive Ranks
Negative Ranks

Mean
Rank

9
0

5.00
.00

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

13.00
19.00
Sum
Z
p
of Ranks
45.00
-2.699 .007*
.00
Mediad
13.00
17.00
Sum
of Ranks
45.00
.00

Z

p

-2.687 .007*
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ตารางที่ 4.24 (ตอ)
รายการ
หนวยที่ 5
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

รายการ
กอนการทดลองกับหลังการทดลอง
Positive Ranks
Negative Ranks
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คะแนน
20

คะแนน
20

n

Mediad

9

n

Mean
Rank

9
0

5.00
.00

13.00
17.00
Sum
of Ranks
45.00
.00

Z

p

-2.699 .007*

จากตารางที่ 4.24 แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา
3000-1606 โดยภาพรวม พบวากอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 16.00 หลังการทดลอง คามัธยฐาน
เทากับ 20.00 และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาเปนรายหนวย พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 1 เรื่อง ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับการคิดและระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 17.00 หลังการทดลอง คามัธยฐาน
เทากับ 22.00 และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 2 เรื่อง การคิดอยางเปนระบบ กอนการทดลอง
คามัธยฐานเทากับ 15.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 19.00 และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หนวยที่ 3 เรื่อง การคิดอยางเปนระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 13.00 หลังการทดลอง
คามัธยฐานเทากับ 19.00 และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 4 เรื่อง การวิเคราะหปญหาอยางเปน
ระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 13.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 17.00 และพบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สําหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 5 เรื่อง การวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ กอนการทดลอง
คามัธยฐานเทากับ 13.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 17.00 และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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การเปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลอง
กับหลังการทดลอง
สมมติฐานข อที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม หลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลอง
ตารางที่ 4.25 คาเฉลี่ยคุณลักษณะความมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ประเมินโดยผูสอน (n = 9)
รายการ
n
S.D.
การแปลผล
xˉ
คุณลักษณะความมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม 9
ดานวินัย
24.88 1.45 ระดับต่ํา
ดานความรับผิดชอบ
33.77
.97 ระดับปานกลาง
รวม
58.66 2.12 ระดับสูง
จากตารางที่ 4.25 อธิบายไดวาผูเรียนกลุม ทดลองมีคุณ ลักษณะความมีคุณ ธรรมและ
จริยธรรม โดยภาพรวม คาเฉลี่ย 58.66 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.12 (ระดับสูง) เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวาดานวินัย คาเฉลี่ย 24.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.45 (ระดับต่ํา) และดานความ
รับผิดชอบ คาเฉลี่ย 33.77 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .97 (ระดับปานกลาง)
ตารางที่ 4.26 คาเฉลี่ยความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับหลังการ
ทดลอง ประเมินโดยผูเรียน (n = 9)
รายการ
ความมีคุณธรรมและจริยธรรม
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ดานความซื่อสัตยสุจริต
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ดานความกตัญูกตเวที
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ดานความเมตตากรุณา
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

จํานวนขอ
39

n
9

18

9

7

9

8

9

6

9

xˉ

S.D.

การแปลผล

2.40
3.65

.32
.07

ระดับปานกลาง
ระดับสูง

2.34
3.51

.20
.09

ระดับปานกลาง
ระดับสูง

2.33
3.74

.42
.17

ระดับปานกลาง
ระดับสูง

2.40
3.66

.31
.16

ระดับปานกลาง
ระดับสูง

2.40
3.70

.40
.18

ระดับปานกลาง
ระดับสูง
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จากตารางที่ 4.26 อธิบายไดวาผูเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยภาพรวม
กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .32 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง
คาเฉลี่ย 3.65 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .07 (ระดับสูง)
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ กอนการทดลอง
คาเฉลี่ย 2.34 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .20 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.51 สวน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน .09 (ระดั บ สู ง) ด านความซื่ อสัตยสุจริต ก อนการทดลอง ค าเฉลี่ย 2.33 ส วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .42 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.74 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .17
(ระดับสูง) ดานความกตัญูกตเวที กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .31 (ระดับ
ปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.66 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .16 (ระดับสูง) และดานความ
เมตตากรุณา กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .40 (ระดับปานกลาง) และหลัง
การทดลอง คาเฉลี่ย 3.70 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .18 (ระดับสูง)
ตารางที่ 4.27 การเปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับ
หลังการทดลอง ประเมินโดยผูเรียน (n = 9)
รายการ
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

จํานวนขอ
39
39

n
9
9

รายการ

จํานวนขอ

n=9

Mean
Rank

9
0

5.00
.00

45.00
.00

-2.666

.008*

9
0

5.00
.00

45.00
.00

-2.668

.008*

9
0

5.00
.00

45.00
.00

-2.673

.008*

9
0

5.00
.00

45.00
.00

-2.668

.008*

9
0

5.00
.00

45.00
.00

-2.668

.008*

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง
Positive Ranks
Negative Ranks
ดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ
Positive Ranks
Negative Ranks
ดานความซื่อสัตยสุจริต
Positive Ranks
Negative Ranks
ดานความกตัญูกตเวที
Positive Ranks
Negative Ranks
ดานความเมตตากรุณา
Positive Ranks
Negative Ranks
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

39

18

7

8

6

Mediad
2.32
3.66
Sum
Z
of Ranks

p
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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

1. ผูสอนมีความเปนกันเองกับนักศึกษา
2. ผูส อนอธิบายจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยาง
แจมแจงชัดเจน
3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแตละครั้งมีความ
เหมาะสม
4. สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูม ีความสะดวกและ
เหมาะสม
5. บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความเปนกันเอง
6. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความนาสนใจ
7. กิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน
8. กิจกรรมการเรียนรูมีความสนุกสนาน
9. นักศึกษามีสวนรวมในการทํากิจกรรมการเรียนรู
10. นักศึกษามีความสุขกับการทํากิจกรรมการเรียนรู
11. การติดตามหรือดูแลระหวางการทํากิจกรรมการเรียนรู
มีความตอเนื่อง และสม่ําเสมอ
12. นักศึกษาไดรับสาระ และประโยชนจากการเขารวมกิจกรรม
การเรียนรู
13. เนื้อหาสาระจากกิจกรรมการเรียนรูสามารถนําไปประยุกตใช
ในการดําเนินชีวิต และงานอาชีพ
14. กิจกรรมไดพัฒนาความรู ความคิด และความเขาใจตอการ
ดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ
15. หลังจากเขารวมกิจกรรมการเรียนรูนกั ศึกษามีการปรับเปลี่ยน
ความคิด และพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดขี ึ้น
รวม

xˉ

S.D.

4.66
4.77

.50
.44

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด

4.77

.44

มากที่สุด

4.44

.72

มากที่สุด

4.66
4.77
4.66
4.55
4.66
4.77
4.66

.50
.44
.50
.52
.50
.44
.50

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.88

.33

มากที่สุด

4.88

.33

มากที่สุด

4.77

.44

มากที่สุด

4.77

.44

มากที่สุด

4.71

.14

มากที่สุด
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จากตารางที่ 4.28 แสดงใหเห็นวาผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรู โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.71 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .14
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ขอ 12 นักศึกษาไดรับ
สาระ และประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู คาเฉลี่ย 4.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .33
(ระดับมากที่สุด) และขอ 13 เนื้อหาสาระจากกิจกรรมการเรียนรูสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิต และงานอาชีพ คาเฉลี่ย 4.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .33 (ระดับมากที่สุด) สําหรับขอที่
ผูเรียนมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอ 4 สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและ
เหมาะสม คาเฉลี่ย 4.44 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .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 ชั่วโมง ผูวิจัยเสนอผลการสะทอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู รายละเอียดดังนี้
การสะทอนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
1. เนื้อหาสาระในการเรียนรูมีความยากงายตอการเขาใจหรือไม และอยางไร
ผลการทดลองกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ในสวนของการใหขอมูลยอนกลับ
หรือการสะทอนผลการจัดกิจกรรม โดยการสัมภาษณผูเรียนกลุมทดลองประเด็นความยากงายของ
สาระการเรียนรู สรุปไดดังนี้
ผูเรียนทุกกลุมทดลองสะทอนความคิดเห็นในทํานองเดียวกันวาเนื้อหาสาระในการ
เรียนรูงายตอการทําความเขาใจ กลาวคือเนื้อหาไมซับซอน ชัดเจน และมีความกระชับสาระสําคัญของ
เนื้อหาตรงตามจุดประสงคการเรียนรู โดยผูเรียนกลุมทดลองที่ 2 และกลุมทดลองที่ 3 สะทอนทํานอง
เดียวกันวาในกระบวนการจัดการเรียนรู ผูสอนมีการเตรียมสื่อการสอน เชน วิดีทัศน ใบความรู และ
หนังสือเรียน ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางเปนขั้นตอน มีการซักถามประเด็นปญหา และมีการ
ทํางานกลุมในชั้นเรียนทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาสาระมากยิ่งขึ้น
ผูเรียนกลุมทดลองที่ 4 สะทอนผลการทดลองเพิ่มเติมวาผูสอนมีการอธิบายเนื้อหา
สาระไดชัดเจน ใชศัพทท่ีงาย มีการยกตัวอยางชัดเจน มีวิธีการสอนที่ทําใหเขาใจงาย และการจัด
กิจกรรมการเรียนรูไมนาเบื่อ สําหรับผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 สะทอนความคิดเห็นวาเนื้อหาสาระใน
การเรียนรูงายตอการทําความเขาใจ เปนเพราะผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถาม มีการทบทวน
และสรุปบทเรียนรวมกัน ผูสอนตอบคําถามไดตรงจุดและตรงประเด็น ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจ
เนื้อหาสาระไดลึกยิ่งขึ้น

116

2. กระบวนการสอนหรือวิธีการสอนเปนอยางไร และเพื่อความเขาใจเนื้อหาสาระ
ผูเรียนตองการใหมีการพัฒนาอยางไร
ผูเรียนกลุมทดลองสะทอนผลประเด็นกระบวนการสอนหรือวิธีการสอน รายละเอียด
ดังนี้
ผู เรี ยนทุ ก กลุ ม ทดลองสะท อนความคิ ดเห็ น ว ากระบวนการสอนหรื อวิ ธี การสอน
ระยะเวลา และเนื้อหาสาระของกิจกรรมที่ดําเนินการมีความเหมาะสมเปนอยางมาก ผูเรียนกลุมทดลอง
ที่ 2 และผูเรียนกลุมทดลองที่ 3 สะทอนความคิดเห็นสอดคลองกันวาผูสอนใหผูเรียนไดทํางานกลุม
ทําใหผูเรียนไดเรียนรู และแกปญหารวมกัน นอกจากนี้ ผูสอนมีการสรุปเนื้อหาสาระอยางเขาใจ ให
ผูเรียนตอบคําถามเพื่อกระตุนความสนใจในการเรียนรู และเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นได
อยางเต็มที่
ผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 สะทอนวาผูสอนมีสื่อการสอนที่เขาใจงาย มีวีดิทัศนประกอบ
ทําใหเขาใจเนื้อหาสาระไดงาย มีทั้งขอมูล และเอกสารประกอบทําใหเรียนสนุก กระบวนการสอนหรือ
วิธีการสอนเขาใจงายไมนาเบื่อ ผูเรียนไดใชกระบวนการคิดหาคําตอบ มีสื่อการสอนที่ครบถวน และ
ความรูเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาทําใหเกิดมุมมองใหมแหงการเรียนรู เชนเดียวกับผูเรียน
กลุมทดลองที่ 3 และผูเรียนกลุมทดลองที่ 4 สะทอนในนองเดียวกันวากระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเขาใจงาย ผูสอนมีวิธีการสอนที่หลากหลาย และนาสนใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่
สามารถสรางความสนใจใหผูเรียนเกิดการจดจอกับบทเรียน นอกจากนี้ ผูเรียนกลุมทดลองที่ 2 แสดง
ความคิดเห็นวาผูสอนมีการยกตัวอยางที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันมาเชื่อมโยงกับเนื้อหาสาระ 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
เพราะครูผูสอนมีการสรุปเนนย้ําเนื้อหาที่สําคัญและมีการนําเสนอผานวีดิทัศน ยกตัวอยางแหลงขอมูล
และใหผูเรียนไปคนหาเพิ่มเติมทั้งในหนังสือ อินเทอรเน็ต และเอกสารประกอบการเรียน ตลอดจนมี
การฉายโปรเจคเตอรแสดงตัวอยางแหลงคนควา และอธิบายการใชเทคโนโลยีในการสืบคน รวมถึง
หลักการในการแยกแยะขอมูลและแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือได
4. ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชไดหรือไม และอยางไร
การสะทอนผลเกี่ยวกับการนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใช ผูเรียนทุกกลุมทดลอง
สะทอนความคิดเห็นวาสามารถประยุกตความรูไปใชกับการทํางานในอนาคต เชน ผูเรียนกลุมทดลอง
ที่ 2 สะทอนวาความรูที่ไดรับสามารถนําไปสูการสรางความคิดใหม ๆ การใชชีวิตประจําวัน การคิดหา
เหตุผล นําไปใชในกับกระบวนการตัดสินใจ ประเมินคา วางแผน วิเคราะห และสามารถแยกแยะ
ขอมูลที่มาได

117

ผูเรียนกลุมทดลองที่ 2 และผูเรียนกลุมทดลองที่ 4 สะทอนในนองเดียวกันวาความรู
ที่ไดรับสามารถนํามาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและในการทํางาน การจัดลําดับความสําคัญ การ
คิดและตัดสินใจไดรอบคอบขึ้น ผูเรียนกลุมทดลองที่ 3 สะทอนวาสามารถนําความรูไปใชวางแผนใน
การศึกษาตอ หลีกเลี่ยงขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น และสามารถประเมินสถานการณที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคตได พรอมทั้งหาแนวทางในการแกปญหาไดอยางเปนระบบ สามารถนําความรูที่ไดไปใชใน
การทํางานแบบกลุมหรือองคกรอยางเปนองครวม และการใชชีวิตอยูในสังคมอยางมีคุณธรรมจริยธรรม
การวิเคราะหปญหาและอุปสรรค
จากผลการสะท อนการปฏิ บั ติ จากการทดลองระยะที่ 2 ผู วิจั ยไม พบป ญ หาและ
อุปสรรคจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เนื่องจากผูเรียนสะทอนความคิดเห็นวา
กระบวนการเรียนการสอน ระยะเวลาและเนื้อหาสาระของกิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมดีแลว
ไมตองมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น
การประเมินและปรับปรุงพัฒนา
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ในระยะการทดลองที่ 2 ผูวิจัย ไมพบ
ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดังนั้น ในระยะการทดลองที่ 3 ผูวิจัยจึงยังคงจัด
กิจกรรมการรูตามรายละเอียด และระยะเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชปญ หาเปนฐาน
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 ชั่วโมง ดังที่ไดแสดงไว (ตารางที่ 4.29)
ตารางที่ 4.29 รายละเอียด และระยะเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ระยะการทดลองที่ 3
ครั้งที่
หัวขอกิจกรรม
วัตถุประสงค
สื่อ/อุปกรณ
1
คุณธรรมและจริยธรรม 1. เพื่อใหผูเรียนอธิบายความหมายของ 1. กิจกรรมเกมสํารวจขอมูลกลุม
สป.1 (ระยะเวลา 2 ชม.)
คุณธรรมไดถูกตอง
2. สื่อวีดิทัศนเรื่องเด็กชายพรชัย
2. เพื่อใหผูเรียนอธิบายความหมายของ 3. ใบงานที่ 1 ทดสอบความเขาใจ
จริยธรรมไดถูกตอง
คุณธรรมและจริยธรรม
3. เพื่อใหผูเรียนแยกแยะความแตกตาง 4. ใบงานที่ 2 วิเคราะหคุณธรรม
ของคุณธรรมกับจริยธรรมไดถูกตอง
และจริยธรรมจากสื่อวีดิทัศน
2
องคประกอบของระบบ 1. เพื่อใหผูเรียนแยกแยะองคประกอบของ 1. กิจกรรมเกมเขากลุม
สป.3 (ระยะเวลา 2 ชม.)
ระบบไดถูกตอง
2. ใบงานที่ 3 กวาจะไดมาซึ่งรถยนต
2. เพื่อใหผูเรียนระบุองคประกอบของ
3. ใบความรูเรื่ององคประกอบของ
ระบบตอกระบวนการดําเนินงานไดถูกตอง ระบบ
3
กระบวนการวิเคราะห
1. เพื่อใหผูเรียนแยกแยะระดับของระบบ 1. วีดิทัศนเรื่องความรุนแรงในวัยรุน
สป.6-7 ระบบในแนวลึก
ในแนวลึกไดถูกตอง
2. ใบงานที่ 4 การวิเคราะหระบบใน
(ระยะเวลา 4 ชม.)
2. เพื่อใหผูเรียนวิเคราะหระบบในแนวลึก แนวลึก
3. ใบความรูเรื่องการวิเคราะหระบบ
ไดถูกตอง
ในแนวลึก
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ตารางที่ 4.29 (ตอ)

ครั้งที่
4
สป.9

หัวขอกิจกรรม
กระบวนการประเมิน
สถานการณ
(ระยะเวลา 2 ชม.)

5
สป.11

การวิเคราะหสถานการณ
หาพฤติกรรมมนุษย
(ระยะเวลา 2 ชม.)

6

การวิเคราะหสาเหตุของ
ปญหาอยางเปนระบบ
(ระยะเวลา 4 ชม.)

7

การแกปญหา และ
จัดลําดับความสําคัญ
ของงาน
(ระยะเวลา 4 ชม.)

8

กระบวนการแกปญหา
อยางเปนระบบดวย
โครงงานคุณธรรม
(ระยะเวลา 6 ชม.)

สป.12-13

สป.14-15

สป.16-18

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเรียนอธิบายความหมายของ
การประเมินสถานการณไดถูกตอง
2. เพื่อใหผูเรียนจัดลําดับกระบวนการ
ประเมินสถานการณไดถูกตอง
3. เพื่อใหผูเรียนจําแนกกระบวนการ
ประเมินสถานการณไดถูกตอง
เพื่อใหผูเรียนวิเคราะหสถานการณปญหา
พฤติกรรมมนุษยไดถูกตอง

สื่อ/อุปกรณ
1. กิจกรรมเกมจับมือจับกลุม
2. วีดิทัศนเรื่องพนันบอล
3. ใบงานที่ 5 กระบวนการประเมิน
สถานการณ
4. ใบความรูเรื่องการประเมิน
สถานการณ
1. สื่อวีดิทัศนเรื่องนัทกับตอย
2. ใบงานที่ 6 การวิเคราะห
สถานการณปญหาพฤติกรรมมนุษย
3. ใบความรูเรื่องการวิเคราะห
สถานการณปญหาพฤติกรรมมนุษย
เพื่อใหผูเรียนระบุสวนประกอบตาง ๆ ของ 1. สื่อวีดิทัศนเรื่องนัทกับตอย
แผนผังสาเหตุและผลไดถูกตอง
2. ใบงานที่ 7 แผนผังสาเหตุและผล
3. ใบความรูเรื่องแผนผังสาเหตุและ
ผล
1. เพื่อใหผูเรียนแยกแยะการคิดของผูสวม 1. ใบงานที่ 8 ปญหาของกลุม หมวกคิด 6 สี ไดถูกตอง
สาเหตุ - พฤติกรรมบงชี้เชิงบวก 2. เพื่อใหผูเรียนจัดลําดับความสําคัญของ คุณธรรม
งานไดถูกตอง
2. ใบความรูเรื่องหมวกคิด 6 สี
3. ใบความรูเรื่องการจัดความลําดับ
ความสําคัญของงาน
เพื่อใหผูเรียนวิเคราะหกระบวนการจัดทํา 1. วีดิทัศนเรื่องจิ๊บปากแดง
โครงงานคุณธรรมไดถูกตอง
2. ใบงานที่ 9 การแกปญหาอยาง
เปนระบบดวยโครงงานคุณธรรม
3. ใบงานที่ 10 วิเคราะหวิธีการ
แกปญหา

จํานวนครั้ง และระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ของผูเรียนภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร กลุม 1

1
กิจกรรมที่ 1
24 ต.ค. 2560
11.30 – 12.30
5
กิจกรรมที่ 4
19 ธ.ค. 2560
11.30 – 12.30
9
กิจกรรมที่ 7
23 ธ.ค. 2561
11.30 – 12.30

2
กิจกรรมที่ 2
7 พ.ย. 2560
11.30 – 12.30
6
กิจกรรมที่ 5
2 ม.ค. 2561
11.30 – 12.30

10
กิจกรรมที่ 7
30 ธ.ค. 2560
11.30 – 12.30

3
กิจกรรมที่ 3
28 พ.ย. 2560
11.30 – 12.30
7
กิจกรรมที่ 6
9 ม.ค. 2561
11.30 – 12.30
11
12
กิจกรรมที่ 8
กิจกรรมที่ 8
6 ก.พ. 2561
13 ก.พ. 2561
11.30 – 12.30
11.30 – 12.30

4
กิจกรรมที่ 3
5 ธ.ค. 2560
11.30 – 12.30
8
กิจกรรมที่ 6
16 ม.ค. 2561
11.30 – 12.30
13
กิจกรรมที่ 8
20 ก.พ. 2561
11.30 – 12.30
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ตารางที่ 4.29 (ตอ)
1
กิจกรรมที่ 1
25 ต.ค. 2560
11.30 – 12.30
5
กิจกรรมที่ 4
20 ธ.ค. 2560
11.30 – 12.30
9
กิจกรรมที่ 7
24 ธ.ค. 2561
11.30 – 12.30
1
กิจกรรมที่ 1
26 ต.ค. 2560
13.30 – 15.30
5
กิจกรรมที่ 4
21 ธ.ค. 2560
13.30 – 15.30
9
กิจกรรมที่ 7
25 ม.ค. 2561
13.30 – 15.30

จํานวนครั้ง และระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ของผูเรียนผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 2
2
กิจกรรมที่ 2
8 พ.ย. 2560
11.30 – 12.30
6
กิจกรรมที่ 5
3 ม.ค. 2561
11.30 – 12.30

10
กิจกรรมที่ 7
31 ธ.ค. 2560
11.30 – 12.30

3
กิจกรรมที่ 3
29 พ.ย. 2560
11.30 – 12.30
7
กิจกรรมที่ 6
10 ม.ค. 2561
11.30 – 12.30
11
12
กิจกรรมที่ 8
กิจกรรมที่ 8
7 ก.พ. 2561
14 ก.พ. 2561
11.30 – 12.30
11.30 – 12.30

จํานวนครั้ง และระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ของผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 3
2
กิจกรรมที่ 2
9 พ.ย. 2560
13.30 – 15.30
6
กิจกรรมที่ 5
4 ม.ค. 2561
13.30 – 15.30

10
กิจกรรมที่ 7
1 ก.พ. 2561
13.30 – 15.30

หมายเหตุ สป. หมายถึง สัปดาห, ชม. หมายถึง ชั่วโมง

3
กิจกรรมที่ 3
30 พ.ย. 2560
13.30 – 15.30
7
กิจกรรมที่ 6
11 ม.ค. 2561
13.30 – 15.30
11
12
กิจกรรมที่ 8
กิจกรรมที่ 8
8 ก.พ. 2561
15 ก.พ. 2561
13.30 – 15.30
13.30 – 15.30

4
กิจกรรมที่ 3
6 ธ.ค. 2560
11.30 – 12.30
8
กิจกรรมที่ 6
17 ม.ค. 2561
11.30 – 12.30
13
กิจกรรมที่ 8
21 ก.พ. 2561
11.30 – 12.30
4
กิจกรรมที่ 3
7 ธ.ค. 2560
13.30 – 15.30
8
กิจกรรมที่ 6
18 ม.ค. 2561
13.30 – 15.30
13
กิจกรรมที่ 8
22 ก.พ. 2561
13.30 – 15.30
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2.3 ผลการทดลองระยะที่ 3
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ตารางที่ 4.30 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางของการทดลองระยะที่ 3 (n = 41)
เพศ
ชาย
หญิง
ศาสนา
พุทธ
อิสลาม

ภูมิลําเนา
จังหวัดยะลา
จังหวัดปตตานี
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดชุมพร

รายการ

จํานวน

รอยละ

36
5
41

87.80
12.20
100

รวม

18
23

41

43.90
56.10

รวม

36
2
2
1
41

87.80
4.88
4.88
2.44
100

รวม

100

จากตารางที่ 4.30 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีจํานวน 41 คน เพศชาย จํานวน 36 คน
คิดเป นรอยละ 87.80 เพศหญิ ง 5 คน คิ ดเป นรอยละ 12.20 ผูเรียนสวนใหญ นับ ถือศาสนาพุ ท ธ
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 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา
3000-1606 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
กลุมทดลองที่ 1 ผูเรียนภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ระดับชั้น ปวส. 2
กลุม 1 จํานวน 5 คน
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ตารางที่ 4.31 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ ระหวางกอนการ
ทดลองกับหลังการทดลอง ของผูเรียนภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร กลุม 1 (n = 5)
รายการ
คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ 25
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

n
5
5

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง
Positive Ranks
Negative Ranks
รายการ
หนวยที่ 1
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

คะแนน
25

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง

n

Positive Ranks
Negative Ranks
รายการ

หนวยที่ 2
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

5
0
n
5

5
0
คะแนน
21

n
5

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง

n

Positive Ranks
Negative Ranks
รายการ
หนวยที่ 3
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

5
0
n
5

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง
Positive Ranks
Negative Ranks

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คะแนน
21

n
5
0

Mediad

16.00
22.00
Mean
Sum
Z
Rank of Ranks
3.00
15.00
-2.060
.00
.00
Mediad

p
.039*

17.00
23.00
Mean
Sum
Z
p
Rank of Ranks
3.00
15.00
-2.032 .042*
.00
.00
Mediad
16.00
20.00
Mean
Sum
Z
p
Rank of Ranks
3.00
15.00
-2.121 .034*
.00
.00
Mediad
14.00
18.00
Mean
Sum
Z
p
Rank of Ranks
3.00
15.00
-2.060 .039*
.00
.00
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ตารางที่ 4.31 (ตอ)
รายการ
หนวยที่ 4
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

คะแนน
20

n
5

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง

n

Positive Ranks
Negative Ranks
รายการ
หนวยที่ 5
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

5
0
n
5

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง
Positive Ranks
Negative Ranks

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คะแนน
20

n
5
0

Mediad

Mean
Rank
3.00
.00

Mean
Rank
3.00
.00

11.00
17.00
Sum
Z
p
of Ranks
15.00
-2.041 .041*
.00
Mediad
12.00
17.00
Sum
Z
p
of Ranks
15.00
-2.041 .041*
.00

จากตารางที่ 4.31 แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา
3000-1606 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบวากอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 16.00 หลังการทดลอง
คามัธยฐานเทากับ 22.00 และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาเปนรายหนวย พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 1 เรื่อง ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับการคิดและระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 17.00 หลังการทดลอง คามัธยฐาน
เท ากั บ 23.00 และพบวาผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนหลังการทดลองสูงกวาก อนการทดลอง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 2 เรื่อง การคิดอยางเปนระบบ กอนการ
ทดลอง คามั ธยฐานเท ากั บ 16.00 หลั งการทดลอง คามัธยฐานเท ากับ 20.00 และพบวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หนวยที่ 3 เรื่อง การคิดอยางเปนระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 14.00 หลังการ
ทดลอง คามัธยฐานเทากับ 18.00 และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 4 เรื่อง การวิเคราะหปญหา
อยางเปนระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 11.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 17.00
และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สําหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 5 เรื่อง การวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ กอนการ
ทดลอง คามัธยฐานเทากับ 12.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 17.00 และพบวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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การเปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับ
หลังการทดลอง
สมมติฐานขอที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง

ตารางที่ 4.32 คาเฉลี่ยคุณลักษณะความมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ประเมินโดยผูสอน (n = 5)
รายการ
คุณลักษณะความมีคุณธรรมและจริยธรรม
ดานวินัย
ดานความรับผิดชอบ
รวม

n
5

xˉ

S.D.

การแปลผล

25.40
34.00
59.40

1.14
1.00
1.94

ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ระดับสูง

จากตารางที่ 4.32 อธิบายไดวาผูเรียนกลุม ทดลองมีคุณ ลักษณะความมีคุณ ธรรมและ
จริยธรรม โดยภาพรวม คาเฉลี่ย 59.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.94 (ระดับสูง) เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวาดานวินัย คาเฉลี่ย 25.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.14 (ระดับต่ํา) และดานความ
รับผิดชอบ คาเฉลี่ย 34.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00 (ระดับปานกลาง)
ตารางที่ 4.33 คาเฉลี่ยความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับหลังการ
ทดลอง ประเมินโดยผูเรียน (n = 5)
รายการ
ความมีคุณธรรมและจริยธรรม
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ดานความซื่อสัตยสุจริต
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ดานความกตัญูกตเวที
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ดานความเมตตากรุณา
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

จํานวนขอ
39

n
5

18

5

7

5

8

5

6

5

xˉ

S.D.

การแปลผล

2.22
3.50

.14
.12

ระดับปานกลาง
ระดับสูง

2.30
3.36

.19
.17

ระดับปานกลาง
ระดับสูง

2.17
3.60

.18
.27

ระดับปานกลาง
ระดับสูง

2.17
3.53

.14
.24

ระดับปานกลาง
ระดับสูง

2.26
3.53

.41
.11

ระดับปานกลาง
ระดับสูง
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จากตารางที่ 4.33 อธิบายไดวาผูเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยภาพรวม
กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.22 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .14 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง
คาเฉลี่ย 3.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .12 (ระดับสูง)
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ กอนการทดลอง
คาเฉลี่ย 2.30 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .19 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.36 สวน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน .17 (ระดั บ สู ง) ดานความซื่อสัตยสุจริต กอนการทดลอง คาเฉลี่ ย 2.17 ส วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .18 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .27
(ระดับสูง) ดานความกตัญูกตเวที กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.17 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .14 (ระดับ
ปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .24 (ระดับสูง) และดานความ
เมตตากรุณา กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.26 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .41 (ระดับปานกลาง) และหลัง
การทดลอง คาเฉลี่ย 3.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .11 (ระดับสูง)
ตารางที่ 4.34 การเปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับ
หลังการทดลอง ประเมินโดยผูเรียน (n = 5)

รายการ
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

จํานวนขอ
39
39

n
5
5

รายการ

จํานวนขอ

n=5

Mean
Rank

5
0

3.00
.00

15.00
.00

-2.023

.043*

5
0

3.00
.00

15.00
.00

-2.041

.041*

5
0

3.00
.00

15.00
.00

-2.023

.043*

5
0

3.00
.00

15.00
.00

-2.379

.017*

5
0

3.00
.00

15.00
.00

-2.023

.043*

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง
Positive Ranks
Negative Ranks
ดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ
Positive Ranks
Negative Ranks
ดานความซื่อสัตยสุจริต
Positive Ranks
Negative Ranks
ดานความกตัญูกตเวที
Positive Ranks
Negative Ranks
ดานความเมตตากรุณา
Positive Ranks
Negative Ranks
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

39

18

7

8

6

Mediad
2.19
3.51
Sum
Z
of Ranks

p
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จากตารางที่ 4.34 แสดงใหเห็นวาความมีคุณ ธรรมและจริยธรรมของผูเรียน กอนการ
ทดลอง คามัธยฐานเทากับ 2.19 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 3.51 ทั้งนี้ 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

1. ผูสอนมีความเปนกันเองกับนักศึกษา
2. ผูส อนอธิบายจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยาง
แจมแจงชัดเจน
3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ ตละครั้งมีความ
เหมาะสม
4. สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูม ีความสะดวกและ
เหมาะสม
5. บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความเปนกันเอง
6. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความนาสนใจ
7. กิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน
8. กิจกรรมการเรียนรูมีความสนุกสนาน
9. นักศึกษามีสวนรวมในการทํากิจกรรมการเรียนรู
10. นักศึกษามีความสุขกับการทํากิจกรรมการเรียนรู
11. การติดตามหรือดูแลระหวางการทํากิจกรรมการเรียนรู
มีความตอเนื่อง และสม่ําเสมอ
12. นักศึกษาไดรับสาระ และประโยชนจากการเขารวมกิจกรรม
การเรียนรู
13. เนื้อหาสาระจากกิจกรรมการเรียนรูสามารถนําไปประยุกตใช
ในการดําเนินชีวิต และงานอาชีพ
14. กิจกรรมไดพัฒนาความรู ความคิด และความเขาใจตอการ
ดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ
15. หลังจากเขารวมกิจกรรมการเรียนรูนกั ศึกษามีการปรับเปลี่ยน
ความคิด และพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดขี ึ้น
รวม

xˉ

S.D.

4.80
4.80

.44
.44

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด

4.80

.44

มากที่สุด

4.40

.89

มาก

4.60
4.80
4.60
4.60
4.80
4.60
4.60

.54
.44
.54
.54
.44
.89
.89

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5.00

.00

มากที่สุด

5.00

.00

มากที่สุด

4.80

.44

มากที่สุด

4.60

.89

มากที่สุด

4.72

.17

มากที่สุด
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จากตารางที่ 4.35 แสดงใหเห็นวาผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรู โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.72 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .17
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ขอ 12 นักศึกษาไดรับ
สาระ และประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู คาเฉลี่ย 5.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .00
(ระดับมากที่สุด) และขอ 13 เนื้อหาสาระจากกิจกรรมการเรียนรูสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิต และงานอาชีพ คาเฉลี่ย 5.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .00 (ระดับมากที่สุด) สําหรับขอที่
ผูเรียนมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอ 4 สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและ
เหมาะสม คาเฉลี่ย 4.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .89 (ระดับมาก)
กลุมทดลองที่ 2 ผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง ระดับชั้น ปวส. 2 กลุม 1 จํานวน 19 คน
ตารางที่ 4.36 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ ระหวางกอนการ
ทดลองกับหลังการทดลอง ของผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1 (n = 19)
รายการ
คะแนน
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ 25
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

n

Mediad

19
19

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง

n

Mean
Rank
10.00
.00

17.00
21.00
Sum
Z
of Ranks
190.00
-3.941
.00
Mediad

Mean
Rank
10.00
.00

16.00
20.00
Sum
Z
p
of Ranks
190.00
-3.862 .000*
.00
Mediad

Positive Ranks
Negative Ranks
รายการ
หนวยที่ 1
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
กอนการทดลองกับหลังการทดลอง
Positive Ranks
Negative Ranks
รายการ
หนวยที่ 2
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
กอนการทดลองกับหลังการทดลอง
Positive Ranks
Negative Ranks
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

19
0
คะแนน n
25
19

n
19
0
คะแนน n
21
19

n
19
0

Mean
Rank
10.00
.00

p
.000*

14.00
19.00
Sum
Z
p
of Ranks
190.00
-3.872 .000*
.00
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ตารางที่ 4.36 (ตอ)
รายการ
หนวยที่ 3
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

คะแนน
21

n
19

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง

n

Positive Ranks
Negative Ranks
รายการ
หนวยที่ 4
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

19
0
n
19

คะแนน
20

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง

n

Positive Ranks
Negative Ranks
รายการ
หนวยที่ 5
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

คะแนน
20

19
0
n
19

20

19

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง
Positive Ranks
Negative Ranks

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

19
0

Mediad

Mean
Rank
10.00
.00

Mean
Rank
10.00
.00

Mean
Rank
10.00
.00

13.00
18.00
Sum
Z
of Ranks
190.00
-3.912
.00
Mediad
10.00
15.00
Sum
Z
of Ranks
190.00
-3.897
.00
Mediad
10.00
16.00
Sum
Z
of Ranks
190.00
-3.855
.00

p
.000*

p
.000*

p
.007*

จากตารางที่ 4.36 แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา
3000-1606 โดยภาพรวม พบวากอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 17.00 หลังการทดลอง คามัธยฐาน
เทากับ 21.00 และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาเปนรายหนวย พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 1 เรื่อง ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกั บการคิ ดและระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 16.00 หลังการทดลอง คามัธยฐาน
เท ากั บ 20.00 และพบว าผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ยน หลั งการทดลองสู งกว าก อนการทดลอง อย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 2 เรื่อง การคิดอยางเปนระบบ กอน
ทดลอง คามัธยฐานเทากับ 14.00 หลังเรียนคามัธยฐานเทากับ 19.00 และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หนวยที่ 3 เรื่อง การคิดอยางเปนระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 13.00 หลังการทดลอง
คามัธยฐานเทากับ 18.00 และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 4 เรื่อง การวิเคราะหปญหาอยาง
เปนระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 10.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 15.00 และพบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สําหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 5 เรื่อง การวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ กอนการทดลอง
คามัธยฐานเทากับ 10.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 16.00 และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การเปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับ
หลังการทดลอง
สมมติฐานขอที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง

ตารางที่ 4.37 คาเฉลี่ยคุณลักษณะความมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ประเมินโดยผูสอน (n = 19)
รายการ
n
S.D.
การแปลผล
xˉ
คุณลักษณะความมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม 19
ดานวินัย
24.15 1.21 ระดับต่ํา
ดานความรับผิดชอบ
33.68 1.24 ระดับปานกลาง
รวม
57.84 1.77 ระดับสูง
จากตารางที่ 4.37 อธิบายไดวาผูเรียนกลุม ทดลองมีคุณ ลักษณะความมีคุณ ธรรมและ
จริยธรรม โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ย 57.84 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.77 (ระดับสูง) เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวาดานวินัย คาเฉลี่ย 24.15 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.21 (ระดับต่ํา) และดานความ
รับผิดชอบ คาเฉลี่ย 33.68 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.24 (ระดับปานกลาง)
ตารางที่ 4.38 คาเฉลี่ยความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับหลังการ
ทดลอง ประเมินโดยผูเรียน (n = 19)
รายการ
ความมีคุณธรรมและจริยธรรม
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ดานความซื่อสัตยสุจริต
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

จํานวนขอ
39

n
19

18

19

7

19

xˉ

S.D.

การแปลผล

2.30
3.57

.29
.08

ระดับปานกลาง
ระดับสูง

2.21
3.24

.18
.14

ระดับปานกลาง
ระดับสูง

2.19
3.65

.36
.24

ระดับปานกลาง
ระดับสูง
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ตารางที่ 4.38 (ตอ)

รายการ
ดานความกตัญูกตเวที
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ดานความเมตตากรุณา
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

จํานวนขอ
8

n
19

6

19

xˉ

S.D.

การแปลผล

2.29
3.73

.39
.11

ระดับปานกลาง
ระดับสูง

2.51
3.68

.40
.21

ระดับปานกลาง
ระดับสูง

จากตารางที่ 4.38 อธิบายไดวาผูเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยภาพรวม
กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.30 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .29 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง
คาเฉลี่ย 3.57 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .08 (ระดับสูง)
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ กอนการทดลอง
คาเฉลี่ย 2.21 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .18 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.24 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .14 (ระดับสูง) ดานความซื่อสัตยสุจริต กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.19 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .36 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.65 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .24
(ระดับสูง) ดานความกตัญูกตเวที กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.29 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .39 (ระดับ
ปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.73 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .11 (ระดับสูง) และดานความ
เมตตากรุณา กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.51 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .40 (ระดับปานกลาง) และหลัง
การทดลอง คาเฉลี่ย 3.68 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .21 (ระดับสูง)
ตารางที่ 4.39 การเปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับ
หลังการทดลอง ประเมินโดยผูเรียน (n = 19)
รายการ
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

จํานวนขอ
39
39

n
19
19

รายการ

จํานวนขอ

n = 19

Mean
Rank

19
0

10.00
.00

190.00
.00

-3.823

.000*

19
0

10.00
.00

190.00
.00

-3.827

.000*

19
0

10.00
.00

190.00
.00

-3831

.000*

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง
Positive Ranks
Negative Ranks
ดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ
Positive Ranks
Negative Ranks
ดานความซื่อสัตยสุจริต
Positive Ranks
Negative Ranks
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

39

18

7

Mediad
2.50
3.58
Sum
Z
of Ranks

p
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ตารางที่ 4.39 (ตอ)

รายการ
ดานความกตัญูกตเวที
Positive Ranks
Negative Ranks
ดานความเมตตากรุณา
Positive Ranks
Negative Ranks

จํานวนขอ
8

6

n

Mediad

19
0

10.00
.00

190.00
.00

-3.829

.000*

19
0

10.00
.00

190.00
.00

-3.833

.000*

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 4.39 แสดงใหเห็นวาความมีคุณ ธรรมและจริยธรรมของผูเรียน กอนการ
ทดลอง คามัธยฐานเทากับ 2.50 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 3.58 ทั้งนี้ 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

1. ผูสอนมีความเปนกันเองกับนักศึกษา
2. ผูส อนอธิบายจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยาง
แจมแจงชัดเจน
3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแตละครั้งมีความ
เหมาะสม
4. สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูม ีความสะดวกและ
เหมาะสม
5. บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความเปนกันเอง
6. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความนาสนใจ
7. กิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน
8. กิจกรรมการเรียนรูมีความสนุกสนาน
9. นักศึกษามีสวนรวมในการทํากิจกรรมการเรียนรู

xˉ

S.D.

4.73
4.84

.45
.37

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด

4.73

.45

มากทีส่ ุด

4.63

.49

มากที่สุด

4.73
4.73
4.73
4.68
4.78

.45
.45
.45
.47
.41

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 4.40 (ตอ)
ขอ

xˉ

S.D.

4.73
4.63

.45
.49

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด

4.94

.22

มากที่สุด

4.89

.45

มากที่สุด

4.78

.41

มากที่สุด

4.84

.37

มากที่สุด

4.76

.14

มากที่สุด

รายการ

10. นักศึกษามีความสุขกับการทํากิจกรรมการเรียนรู
11. การติดตามหรือดูแลระหวางการทํากิจกรรมการเรียนรู
มีความตอเนื่อง และสม่ําเสมอ
12. นักศึกษาไดรับสาระ และประโยชนจากการเขารวมกิจกรรม
การเรียนรู
13. เนื้อหาสาระจากกิจกรรมการเรียนรูสามารถนําไปประยุกตใช
ในการดําเนินชีวิต และงานอาชีพ
14. กิจกรรมไดพัฒนาความรู ความคิด และความเขาใจตอการ
ดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ
15. หลังจากเขารวมกิจกรรมการเรียนรูนกั ศึกษามีการปรับเปลี่ยน
ความคิด และพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดขี ึ้น
รวม

จากตารางที่ 4.40 แสดงใหเห็นวาผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรู โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.76 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .14
เมือ่ พิจารณาเปนรายขอ พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ขอ 12 นักศึกษาไดรับสาระ
และประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู คาเฉลี่ย 4.94 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .22 (ระดับ
มากที่สุด) รองลงมา คือ ขอ 13 เนื้อหาสาระจากกิจกรรมการเรียนรูสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิต และงานอาชีพ คาเฉลี่ย 4.89 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .45 (ระดับมากที่สุด) สําหรับขอที่
ผูเรียนมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอ 4 สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและเหมาะสม
คาเฉลี่ย 4.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .49 (ระดับมากที่สุด)
กลุมทดลองที่ 3 ผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง ระดับชั้น ปวส. 2 กลุม 3 จํานวน 17 คน
ตารางที่ 4.41 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ ระหวางกอนการ
ทดลองกับหลังการทดลอง ของผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 3 (n = 17)

รายการ
คะแนน n
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ 25
กอนการทดลอง
17
หลังการทดลอง
17
กอนการทดลองกับหลังการทดลอง
Positive Ranks
Negative Ranks
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

n
17
0

Mediad

Mean
Rank
9.00
.00

16.00
21.00
Sum
Z
of Ranks
153.00
-3.652
.00

p
.000*
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ตารางที่ 4.41 (ตอ)
รายการ
หนวยที่ 1
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

คะแนน
25

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง

n
17
0

Positive Ranks
Negative Ranks
รายการ
หนวยที่ 2
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

คะแนน
21

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง

17
0

หนวยที่ 3
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

คะแนน
21

n

Positive Ranks
Negative Ranks
รายการ
หนวยที่ 4
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

17
0
n
17

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง

n

Positive Ranks
Negative Ranks
รายการ
หนวยที่ 5
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

17
0
n
17

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง
Positive Ranks
Negative Ranks

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คะแนน
20

Mean
Rank
9.00
.00

n
17
0

16.00
21.00
Sum
Z
of Ranks
153.00
-3.663
.00

p
.000*

Mediad

Mean
Rank
9.00
.00

n
17

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง

คะแนน
20

Mediad

n
17

n

Positive Ranks
Negative Ranks
รายการ

n
17

13.00
19.00
Sum
Z
of Ranks
153.00
-3.655
.00

p
.000*

Mediad

Mean
Rank
9.00
.00

Mean
Rank
9.00
.00

Mean
Rank
9.00
.00

13.00
18.00
Sum
Z
of Ranks
153.00
-3.661
.00
Mediad
13.00
17.00
Sum
Z
of Ranks
153.00
-3.684
.00
Mediad
14.00
18.00
Sum
Z
of Ranks
153.00
-3.684
.00

p
.000*

p
.000*

p
.000*
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จากตารางที่ 4.41 แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา
3000-1606 โดยภาพรวม พบวากอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 16.00 หลังการทดลอง คามัธยฐาน
เทากับ 21.00 ทั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 หลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาเปนรายหนวย พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 1 เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
การคิดและระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 16.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 21.00
และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 2 เรื่อง การคิดอยางเปนระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐาน
เทากับ 13.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 19.00 และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 3
เรื่อง การคิดอยางเปนระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 13.00 หลังการทดลอง คามัธยฐาน
เท ากับ 18.00 และพบวาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังการทดลองสู งกวากอ นการทดลอง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 4 เรื่อง การวิเคราะหปญหาอยางเปน
ระบบ กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 13.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 17.00 และพบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สําหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 5 เรื่อง การวิเคราะหปญหาอยางเป นระบบ กอนการทดลอง
คามัธยฐานเทากับ 14.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 18.00 และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การเปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับ
หลังการทดลอง
สมมติฐานขอที่ 2 ผูเรียนมีคุณ ธรรมและจริยธรรม หลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลอง
ตารางที่ 4.42 คาเฉลี่ยคุณลักษณะความมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ประเมินโดยผูสอน (n = 17)
รายการ
n
S.D.
การแปลผล
xˉ
คุณลักษณะความมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม 17
ดานวินัย
24.52
.87 ระดับต่ํา
ดานความรับผิดชอบ
34.35
.93 ระดับปานกลาง
รวม
58.88 1.16 ระดับสูง
จากตารางที่ 4.42 อธิบายไดวาผูเรียนกลุม ทดลองมีคุณ ลักษณะความมีคุณ ธรรมและ
จริยธรรม โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ย 58.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.16 (ระดับสูง) เมื่อพิจารณาเปน
รายด าน พบวาด านวินัย ค าเฉลี่ ย 24.52 สวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน .87 (ระดับ ต่ํา) และด านความ
รับผิดชอบ คาเฉลี่ย 34.35 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .93 (ระดับปานกลาง)
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ตารางที่ 4.43 คาเฉลี่ยความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับหลังการ
ทดลอง ประเมินโดยผูเรียน (n = 17)
รายการ
ความมีคุณธรรมและจริยธรรม
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ดานความซื่อสัตยสุจริต
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ดานความกตัญูกตเวที
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ดานความเมตตากรุณา
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

จํานวนขอ
39

n
17

18

17

7

17

8

17

6

17

xˉ

S.D.

การแปลผล

2.31
3.58

.15
.07

ระดับปานกลาง
ระดับสูง

2.16
3.27

.16
.13

ระดับปานกลาง
ระดับสูง

2.30
3.63

.19
.22

ระดับปานกลาง
ระดับสูง

2.44
3.69

.17
.16

ระดับปานกลาง
ระดับสูง

2.34
3.71

.31
.19

ระดับปานกลาง
ระดับสูง

จากตารางที่ 4.43 อธิบายไดวาผูเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยภาพรวม
กอนการทดลอง ค าเฉลี่ ย 2.31 ส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน .15 (ระดั บ ปานกลาง) และหลั งการทดลอง
คาเฉลี่ย 3.58 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .07 (ระดับสูง)
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ กอนการทดลอง
คาเฉลี่ย 2.16 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .16 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.27 สวน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน .13 (ระดั บสู ง) ด านความซื่อสั ตยสุ จริต กอ นการทดลอง ค าเฉลี่ ย 2.30 ส วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .19 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .22
(ระดับสูง) ดานความกตัญูกตเวที กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.44 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .17 (ระดับ
ปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.69 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .16 (ระดับสูง) และดานความ
เมตตากรุณา กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.34 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .31 (ระดับปานกลาง) และหลัง
การทดลอง คาเฉลี่ย 3.71 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .19 (ระดับสูง)
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ตารางที่ 4.44 การเปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับ
หลังการทดลอง ประเมินโดยผูเรียน (n = 17)
รายการ
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

จํานวนขอ
39
39

n
17
17

รายการ

จํานวนขอ

n = 17

Mean
Rank

17
0

9.00
.00

153.00
.00

-3.621

.000*

17
0

9.00
.00

153.00
.00

-3.628

.000*

17
0

9.00
.00

153.00
.00

-3.644

.000*

17
0

9.00
.00

153.00
.00

-3.650

.000*

17
0

9.00
.00

153.00
.00

-3.630

.000*

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง
Positive Ranks
Negative Ranks
ดานความมีวินัยและความรับผิดชอบ
Positive Ranks
Negative Ranks
ดานความซื่อสัตยสจุ ริต
Positive Ranks
Negative Ranks
ดานความกตัญูกตเวที
Positive Ranks
Negative Ranks
ดานความเมตตากรุณา
Positive Ranks
Negative Ranks

39

18

7

8

6

Mediad
2.29
3.55
Sum
Z
of Ranks

p

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 4.44 แสดงใหเห็นวาความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน กอนการทดลอง
คามัธยฐานเทากับ 2.29 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 3.55 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
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การศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ตารางที่ 4.45 ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนกลุมทดลอง (n = 17)
ขอ

รายการ

1. ผูสอนมีความเปนกันเองกับนักศึกษา
2. ผูส อนอธิบายจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยาง
แจมแจงชัดเจน
3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ ตละครั้งมีความ
เหมาะสม
4. สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูม ีความสะดวกและ
เหมาะสม
5. บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความเปนกันเอง
6. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความนาสนใจ
7. กิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน
8. กิจกรรมการเรียนรูมีความสนุกสนาน
9. นักศึกษามีสวนรวมในการทํากิจกรรมการเรียนรู
10. นักศึกษามีความสุขกับการทํากิจกรรมการเรียนรู
11. การติดตามหรือดูแลระหวางการทํากิจกรรมการเรียนรู
มีความตอเนื่อง และสม่ําเสมอ
12. นักศึกษาไดรับสาระ และประโยชนจากการเขารวมกิจกรรม
การเรียนรู
13. เนื้อหาสาระจากกิจกรรมการเรียนรูสามารถนําไปประยุกตใช
ในการดําเนินชีวิต และงานอาชีพ
14. กิจกรรมไดพัฒนาความรู ความคิด และความเขาใจตอการ
ดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ
15. หลังจากเขารวมกิจกรรมการเรียนรูนกั ศึกษามีการปรับเปลี่ยน
ความคิด และพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดขี ึ้น
รวม

xˉ

S.D.

4.76
4.88

.43
.33

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด

4.82

.39

มากที่สุด

4.64

.49

มากที่สุด

4.76
4.70
4.70
4.70
4.76
4.70
4.64

.43
.46
.46
.46
.43
.46
.49

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.94

.24

มากที่สุด

5.00

.00

มากที่สุด

4.82

.39

มากที่สุด

4.88

.33

มากที่สุด

4.78

.10

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.45 แสดงใหเห็นวาผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรู โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.78 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .10
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ขอ 13 เนื้อหาสาระจาก
กิจกรรมการเรียนรูสามารถนํ าไปประยุกต ใชในการดําเนิ นชีวิต และงานอาชีพ ค าเฉลี่ย 5.00 ส วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .00 (ระดับมากที่สุด) รองลงมา คือ ขอ 12 นักศึกษาไดรับสาระ และประโยชนจาก
การเขารวมกิจกรรมการเรียนรู คาเฉลี่ย 4.94 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .24 (ระดับมากที่สุด) สําหรับ
ขอที่ผูเรียนมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอ 4 สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและ
เหมาะสม คาเฉลี่ย 4.64 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .49 (ระดับมากที่สุด)

137

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ
รหัสวิชา 3000-1606 (การทดลองระยะที่ 3)
ผูวิจัยดําเนินการทดลองกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ระยะการทดลองที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ป ก ารศึ ก ษา 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 ชั่วโมง ผูวิจัยเสนอผลการสะทอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู รายละเอียดดังนี้
การสะทอนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
1. เนื้อหาสาระในการเรียนรูมีความยากงายตอการเขาใจหรือไม และอยางไร
ผลการทดลองกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ในสวนของการใหขอมูลยอนกลับ
หรือการสะทอนผลการจัดกิจกรรม โดยการสัมภาษณผูเรียนประเด็นความยากงายของสาระการเรียนรู
สรุปไดดังนี้
ผูเรียนทุกกลุมทดลองมีความคิดเห็นวาเนื้อหาสาระในการเรียนรูงายตอการทําความ
เขาใจ เนื่องจากผูสอนอธิบายเนื้อหาสาระไดอยางชัดจน มีการกระชับสาระสําคัญ ทําใหเนื้อหาไมยาก
หรือไมซับซอนจนเกินไป และมีสื่อวีดิทัศน ใบงาน ใบความรูที่อธิบายเนื้อหาไดชัดเจน กอปรกับผูสอน
มีการยกตัวอยางทําใหผูเรียนมองเห็นภาพอยางเปนรูปธรรม และใชคําศัพทหรือภาษาที่งายตอการ
เขาใจ ผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 สะทอนความคิดเห็นวาผูสอนมีวิธีการสอนที่หลากหลายเปนขั้นตอน ทํา
ใหเขาใจเนื้อหาไดงาย ผูสอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหผูเรียนลงมือปฏิบัติในชั้นเรียน ทําให
เกิดความกระตือรือรนในการเรียน ตลอดจนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางสมาชิกกลุม ทําใหเกิด
การเรียนรูอยางมีความสุข
ผูเรียนกลุมทดลองที่ 3 สะทอนความคิดเห็นวาเนื้อหาสาระที่ไดรับมีความเหมาะสม
ไมยากและไมงายเกินไป สามารถจดจําไดงาย เนื่องจากผูสอนจัดกิจกรรมกลุมโดยใหสมาชิกชวยกันสืบคน
ขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ชวยกันปฏิบัติงานกลุม จึงทําใหผูเรียนจําและเขาใจเนื้อหาสาระไดงาย
และนาน ผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 และผูเรียนกลุมทดลองที่ 3 สะทอนความคิดเห็นสอดคลองกันวาผูสอน
มีการยกตัวอยางที่ทําใหเห็นภาพ ทําใหงายตอการทําความเขาใจ และผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนได
ซักถาม และแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ผูสอนก็ตอบคําถามหรืออธิบายขอสงสัยไดตรงประเด็น และใช
ภาษาที่เขาใจงาย
2. กระบวนการสอนหรือวิธีการสอนเปนอยางไร และเพื่อความเขาใจเนื้อหาสาระ
ผูเรียนตองการใหมีการพัฒนาอยางไร
ผูเรียนกลุมทดลองสะทอนผลประเด็นกระบวนการสอนหรือวิธีการสอน รายละเอียด
ดังนี้
ผูเรียนทุกกลุมทดลองสะทอนความคิดเห็นวากระบวนการสอนหรือวิธีการสอนที่ดําเนินการ
มีความเหมาะสมทุกประการ ไมตองมีการปรับปรุงแกไขใด ๆ ทั้งสิ้น ผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 และผูเรียนกลุม
ทดลองที่ 2 สะทอนความคิดเห็นสอดคลองกันวาผูสอนมีความพรอมในการสอน คือมีการวางแผนการ
สอนอยางดี ทําใหกระบวนการสอนเปนไปตามขั้นตอน ผูเรียนเขาใจเนื้อหาสาระเปนอยางดี เพราะ
ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น มีการใหผูเรียนตอบคําถามเพื่อใหผูเรียนเกิดความ
สนใจในการเรียนรูเนื้อหาสาระ มีสื่อการสอนที่เขาใจงายโดยนํามาจากเหตุการณหรือสถานการณที่
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เกิดขึ้นในชีวิตมาเชื่อมโยงกับเนื้อหาสาระที่สอน ทําใหเขาใจงายและไมนาเบื่อ ซึ่งเปนการเปดโลกทัศน
แหงการเรียนรูที่ไมเคยเรียนรูมากอน
ผูเรียนกลุมทดลองที่ 3 สะทอนความคิดเห็นวาผูสอนมีวีดิทัศนประกอบการเรียน ทําให
การเรียนรูเนื้อหาในบทเรียนของแตละหนวยงายตอการทําความเขาใจ ขอมูลที่นํามาสอนมีความ
หลากหลาย คือมีทั้งเอกสารประกอบการเรียน ใบงาน และสื่อวีดิทัศน ตลอดจนการทํากิจกรรมเตรียม
ความพรอมหรือกิจกรรมจัดกลุมทําใหการเรียนรูในแตละครั้งมีความสนุกสนาน และผูเรียนไดใชความคิด
นอกจากนี้ ผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 สะทอนวาผูสอนมีสื่อการสอนที่ครบถวน กระบวนการเรียนการสอน
เขาใจงาย มีการถามตอบอยางเปนธรรมชาติ มีวิธีการสอนที่หลากหลาย นาสนใจ มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นที่สามารถสรางความสนใจใหผูเรียนมีจิตใจจดจออยูกับบทเรียน มีการยกตัวอยางที่พบ
เจอในชีวิตประจําวัน ทําใหเกิดกระบวนการคิดที่สามารถเชื่อมโยงความรูสูโลกความแหงความเปนจริง
และเกิดความตระหนักตอการจัดลําดับความสําคัญของงาน ผูเรียนกลุมทดลองที่ 2 สะทอนวาผูสอนมี
วิธีการสอนที่เปนลําดับขั้นตอน มีสื่อประกอบทําใหมองเห็นภาพที่ชัดเจน และเกิดจินตนาการเชื่อมโยงสู
โลกของงานอาชีพ
ผูเรียนทุกกลุมทดลองสะทอนความเห็นทํานองเดียวกันวา ผูสอนมีการวางแผนการ
สอนไดดี มีความตรงเวลา มีความเปนกันเองทําใหเกิดบรรยากาศที่ผอนคลาย ผูเรียนกลาแสดงความ
คิดเห็นและกลานําเสนอผลงาน กลาซักถามประเด็นที่สงสัย ผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 สะทอนความ
คิดเห็นวาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูผูสอนจะใหสมาชิกกลุมทําใบงานที่เสริมสรางความคิดริเริ่ม
ใหกับผูเรียน ทําใหอยากเรียนรูเพราะเรียนแลวสนุก และเนื้อหาที่สอนตรงประเด็นทําใหเกิดการเรียนรู
ไดอยางแทจริง กระบวนการสอนไมซับซอน และบรรยากาศไมเครงเครียดหรือกดดันผูเรียน
3. ผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดงายหรือไม และอยางไร
ผูเรียนทุกกลุมทดลองสะทอนการเขาถึงแหลงขอมูลวาสามารถเขาถึงไดงาย เพราะ
ในระหวางการจัดกิจกรรมกลุมผูสอนจะใหผูเรียนชวยกันคนควาความรู โดยผูสอนแนะนําการสืบคน
ขอมูลจากแหลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความนาเชื่อถือได ตลอดจนใหผูเรียนไดทบทวนความรูโดย
การศึกษาเพิ่มเติมทางอินเตอรเน็ต หนังสือ เอกสารประกอบการเรียน หรือการคนหาขอมูลจากฐานขอมูล
อื่น ๆ ผูสอนมีการฉายโปรเจคเทอรแสดงตัวอยางแหลงคนควา ทําใหการเขาถึงขอมูลมีความสะดวก
รวดเร็ว และหลากหลาย ตลอดจนหลักการพิจารณาขอมูลที่นาเชื่อถือได และการนําไปประยุกตใชใน
งานอาชีพและการดําเนินชีวิตประจําวัน
4. ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชไดหรือไม และอยางไร
ผู เรีย นกลุ ม ทดลองทั้ งหมด สะท อ นความคิ ด เห็ น วาสามารถนํ าความรูที่ ได รับ ไป
ประยุกตใชกับการทํางานในอนาคตและการใชชีวิตประจําวัน เพราะหลังจากเรียนวิชานี้แลวทําใหมี
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
ความรูท่ีไดรับในเบื้องตนที่เห็นชัดเจน คือสามารถนําความรูไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนโดย
ไมขัดแยงกัน เพื่อการเรียนรูไปดวยกัน และพบวาสามารถแกไขปญหาไดตรงจุด หลีกเลี่ยงขอผิดพลาด
ที่ อาจจะเกิดขึ้น ทํ างานไดอยางเปนระบบ งานเสร็จอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 และผูเรียนกลุมทดลองที่ 3 สะทอนความคิดเห็นเพิ่มเติมวาความรูที่ไดรับคือ
ประเด็นคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเปนเรื่องใกลตัว และสามารถนําไปประยุกตใชใดจริงในงานอาชีพและ
การดําเนินชีวิตประจําวัน เชน ความชื่อสัตย การตรงตอเวลา และความรับผิดชอบ ทําใหเปนผูที่มีสติ
คิดอยางเปนเหตุเปนผล สงผลใหการดําเนินชีวิตเปนไปอยางราบรื่น และทําใหสังคมสงบสุข
การวิเคราะหปญหาและอุปสรรค
จากผลการสะทอนการปฏิบัติ ของระยะการทดลองที่ 3 ผูวิจัยไมพบปญหาและอุปสรรค
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เนื่องจากผูเรียนสะทอนวากระบวนการเรียนการ
สอน ระยะเวลา และเนื้อหาสาระของกิจกรรมมีความเหมาะสมดีแลว และไมตองมีการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมการเรียนรูใด ๆ ทั้งสิ้น
การประเมินผลและสรุป
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ในระยะการทดลองที่ 3 ผูวิจัย ไมพบ
ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดังนั้น 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
ครั้งที่
ประเด็นการเรียนรู
1 1. ความหมายของคุณธรรม
2. ความหมายของจริยธรรม
3. ความแตกตางระหวาง
คุณธรรมกับจริยธรรม

จุดประสงค
สื่อการเรียนรู
1. เพื่อใหผูเรียนอธิบายความหมายของ
1. กิจกรรมเกมสํารวจขอมูลกลุม
คุณธรรมไดถูกตอง
2. สื่อวีดิทัศนเรื่องเด็กชายพรชัย
2. เพื่อใหผูเรียนบอกความหมายของจริยธรรม 3. ใบงานที่ 1 วิเคราะหคุณธรรม
ไดถูกตอง
และจริยธรรมจากสื่อวีดิทัศน
3. เพื่อใหผูเรียนแยกแยะความแตกตางของ
คุณธรรมกับจริยธรรมไดถูกตอง
รายละเอียดขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดปญหา
1. ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุม 5-6 คน ตามความสมัครใจ และจัดกิจกรรมเกม “สํารวจขอมูลกลุม” เพื่อสรางสัมพันธภาพระหวาง
ผูสอนกับผูเรียน
2. ผูสอนใหสมาชิกกลุมดูวีดิทัศนเรื่อง “เด็กชายพรชัย” เพื่อเชื่อมโยงสูการทําใบงานที่ 1 วิเคราะหคุณธรรมและจริยธรรม
3. ผูสอนใหสมาชิกกลุมทําใบงานที่ 1 วิเคราะหคุณธรรมและจริยธรรม เรื่อง “เด็กชายพรชัย” โดยกําหนดประเด็นปญหาดังนี้
1) คุณธรรมที่ปรากฎในสื่อวีดิทัศนมีอะไรบาง
2) จริยธรรมที่ปรากฏในสื่อวีดิทัศนมีอะไรบาง
4. ผูสอนอาจฉายวีดิทัศนซ้ํา 2-3 รอบ เพื่อความเขาใจ
ขั้นตอนที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา
1. สมาชิกกลุมนําประเด็นปญหาที่จะตองทําในใบงานที่ 1 มาทําความเขาใจทีละขอวามีเรื่องใดบางที่จะตองหาขอมูลเพิ่มเติม เชน
1) คุณธรรมคืออะไร
2) จริยธรรมคืออะไร
3) คุณธรรมและจริยธรรมแตกตางกันอยางไร
เพื่อใหเห็นความเชื่อมโยงระหวางคุณธรรมและจริยธรรม
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา
สมาชิกกลุมแบงหนาที่กันศึกษาคนควาในประเด็นที่รวมกันกําหนดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เชน หนังสือเรียน หรือ
แหลงขอมูลสารสนเทศ
ขั้นตอนที่ 4 สังเคราะหความรู
สมาชิกกลุมแตละคนนําความรูที่ไดศึกษาคนความาอภิปรายรวมกันวาขอมูลนั้นมีความถูกตองเหมาะสมเพียงไร ขอมูลใดเปนหลัก
สําคัญที่สามารถนํามาวิเคราะหคุณธรรมและจริยธรรมจากสื่อวีดิทัศน เรื่อง “เด็กชายพรชัย” ไดชัดเจน และสมาชิกกลุมมีการ
ซักถามขอสงสัยระหวางกันจนมีความเขาใจตรงกัน
ขั้นตอนที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ
1. สมาชิกกลุมหลอมรวมขอมูลเขาดวยกัน พรอมทั้งแสดงขอคิดเห็นวาในการสืบคนขอมูลนั้นเปนประโยชนตอการทําใบงานที่ 1
หรือไม และอยางไร
2. สมาชิกกลุมรวมกันวางแผนนําเสนอผลงานที่ดําเนินการรวมกันในใบงานที่ 1 วิเคราะหคุณธรรมและจริยธรรมจากสื่อวีดิทัศน
ขั้นตอนที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน
1. ผูสอนใหตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานจากการทําใบงานที่ 1 วิเคราะหคุณธรรมและจริยธรรมจากสื่อวีดิทัศน
2. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปความหมายคุณธรรม และจริยธรรม ความแตกตางและการเชื่อมโยงระหวางคุณธรรม และจริยธรรม
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ตารางที่ 4.46 (ตอ)
หนวยที่ 2 เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการคิดและระบบ
ครั้งที่
ประเด็นการเรียนรู
จุดประสงค
2 องคประกอบของระบบ
1. เพื่อใหผูเรียนแยกแยะองคประกอบของระบบ
ไดถูกตอง
2. เพื่อใหผูเรียนระบุองคประกอบของระบบตอ
กระบวนการดําเนินงานไดถูกตอง

สัปดาหที่ 3 จํานวน 2 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู
1. กิจกรรมเกมเขากลุม
2. ใบงานที่ 2 กวาจะไดมาซึ่ง
รถยนต
3. ใบความรูเรื่ององคประกอบ
ของระบบ
รายละเอียดขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดปญหา
1. ผูสอนใหผูเรียนจัดกิจกรรม “เกมเขากลุม” เพื่อแบงกลุมทํากิจกรรม กลุมละ 5-6 คน
2. ผูสอนใหสมาชิกกลุมทําใบงานที่ 2 กวาจะไดมาซึ่งรถยนต โดยกําหนดประเด็นปญหาดังนี้
1) ปจจัยนําเขาในการผลิตรถยนต มีอะไรบาง
2) กระบวนการในการผลิตรถยนต เปนอยางไร
3) ผลที่ได คืออะไร
4) ขอมูลยอนกลับ คืออะไร
ขั้นตอนที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา
1. สมาชิกกลุมนําประเด็นปญหาที่จะตองทําความเขาใจกอนจะเริ่มทําใบงานที่ 2 มาทําความเขาใจทีละขอวามีเรื่องใดบางที่สมาชิก
กลุมจะตองหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองคประกอบของระบบ เชน
1) ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลที่ได คืออะไร
2) หากผลที่ไดไมสอดคลองกับจุดประสงค ควรทําอยางไร
3) แตละองคประกอบของระบบ เชื่องโยงกันอยางไร
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา
สมาชิกกลุมแบงหนาที่กันศึกษาคนควาในประเด็นที่รวมกันกําหนดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เชน หนังสือเรียน ใบความรู หรือ
แหลงขอมูลสารสนเทศ
ขั้นตอนที่ 4 สังเคราะหความรู
สมาชิกกลุมแตละคนนําความรูที่ไดศึกษาคนความาอภิปรายรวมกันวาขอมูลนั้นมีความถูกตองเหมาะสมเพียงไร ขอมูลใดเปนหลัก
สําคัญที่สามารถนํามาเชื่อมโยงสูการทําใบงานที่ 3 ไดชัดเจน และสมาชิกกลุมมีการซักถามขอสงสัยระหวางกันจนมีความเขาใจ
ตรงกัน
ขั้นตอนที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ
1. สมาชิกกลุมหลอมรวมขอมูลเขาดวยกัน พรอมทั้งแสดงขอคิดเห็นวาในการสืบคนขอมูลนั้นเปนประโยชนตอการทําใบงานที่ 2
หรือไม และอยางไร
2. สมาชิกกลุมรวมกันวางแผนเพื่อนําเสนอผลงานที่ดําเนินการรวมกันในใบงานที่ 2 กวาจะไดมาซึ่งรถยนต
ขั้นตอนที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน
1. ตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน โดยแตละกลุมสลับกันประเมิน เชน
กลุมที่ 1 นําเสนอ กลุมที่ 2 ประเมินและใหขอเสนอแนะ
กลุมที่ 2 นําเสนอ กลุมที่ 3 ประเมินและใหขอเสนอแนะ
กลุมที่ 3 นําเสนอ กลุมที่ 1 ประเมินและใหขอเสนอแนะ
2. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปองคประกอบของระบบ และการเชื่อมโยงแตละองคประกอบของระบบการผลิตรถยนต เพื่อให
ผูเรียนเกิดความเขาใจอยางเปนรูปธรรม
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ตารางที่ 4.46 (ตอ)
หนวยที่ 3 เรื่อง การคิดอยางเปนระบบ
ครั้งที่
ประเด็นการเรียนรู
3 กระบวนการวิเคราะหระบบใน
แนวลึก

สัปดาหที่ 6-7 จํานวน 4 ชั่วโมง
จุดประสงค
สื่อการเรียนรู
1. เพื่อใหผูเรียนแยกแยะระดับของระบบในแนว 1. วีดิทัศนเรื่องความรุนแรงใน
ลึกไดถูกตอง
วัยรุน
2. เพื่อใหผูเรียนวิเคราะหระบบในแนวลึกได
2. ใบงานที่ 3 การวิเคราะหระบบ
ถูกตอง
ในแนวลึก
3 ใบความรูเรื่องการวิเคราะห
ระบบในแนวลึก
รายละเอียดขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดปญหา
1. ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุมทํากิจกรรม กลุมละ 5-6 คน ตามความสมัครใจ
2. ผูสอนใหผูเรียนดูวีดิทัศนเรื่อง “ความรุนแรงในวัยรุน” เพื่อเชื่อมโยงสูการทําใบงานที่ 3 การวิเคราะหระบบในแนวลึก
3. ผูสอนใหสมาชิกกลุมทําใบงานที่ 3 การวิเคราะหระบบในแนวลึก เรื่อง “ความรุนแรงในวัยรุน” โดยกําหนดประเด็นปญหาดังนี้
1) ระดับปรากฎการณที่เห็น คืออะไร
2) ระดับแนวโนมและแบบแผน เปนอยางไร
3) ระดับโครงสราง ประกอบดวยอะไรบาง และอยางไร
4) ระดับภาพจําลองความคิดของวัยรุนเหลานั้น เปนอยางไร
ขั้นตอนที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา
1. สมาชิกกลุมนําประเด็นปญหาที่จะตองทําความเขาใจกอนจะเริ่มทําใบงานที่ 3 มาทําความเขาใจทีละขอวามีเรื่องใดบางที่สมาชิก
กลุมจะตองหาขอมูลเพิ่มเติม เชน
1) กระบวนการวิเคราะหระบบในแนวลึก คืออะไร
2) การวิเคราะหระบบในแนวลึก มีกี่ระดับ อะไรบาง และอยางไร
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา
สมาชิกกลุมแบงหนาที่กันศึกษาคนควาในประเด็นที่รวมกันกําหนดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เชน หนังสือเรียน ใบความรู หรือ
แหลงขอมูลสารสนเทศ
ขั้นตอนที่ 4 สังเคราะหความรู
สมาชิกกลุมแตละคนนําความรูที่ไดศึกษาคนความาอภิปรายรวมกันวาขอมูลมีความถูกตองเหมาะสมเพียงไร ขอมูลใดเปนหลัก
สําคัญที่สามารถนํามาเชื่อมโยงสูการทําใบงานที่ 3 ไดชัดเจน และสมาชิกกลุมมีการซักถามขอสงสัยระหวางกันจนเกิดความเขาใจ
ตรงกัน
ขั้นตอนที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ
1. สมาชิกกลุมหลอมรวมขอมูลเขาดวยกัน พรอมทั้งแสดงขอคิดเห็นวาในการสืบคนขอมูลนั้นเปนประโยชนตอการทําใบงานที่ 3
หรือไม และอยางไร
2. สมาชิกกลุมรวมกันวางแผนเพื่อนําเสนอผลงานที่ดําเนินการรวมกันในใบงานที่ 3 การวิเคราะหระบบในแนวลึก
ขั้นตอนที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน
1. ตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน โดยแตละกลุมสลับกันประเมิน เชน
กลุมที่ 1 นําเสนอ กลุมที่ 2 ประเมินและใหขอเสนอแนะ
กลุมที่ 2 นําเสนอ กลุมที่ 3 ประเมินและใหขอเสนอแนะ
กลุมที่ 3 นําเสนอ กลุมที่ 1 ประเมินและใหขอเสนอแนะ
2. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับระดับของระบบในแนวลึก และการเชื่อมตอในแตละระดับ เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจ
กระบวนการวิเคราะหระบบในแนวลึกอยางเจมชัดเปนรูปธรรม
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ตารางที่ 4.46 (ตอ)

หนวยที่ 4 เรื่อง ขอมูลกับการประเมินสถานการณ
ครั้งที่
ประเด็นการเรียนรู
จุดประสงค
4
กระบวนการประเมินสถานการณ 1. เพื่อใหผูเรียนอธิบายความหมายของการประเมิน
สถานการณไดถกู ตอง
2. เพื่อใหผูเรียนจัดลําดับกระบวนการประเมิน
สถานการณไดถกู ตอง
3. เพื่อใหผูเรียนจําแนกกระบวนการประเมิน
สถานการณไดถกู ตอง
รายละเอียดขัน้ ตอนและกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญ
 หาเปนฐาน

สัปดาหที่ 9 จํานวน 2 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู
1. กิจกรรมเกมจับมือจับกลุม
2. วีดิทัศนเรือ่ งพนันบอล
3. ใบงานที่ 4 กระบวนการ
ประเมินสถานการณ
4. ใบความรูเรื่องการประเมิน
สถานการณ

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดปญหา
1. ผูสอนใหผูเรียนจัดกิจกรรมเกม “จับมือจับกลุม ” เพื่อแบงกลุม ทํากิจกรรม กลุม ละ 5-6 คน
2. ผูสอนใหผูเรียนดูวีดิทัศนเรื่อง “พนันบอล” เพื่อเชื่อมโยงสูการทําใบงานที่ 4 กระบวนการประเมินสถานการณ
3. ผูส อนใหสมาชิกกลุมทําใบงานที่ 4 กระบวนการประเมินสถานการณ เรื่อง “พนันบอล” โดยกําหนดประเด็นปญหาดังนี้
1) ระบุเรือ่ งทีต่ องจัดการ
2) ทําประเด็นใหชัดเจน
3) จัดลําดับความสําคัญ
4) เลือกวิธีการที่จะใชสําหรับแกปญหา
5) เลือกผูมีสว นรวม
ขั้นตอนที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา
1. สมาชิกกลุม นําประเด็นปญหาที่จะตองทําความเขาใจกอนจะเริ่มทําใบงานที่ 4 มาทําความเขาใจทีละขอวามีเรือ่ งใดบางทีส่ มาชิกกลุมจะตอง
หาขอมูลเพิม่ เติม ไดแก การประเมินสถานการณคืออะไร และในกระบวนการประเมินสถานการณเปนอยางไร เชน
1) การระบุเรื่องที่ตอ งจัดการ มีหลักในการคนหาปญหาอยางไร
2) ในการทําประเด็นปญหาใหชัดเจน มีหลักการอยางไร
3) ในกรณีที่พบวามีหลายปญหา จะพิจารณาอยางไรวาปญหาใดควรใหความสนใจเปนอันดับแรก
4) การเลือกวิธีการที่จะใชสําหรับแกปญ
 หา มีหลักในการเลือกอยางไร
5) การเลือกผูม ีสวนรวม ควรพิจารณาเลือกจากสิ่งใด
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา
สมาชิกกลุม แบงหนาที่กันศึกษาคนควาในประเด็นที่รว มกันกําหนดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เชน หนังสือเรียน ใบความรู หรือแหลงขอมูล
สารสนเทศ
ขั้นตอนที่ 4 สังเคราะหความรู
สมาชิกกลุม แตละคนนําความรูที่ไดศึกษาคนความาอภิปรายรวมกันวาขอมูลมีความถูกตองเหมาะสมเพียงไร ขอมูลใดเปนหลักสําคัญที่สามารถ
นํามาเชื่อมโยงสูการทําใบงานที่ 4 ไดชัดเจน และสมาชิกกลุมมีการซักถามขอสงสัยระหวางกันจนมีความเขาใจตรงกัน
ขั้นตอนที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ
1. สมาชิกกลุม หลอมรวมขอมูลเขาดวยกัน พรอมทั้งแสดงขอคิดเห็นวาในการสืบคนขอมูลนั้นเปนประโยชนตอการทําใบงานที่ 4 หรือไม และ
อยางไร
2. สมาชิกกลุม รวมกันวางแผนเพื่อนําเสนอผลงานทีด่ ําเนินการรวมกันในใบงานที่ 4 กระบวนการประเมินสถานการณ
ขั้นตอนที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน
1. ตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน โดยแตละกลุม สลับกันประเมิน เชน
กลุมที่ 1 นําเสนอ กลุมที่ 2 ประเมินและใหขอเสนอแนะ
กลุมที่ 2 นําเสนอ กลุมที่ 3 ประเมินและใหขอเสนอแนะ
กลุมที่ 3 นําเสนอ กลุมที่ 1 ประเมินและใหขอเสนอแนะ
2. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับกระบวนการประเมินสถานการณ เพื่อความเขาใจของผูเรียนที่ชัดเจนขึ้น
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ตารางที่ 4.46 (ตอ)
หนวยที่ 5 เรื่อง การวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ
ครั้งที่
ประเด็นการเรียนรู
5 การวิเคราะหสถานการณหา
พฤติกรรมมนุษย

สัปดาหที่ 11 จํานวน 2 ชั่วโมง

จุดประสงค
เพื่อใหผูเรียนวิเคราะหสถานการณปญหา
พฤติกรรมมนุษยไดถูกตอง

สื่อการเรียนรู
1. สื่อวีดิทัศนเรื่องนัทกับตอย
2. ใบงานที่ 5 การวิเคราะหสถานการณ
ปญหาพฤติกรรมมนุษย
3. ใบความรูเรื่องการวิเคราะห
สถานการณปญหาพฤติกรรมมนุษย
รายละเอียดขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดปญหา
1. ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุม 5-6 คน ตามความสมัครใจ
2. ผูสอนใหผูเรียนดูวีดิทัศน เรื่อง “นัทกับตอย” เพื่อเชื่อมโยงสูการทําใบงานที่ 5 การวิเคราะหสถานการณปญหาพฤติกรรมมนุษย
3. ผูสอนใหสมาชิกกลุมทําใบงานที่ 5 การวิเคราะหสถานการณปญหาพฤติกรรมมนุษย เรื่อง “นัทกับตอย” โดยกําหนดประเด็น
ปญหาดังนี้
1) ใครที่มีพฤติกรรมเปนปญหา
2) พฤติกรรมดังกลาวไดแกอะไรบาง
3) พฤติกรรมดังกลาวไดประพฤติปฏิบัติที่ไหน
4) พบพฤติกรรมตั้งแตเมื่อไร
5) ผลเสียหายจากพฤติกรรมมาก-นอยเพียงใด
4. ผูสอนอาจฉายวีดิทัศนซ้ํา 2-3 รอบ เพื่อความเขาใจ
ขั้นตอนที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา
1. สมาชิกกลุมนําประเด็นปญหาที่จะตองทําในใบงานที่ 5 มาทําความเขาใจทีละขอวามีเรื่องใดบางที่จะตองหาขอมูลเพิ่มเติม เชน
1) การวิเคราะหสถานการณปญหาพฤติกรรมมนุษย คืออะไร และมีกระบวนการอยางไร
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา
สมาชิกกลุมแบงหนาที่กันศึกษาคนควาในประเด็นที่รวมกันกําหนดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เชน หนังสือ ใบความรู หรือ
แหลงขอมูลสารสนเทศ
ขั้นตอนที่ 4 สังเคราะหความรู
สมาชิกกลุมแตละคนนําความรูที่ไดศึกษาคนความาอภิปรายรวมกันวาขอมูลนั้นมีความถูกตองเหมาะสมเพียงไร ขอมูลใดเปนหลัก
สําคัญที่สามารถนํามาทําใบงานที่ 5 การวิเคราะหสถานการณปญหาพฤติกรรมมนุษยไดชัดเจน และสมาชิกกลุมมีการซักถามขอ
สงสัยระหวางกันจนมีความเขาใจตรงกัน
ขั้นตอนที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ
1. สมาชิกกลุมหลอมรวมขอมูลเขาดวยกัน พรอมทั้งแสดงขอคิดเห็นวาในการสืบคนขอมูลนั้นเปนประโยชนตอการทําใบงานที่ 5
หรือไม และอยางไร
2. สมาชิกกลุมรวมกันวางแผนนําเสนอผลงานที่ดําเนินการรวมกันในใบงานที่ 5 การวิเคราะหสถานการณปญหาพฤติกรรมมนุษย
ขั้นตอนที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน
1. ผูสอนใหตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานจากการทําใบงานที่ 5 การวิเคราะหสถานการณปญหาพฤติกรรมมนุษย
2. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับความหมาย และกระบวนการวิเคราะหสถานการณปญหาพฤติกรรมมนุษย
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ตารางที่ 4.46 (ตอ)
หนวยที่ 5 เรื่อง การวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ

สัปดาหที่ 12-13 จํานวน 4 ชั่วโมง

ครั้งที่
ประเด็นการเรียนรู
จุดประสงค
6 การวิเคราะหสาเหตุของปญหา เพื่อใหผูเรียนระบุสวนประกอบตาง ๆ ของ
อยางเปนระบบ
แผนผังสาเหตุและผลไดถูกตอง

สื่อการเรียนรู
1. สื่อวีดิทัศนเรื่องนัทกับตอย
2. ใบงานที่ 6 แผนผังสาเหตุและผล
3. ใบความรูเรื่องแผนผังสาเหตุและผล
รายละเอียดขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดปญหา
1. ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุม 5-6 คน ตามความสมัครใจ
2. ผูสอนใหสมาชิกกลุมนําปญหาจากวีดีทัศน เรื่อง “นัทกับตอย” เพื่อเชื่อมโยงสูการทําใบงานที่ 6 แผนผังสาเหตุและผล (แผนผัง
กางปลา) โดยกําหนดประเด็นปญหา ดังนี้
1) ปญหาของเรื่องนี้ คืออะไร
2) สาเหตุหลัก สาเหตุรอง และสาเหตุยอย มีอะไรบาง
เพื่อใหสมาชิกกลุมนํามาระบุไวในแผนผังสาเหตุและผลไดถูกตอง
4. ผูสอนอาจฉายวีดิทัศนซ้ําอีกครั้ง เพื่อทบทวนความจํา
ขั้นตอนที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา
1. สมาชิกกลุมนําประเด็นปญหาที่จะตองทําในใบงานที่ 6 มาทําความเขาใจทีละขอวามีเรื่องใดบางที่จะตองหาขอมูลเพิ่มเติม เชน
1) แผนผังสาเหตุและผล คืออะไร
2) แผนผังสาเหตุและผล มีสวนประกอบอะไรบาง และอยางไร
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา
สมาชิกกลุมแบงหนาที่กันศึกษาคนควาในประเด็นที่รวมกันกําหนดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เชน หนังสือ ใบความรู หรือ
แหลงขอมูลสารสนเทศ
ขั้นตอนที่ 4 สังเคราะหความรู
สมาชิกกลุมแตละคนนําความรูที่ไดศึกษาคนความาอภิปรายรวมกันวาขอมูลนั้นมีความถูกตองเหมาะสมเพียงไร ขอมูลใดเปนหลัก
สําคัญที่สามารถนํามาทําใบงานที่ 6 แผนผังสาเหตุและผล และสมาชิกกลุมมีการซักถามขอสงสัยระหวางกันจนมีความเขาใจตรงกัน
ขั้นตอนที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ
1. สมาชิกกลุมหลอมรวมขอมูลเขาดวยกัน พรอมทั้งแสดงขอคิดเห็นวาในการสืบคนขอมูลนั้นเปนประโยชนตอการทําใบงานที่ 5
หรือไม และอยางไร
2. สมาชิกกลุมรวมกันวางแผนนําเสนอผลงานที่ดําเนินการรวมกันในใบงานที่ 6 แผนผังสาเหตุและผล
ขั้นตอนที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน
1. ผูสอนใหตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานจากการทําใบงานที่ 6 แผนผังสาเหตุและผล
2. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับความหมาย และสวนประกอบตาง ๆ ของแผนผังสาเหตุและผล ที่นํามาใชในการ
วิเคราะหสาเหตุของปญหา
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ตารางที่ 4.46 (ตอ)
หนวยที่ 6 เรื่อง เทคนิคการแกปญ
 หาและการตัดสินใจอยางเปนระบบ
ครั้งที่
ประเด็นการเรียนรู
จุดประสงค
7
การแกปญ
 หา และจัดลําดับ
1. เพื่อใหผูเรียนแยกแยะการคิดของผูส วมหมวก
ความสําคัญของงาน
คิด 6 สี ไดถกู ตอง
2. เพื่อใหผูเรียนจัดลําดับความสําคัญของงานได
ถูกตอง

สัปดาหที่ 14-15 จํานวน 4 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู
1. ใบงานที่ 7 ปญหาของกลุม - สาเหตุ พฤติกรรมบงชี้เชิงบวก – คุณธรรม
2. ใบความรูเรื่องหมวกคิด 6 สี
3. ใบความรูเรื่องการจัดความลําดับ
ความสําคัญของงาน
รายละเอียดขัน้ ตอนและกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญ
 หาเปนฐาน

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดปญหา
1. ผูสอนใหผูเรียนผูสอนใหผูเรียนเลนเกม “จับมือจับกลุม” เพื่อแบงกลุมทํากิจกรรม กลุม ละ 5-6 คน
2. ผูส อนใหสมาชิกกลุมทําใบงานที่ 7 ปญหาของกลุม - สาเหตุ - พฤติกรรมบงชี้เชิงบวก - คุณธรรม โดยกําหนดประเด็นปญหา ดังนี้
1) ใหสมาชิกกลุมระดมสมอง โดยใชเทคนิคหมวกคิด 6 สี เพื่อตัดสินใจเลือกปญาของกลุม ประมาณ 3-4 ปญหา เกี่ยวกับการแสดง
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของผูเรียน เชน เขาเรียนสาย ขาดเรียนบอย หรือไมสงงาน
2) จัดลําดับความสําคัญของปญหา
3) ใหสมาชิกกลุมวิเคราะหสาเหตุที่นาจะเปนไปไดของแตละปญหา โดยใชแผนผังสาเหตุและผล ประมาณ 3-4 สาเหตุ
4) กําหนดพฤติกรรมบงชี้เชิงบวกที่ตองการใหเกิดขึ้น และคุณธรรมที่ใชในการแกปญหา
ขั้นตอนที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา
1. สมาชิกกลุม นําประเด็นปญหาที่จะตองทําในใบงานที่ 7 มาทําความเขาใจทีละขอวามีเรื่องใดบางที่จะตองหาขอมูลเพิ่มเติม เชน
1) การคิดแบบหมวกคิด 6 สี คืออะไร
2) การคิดของผูสวมหมวกแตละสี เปนอยางไร
3) การใชเทคนิคหมวกคิด 6 สี ควรเริม่ ตนจากหมวกสีใดกอน
4) การจัดลําดับความสําคัญของงาน คืออะไร
5) ในการจัดลําดับความสําคัญของงาน มีหลักในการพิจารณาอยางไรบาง
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา
สมาชิกกลุม แบงหนาที่กันศึกษาคนควาในประเด็นที่รว มกันกําหนดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เชน หนังสือ ใบความรู หรือแหลงขอมูล
สารสนเทศ
ขั้นตอนที่ 4 สังเคราะหความรู
สมาชิกกลุม แตละคนนําความรูที่ไดศึกษาคนความาอภิปรายรวมกันวาขอมูลนั้นมีความถูกตองเหมาะสมเพียงไร ขอมูลใดเปนหลักสําคัญที่
สามารถนํามาทําใบงานที่ 7 ปญหาของกลุม - สาเหตุ - พฤติกรรมบงชี้เชิงบวก – คุณธรรม และสมาชิกกลุม มีการซักถามขอสงสัยระหวางกันจน
มีความเขาใจตรงกัน
ขั้นตอนที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ
1. สมาชิกกลุม หลอมรวมขอมูลเขาดวยกัน พรอมทั้งแสดงขอคิดเห็นวาในการสืบคนขอมูลนั้นเปนประโยชนตอการทําใบงานที่ 7 หรือไม และ
อยางไร
2. สมาชิกกลุม รวมกันวางแผนนําเสนอผลงานที่ดาํ เนินการรวมกันในใบงานที่ 7 ปญหาของกลุม - สาเหตุ - พฤติกรรมบงชี้เชิงบวก – คุณธรรม
ขั้นตอนที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน
1. ตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน โดยแตละกลุม สลับกันประเมิน เชน
กลุมที่ 1 นําเสนอ กลุมที่ 2 ประเมินและใหขอเสนอแนะ
กลุมที่ 2 นําเสนอ กลุมที่ 3 ประเมินและใหขอเสนอแนะ
กลุมที่ 3 นําเสนอ กลุมที่ 1 ประเมินและใหขอเสนอแนะ
2. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับบทบาทของหมวกคิดแตละสี เทคนิคการใชหมวกคิด 6 สี หลักการพิจารณาการจัดลําดับความสําคัญ
ของงาน พฤติกรรมบงชี้เชิงบวก และความสําคัญของคุณธรรมสําหรับแกปญ
 หา เพื่อใหผูเรียนเห็นความเชื่อมโยงของการใชเทคนิคในการ
แกปญ
 หาอยางเปนระบบ
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ตารางที่ 4.46 (ตอ)
หนวยที่ 6 เรื่อง เทคนิคการแกปญหาและการตัดสินใจอยางเปนระบบ
ครั้งที่
ประเด็นการเรียนรู
จุดประสงค
8 กระบวนการแกปญหาอยาง
เพื่อใหผูเรียนวิเคราะหกระบวนการจัดทํา
เปนระบบดวยโครงงาน
โครงงานคุณธรรมไดถูกตอง
คุณธรรม

สัปดาหที่ 16-18 จํานวน 6 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู
1. วีดิทัศนเรื่องจิ๊บปากแดง
2. ใบงานที่ 8 การแกปญหาอยางเปน
ระบบดวยโครงงานคุณธรรม
3. ใบงานที่ 9 วิเคราะหวิธีการ
แกปญหา
รายละเอียดขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดปญหา
1. ผูสอนใหผูเรียนนั่งประจํากลุม (กลุมเดิมตามสัปดาหที่ 15 เพราะเปนการทําใบงานตอเนื่องจากใบงานที่ 6)
2. ผูสอนใหสมาชิกกลุมดูวีดิทัศนเรื่องจิ๊บปากแดง เพื่อใหเห็นความสําคัญของการทําโครงงานคุณธรรม และเพื่อใหเกิดความ
เชื่อมโยงสูการทําในใบงานที่ 8 การแกปญหาอยางเปนระบบดวยโครงงานคุณธรรม
3. ผูสอนใหผูเรียนทําใบงานที่ 8 การแกปญหาอยางเปนระบบดวยโครงงานคุณธรรม ควบคูกับใบงานที่ 9 วิเคราะหวิธีการแกปญหา
โดยกําหนดประเด็นปญหาตามแบบฟอรมในใบงานที่ 8 และใบงานที่ 9
ขั้นตอนที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา
1. สมาชิกกลุมนําประเด็นปญหาที่จะตองทําในใบงานที่ 8 มาทําความเขาใจทีละขอวามีเรื่องใดบางที่จะตองหาขอมูลเพิ่มเติม เชน
1) การเขียนโครงงานคุณธรรม คืออะไร และมีกระบวนการอยางไร
2) การเขียนปญหา มีหลักการอยางไร
3) วัตถุประสงคที่ทําโครงการ มีหลักการเขียนอยางไร
4) วิธีการในการแกปญหา ควรเขียนในลักษณะใด
5) การระบุกลุมประชากรเปาหมายเชิงปริมาณ กับกลุมเปาหมายเชิงคุณภาพ มีความแตกตางกันอยางไร
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา
สมาชิกกลุมแบงหนาที่กันศึกษาคนควาในประเด็นที่รวมกันกําหนดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เชน หนังสือ ใบความรู หรือ
แหลงขอมูลสารสนเทศ
ขั้นตอนที่ 4 สังเคราะหความรู
สมาชิกกลุมแตละคนนําความรูที่ไดศึกษาคนความาอภิปรายรวมกันวาขอมูลนั้นมีความถูกตองเหมาะสมเพียงไร ขอมูลใดเปนหลัก
สําคัญที่สามารถนํามาทําใบงานที่ 8 การแกปญหาอยางเปนระบบดวยโครงงานคุณธรรม และใบงานที่ 9 วิเคราะหวิธีการแกปญหา
และสมาชิกกลุมมีการซักถามขอสงสัยระหวางกันจนมีความเขาใจตรงกัน
ขั้นตอนที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ
1. สมาชิกกลุมหลอมรวมขอมูลเขาดวยกัน พรอมทั้งแสดงขอคิดเห็นวาในการสืบคนขอมูลนั้นเปนประโยชนตอการทํา
ใบงานที่ 8 และใบงานที่ 9 วิเคราะหวิธีการแกปญหา หรือไม และอยางไร
2. สมาชิกกลุมรวมกันวางแผนนําเสนอผลงานที่ดําเนินการรวมกันในใบงานที่ 8 การแกปญหาอยางเปนระบบดวยโครงงานคุณธรรม
คุณธรรม และใบงานที่ 9 วิเคราะหวิธีการแกปญหา
ขั้นตอนที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน
1. ผูสอนใหตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานจากการทําใบงานที่ 8 การแกปญหาอยางเปนระบบดวยโครงงานคุณธรรมคุณธรรม
2. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับกระบวนการทําโครงงานคุณธรรมคุณธรรม เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
1. ความนํา

การวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ
รหัสวิชา 3000-1606 ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณธรรมและจริยธรรม ของผูเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงปที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนและสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย คือ (1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิด
อยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ระหวางกอนการทดลองกับหลังการทดลอง (3) เพื่อเปรียบเทียบ
ความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวางกอนการทดลองกับหลังการทดลอง และ (4) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
1.2 สมมติฐานการวิจัย คือ (1) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ
รหัสวิชา 3000-1606 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง และ (2) ผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
1.3 วิธีดําเนินการวิจัย คือ
1.3.1 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ประชากรที่ใชในการศึกษานี้ คือผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 2
ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จํานวน 408 คน กลุมตัวอยางไดมาโดยใชการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จํานวน 116 คน
ประกอบดวย ผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1, 2 จํานวน 28 คน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
คือผู เรียนภาควิชาอิเล็ กทรอนิ กส กลุม 1 จํานวน 7 คน ผูเรียนแผนกวิชาคอมพิ วเตอรธุรกิจ กลุ ม 1
จํ านวน 24 คน ผู เรี ยนภาควิ ชาเทคโนโลยี คอมพิ วเตอร กลุ ม 1 จํ านวน 7 คน และผู เรี ยนภาควิ ชา
สถาปตยกรรม กลุม 1 จํานวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 47 คน และภาคเรียนที่ 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
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 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คุณธรรมและจริยธรรม ของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้
2.1 กิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น เปนการบูรณาการระหวางกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรมของมูลนิธิยุวสถิรคุณ (2559) กับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานของ สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2550)
2.2 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 ผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
2.4 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด
3. อภิปรายผลการวิจยั
การวิจัยนี้ ผูวิจัยไดคนพบจากการทดลองสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวทุกประเด็น โดย
พบวากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606
ที่พัฒนาขึ้นตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 เปนการบูรณาการระหวาง
กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยุวสถิรคุณ (2559) กับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ของ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิด
อยางเป นระบบ รหั สวิชา 3000-1606 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง ผูเรียนกลุ มทดลองมี
คุณธรรมและจริยธรรม หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง และผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจ
ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ ผูเรียนกลุมทดลองสะทอนผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรูวาสามารถนําไปประยุกตไดกับบทเรียน ทําใหเขาใจบทเรียนไดงายจากการนํา
ประสบการณในชีวิตมาประกอบการเรียนรู และนําความรูที่ไดรับไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวันและ
งานอาชีพได ผูวิจัยจึงนําผลการวิจัยมาอภิปรายตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยอภิปรายผลการทดลอง
ประกอบดวย 3 ระยะ รายละเอียดดังนี้
การทดลองระยะที่ 1
ผูวิจัยนําเสนอการอภิปรายผลการวิจัยของการทดลองระยะที่ 1 ผูเรียนกลุมทดลอง
ภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1, 2 จํานวน 28 คน
วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยาง
เปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606
ประเด็นคําถามการวิจัย: กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะ
อยางไร
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน รายวิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606
ของการทดลองระยะที่ 1 เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนการประยุกตใชกิจกรรมการ
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พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของ มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2559) และขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ของ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ประกอบดวย (1) ขั้นการกําหนดปญหา (2) ขั้นทํา
ความเขาใจกับ ปญ หา (3) ขั้นดําเนินการศึกษาคนควา (4) ขั้นสังเคราะหค วามรู (5) ขั้นสรุปและ
ประเมิ น ค าของคํ าตอบ และ (6) ขั้นนํ าเสนอและประเมิน ผลงาน ซึ่งเปน กิจกรรมการเรียนรูที่ ใช
แนวคิดการเรียนรูผานกิจกรรม (activity based learning : ABL) โดยทดลองใชกับผูเรียนกลุมทดลอง
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียนในรายวิชาการคิดอยาง
เปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ประกอบดวย 8 กิจกรรม
คือ (1) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคุณธรรม 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 ชั่วโมง ดังที่ไดแสดงไว (ตารางที่ 5.1)
ตารางที่ 5.1 ระยะเวลา และกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน การทดลองระยะที่ 1
กิจกรรม
ระยะเวลา
หัวขอกิจกรรม
1
สัปดาหที่ 1 (2 ชั่วโมง)
คุณธรรมและจริยธรรม
2
สัปดาหที่ 3 (2 ชั่วโมง)
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 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ
รหัสวิชา 3000-1606 ระหวางกอนการทดลองกับหลังการทดลอง
สมมติฐานการวิจัยขอที่ 4.1 ผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยาง
เปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
ประเด็นคําถามการวิจัย: กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสามารถพัฒนาผูเรียน
กลุมทดลองใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 หลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลองหรือไม
ผลการศึกษา พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606
โดยภาพรวม พบวากอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 13.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 21.00
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และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 1 เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการคิด
และระบบ หนวยที่ 2 เรื่อง การคิดอยางเปนระบบ หนวยที่ 3 เรื่อง ขอมูลกับการประเมินสถานการณ
หนวยที่ 4 เรื่อง การวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ และหนวยที่ 5 เรื่อง การวิเคราะหปญหาอยางเปน
ระบบ พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 4.1 ผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
จากผลการศึกษา ผูวิจัยตอบคําถามการทดลองวากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
สามารถพัฒนาผูเรียนกลุมทดลองใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา
3000-1606 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
ผลการศึกษาดังกลาว สอดคลองกับผลการศึกษาของ อรรณพ ชุมเพ็งพันธ (2550) พบวา
ผลการจั ด การเรีย นรู ก อ นเรี ย นและหลั งเรีย น แตกต างกั น อย างมี นั ย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05
สอดคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ จุ ไรรัต น สุ ริย งค (2551) พบวาคะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
วิทยาศาสตรโดยใชปญ หาเปนฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และสอดคลองกับ นิรดา ปตนวงศ
(2552) พบวาผลสัมฤธิ์ทางการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกอนเรียนและหลังเรียน มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคลองกับ ปราณี หีบแกว (2552) ศึกษาการ
พัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร พบวา นักเรียน รอยละ 80.95 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
จากเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ผลการศึกษา ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ วันดี ตอเพ็ง (2553); วรรณภา ชื่นนอก
(2554); สุภัทราภรณ เบ็ญจวรรณ (2554); อุมาพร ชัยปรีชา (2554) และ จตุพล แสนสุข (2556) และ
สอดคลองผลการศึกษาของในตางประเทศของ แมนฟฟตติ (Manffette, 1997) พบวาการเรียนโดยใช
ปญหาเปนฐานสนับสนุนผูเรียนใหประสบผลสําเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงคในการเรียนมากขึ้น และ
ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ เอลเชฟเฟ (Elshafei,1998) พบวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียน
โดยใชปญหาเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียนแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญ
ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาปจจัยที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอน
การทดลอง เนื่องจากกลุมทดลองไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ซึ่งเปนเทคนิค
การจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง ทําใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น
และเกิดการแสวงหาความรูดวยตนเอง เนื่องจากผูเรียนเรียนรูผานการทํางานรวมกันเปนกลุม มีการ
แกปญหา และแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันกับสมาชิกกลุม สอดคลองกับ การจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) ซึ่งนักการศึกษากลาววาเปนเทคนิคการจัดการเรียนรูรูปแบบหนึ่งที่สงเสริม
ใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง เนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู ผูเรียนเรียนรูจากการเรียน
ผานการทํางานรวมกันเปนกลุม เพื่อคนหาวิธีการแกปญหา ชวยใหผูเรียนเรียนรูที่จะคิดและแกปญหา
และลงมือปฏิบัติดวยตนเอง อันเปนแรงกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเนื้อหา 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)
เชื่ อ ว า การเรี ย นรู เป น กระบวนการพั ฒ นาทางสติ ป ญ ญาที่ ผู เรี ย นเป น ผู สร างความรู ด วยตนเอง
กระบวนการสร างความรู เกิ ด จากการที่ ผู เรี ย นมี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ สิ่ งแวดล อ มและเกิ ด การซึ ม ซั บ
ประสบการณใหมและปรับโครงสรางสติปญญาใหเขากับสติปญญาใหม และยังสอดคลองกับทฤษฎี
การเรียนดวยการคนพบของ บรูเนอร (Bruner’s DiscoveryApproach) เชื่อวาการเรียนที่แทจริงมา
จากการคนพบของแตละบุคคล โดยผานกระบวนการสืบเสาะหาความรูในกระบวนการเรียนโดยใช
ปญ หาเปนฐาน เมื่อผูเรียนเผชิญ กับปญ หาทําใหเกิดการขัดแยงทางปญ ญา และผลักดันใหผูเรียน
แสวงหาความรู และนําความรูใหมมาเชื่อมโยงกับความรูเดิมเพื่อแกปญหา ซึ่งเปนความรูที่เพิ่มขึ้น
อยางมีความหมาย (Gijselaers,1996; Seifert & Simmons, 1997; Hmelo & Evensen, 2000)
จากผลการศึกษา ผูวิจัยมีความคิดเห็นวากระบวนการสอนหรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน ทําใหผูเรียนมีความเขาใจเนื้อหาสาระ และเกิดการทาทายในการคนหาคําตอบ
จากปญหาที่ผูเรียนประสบพบเจอหรือการยกตัวอยางที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวัน โดยใหผูเรียน
รวมกันแสดงความคิดเห็น ทําใหผูเรียนไมมีความเบื่อหนายในการเรียนรู สอดคลองกับการสะทอนผล
ของผูเรียนกลุมทดลอง กลาววากระบวนการสอนหรือวิธีการสอนที่ดําเนินการมีความเหมาะสม ผูสอน
เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น มีการใหผูเรียนตอบคําถามทําใหการเรียนรูไมนาเบื่อ และไดใช
ความคิดสรางสรรคจากการทํางานกลุม อีกทั้งไดความรูเพิ่มเติมจากการแสดงความคิดเห็นที่แตกตางกัน
ในกลุม การยอมรับกันและกัน และชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยกระบวนการเรียนการสอนดังกลาวทําให
ผูเรียนเขาใจงาย เพราะมีการถามตอบในชั้นเรียน โดยใหผูเรียนคนหาคําตอบจากสารสนเทศตาง ๆ
ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากประเด็นปญหาที่หลากหลาย
ผู เรี ย นกลุ ม ทดลองยั งสะท อ นเพิ่ ม เติ ม ว าผู ส อนมี วิ ธี ก ารสอนหลากหลายมี ค วาม
นาสนใจ มีการยกตัวอยางที่เจอในชีวิตจริงโดยมีสื่อประกอบการเรียนรู ทําใหเกิดการเชื่อมโยงกับ
เนื้อหาสาระที่สอน มองเห็นภาพหรือเกิดจินตนาการในเรื่องนั้น ๆ มีใบงานใหทําเปนกลุม ทําใหเกิด
ความสนุ ก กล าแสดงออก และได ค วามรูจากความคิ ดเห็ น ที่ แ ตกต างของแตล ะบุ คคลภายในกลุ ม
สอดคลองกั บ ทฤษฎี ก ารประมวลสารสนเทศหรือขอมูล ขาวสาร มิ โล 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
เปนเพียงผูชี้แนะใหคําปรึกษา นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550)
อธิบายลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน คือ (1) ตองมีสถานการณที่เปนปญหา
เปนตัวกระตุนใหเกิดกระบวนการเรียนรู (2) ปญหาที่นํามาใชในการจัดการเรียนรูควรเปนปญหาที่
เกิดขึ้นไดในชีวิตจริงของผูเรียนหรือมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริง (3) ผูเรียนเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง
คนหาและแสวงหาคําตอบดวยตนเอง วางแผนการเรียนดวยตนเอง (4) ผูเรียนเรียนรูเปนกลุมยอย (5)
การเรียนรูมีลักษณะการบูรณาการความรูและทักษะกระบวนการตาง ๆ และ (6) ความรูที่เกิดขึ้นจาก
การเรียนรูจะไดมาภายหลังจากกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนปญหา

153

ประเด็นดังกลาว สอดคลองกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
(2553) กลาววาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานจะตองใหผูเรียนผานกลไกพื้นฐาน ดังนี้
(1) กระบวนการเรียนรู ที่ ผู เรี ยนใช “ป ญ หา” ในการแสวงหาความรูด วยการหาข อ มู ล เพื่ อ พิ สู จ น
สมมติฐาน โดยผูเรียนจะตองนําปญหามาเชื่อมโยงกับความรูเดิม ความคิดที่มีเหตุผลและการแสวงหา
ความรูใหม กระบวนการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน สามารถเกิดขึ้นไดกับการเรียนรายบุคคลหรือ
การเรียนกลุมยอย แตการเรียนแบบกลุมยอยจะชวยใหรวบรวมความคิดในการแกปญหาไดกวางขวาง
มากกวา (2) การเรียนรูดวยตนเอง เปนวิธีการเรียนที่ผูเรียนมีเสรีภาพในการใชความรูความสามารถ
ในการแสวงหาความรูดวยตนเอง ผูเรียนจะตองบริหารเวลาของตนเอง กําหนดการดําเนินงาน มีความ
รับผิดชอบตอกลุม คัดเลือกประสบการณการเรียนรูดวยตนเอง และ (3) การเรียนรูกลุมยอย เปนวิธีการ
ที่ผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นและยอมรับประโยชนของการทํางานรวมกัน
ใหคนควาหาแนวความคิดทําใหเกิดทักษะการทํางานเปนกลุม เกิดทักษะการใหและรับขอมูลปอนกลับ
เรียนรูความแตกตางระหวางบุคคล และเกิดการเรียนรูการจัดระบบตนเอง เพื่อใหกลุมทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคขอที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ระหวาง
กอนการทดลองกับหลังการทดลอง
สมมติฐานการวิจัยขอที่ 4.2 ผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม หลังการทดลองสูงกวา
กอนการทดลอง
ประเด็นคําถามการวิจัย: กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สามารถพัฒนาผูเรียน
กลุมทดลองใหมีคุณ ธรรมและจริยธรรม วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 หลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลองหรือไม
ผลการศึกษา พบวาผูเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยภาพรวม กอนการ
ทดลอง คาเฉลี่ย 2.41 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .34 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.46
สว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน .10 (ระดับ สูง) และพบวา ผูเรีย นกลุม ทดลองมีคุณ ธรรมและจริย ธรรม
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐาน
การวิจัยขอที่ 2 ผูเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรมและจริยธรรม หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
จากผลการศึกษา ผูวิจัยตอบคําถามการทดลองวากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
สามารถพัฒนาผูเรียนกลุมทดลองใหมีคุณธรรมและจริยธรรม วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา
3000-1606 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
ผลการศึ ก ษา สอดคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ อรพิ น ท สั น ติ ชั ย อนั น ต (2549) ศึ ก ษา
คุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
พบวานิสิตนักศึกษาชายและนิสิตนักศึกษาหญิง มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมแตกตางกันอยางมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 เมื่ อ พิ จ ารณาเปน รายดา น พบวา นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษามี คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมดานความมี วินั ยและรับ ผิ ดชอบ ดานความซื่ อสั ต ยสุจริต และดานความกตั ญ  ูก ตเวที
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลการศึกษาของ ประไพรัตน ลําใจ
(2557, พฤษภาคม-สิงหาคม) พบวานักเรียนมีพฤติกรรมการมีคุณ ธรรมจริยธรรมดานความมีวินัย
ความซื่อสัตยและความมีจิตสาธารณะ และมีเหตุผลเชิงจริยธรรมหลังการทดลองใชรูปแบบสูงกวา
กอนการทดลองใชรูปแบบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ
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กัญภร เอี่ยมพญา และ นิวัตต นอยมณี (2559, กรกฎาคม-ธันวาคม) ศึกษารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่ เหมาะสมตอการพั ฒ นาคุณ ธรรมจริยธรรมของนั กเรียน ระดับประถมศึกษาในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบวาผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ผลการเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอน
ของครู กอนและหลังการสอน และคุณ ลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน กอนและหลังการสอน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขณะเดียวกัน ยังสอดคลองกับการศึกษาของ ประยูร แสงใส (2560, กันยายน-ธันวาคม)
พบวาโดยภาพรวมและรายดาน พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมหลังการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับ
หลักพุทธธรรม สําหรับขัดเกลาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนและนักศึกษา สูงกวากอน
การจัดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับผลการศึกษาของ นารีลักษณ
ธีระวัฒ นะชาติ (2557) ศึ ก ษาการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูเพื่ อพั ฒ นาคุณ ธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง พลเมืองดี โดยใชรูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง พบวา (1) คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ที่ใชชุด
กิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการ
สรางองคความรูดวยตนเองหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ (2)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง พลเมืองดี โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแนว
ทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาปจจัยที่สงผลใหผูเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรมและจริยธรรมหลัง
การทดลองสูงกวากอนการทดลอง เนื่องจากผูเรียนกลุมทดลองไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน เพราะในกิจกรรมการเรียนรูดังกลาวจะมีประเด็นการเรียนรูเรื่องคุณธรรม และจริยธรรม
กลาวคือกิจกรรมที่ 1 ของสัปดาหที่ 1 เปนการจัดการเรียนรูประเด็น คุณธรรมและจริยธรรม จํานวน
2 ชั่วโมง วัตถุประสงค (1) เพื่อใหผูเรียนอธิบายความหมายของคุณธรรม (2) เพื่อใหผูเรียนอธิบาย
ความหมายของจริยธรรม และ (3) เพื่อใหผูเรียนแยกแยะความแตกตางของคุณธรรมกับจริยธรรม
และกิจกรรมที่ 8 ซึ่งเปนกิจกรรมสุดทาย ดําเนินกิจกรรมในสัปดาหท่ี 16-18 เปนกิจกรรมการเรียนรู
ประเด็นกระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบดวยโครงงานคุณธรรม เพื่อใหผูเรียนวิเคราะหกระบวนการ
จัดทําโครงงานคุณธรรม เนื่องจากผูเรียนกลุมทดลองไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
เพราะในกิจกรรมการเรียนรูดังกลาวจะมีประเด็นการเรียนรูเรื่องคุณธรรม และจริยธรรม กลาวคือ
กิจกรรมที่ 1 ของสัปดาหที่ 1 เปนการจัดการเรียนรูประเด็น คุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 2 ชั่วโมง
วัตถุประสงค (1) เพื่อใหผูเรียนอธิบายความหมายของคุณธรรม (2) เพื่อใหผูเรียนอธิบายความหมายของ
จริยธรรม และ (3) เพื่อใหผูเรียนแยกแยะความแตกตางของคุณธรรมกับจริยธรรม และกิจกรรมที่ 8
ซึ่ ง เป น กิ จ กรรมสุ ด ท า ย ดํ า เนิ น กิ จ กรรมในสั ป ดาห ที่ 16-18 เป น กิ จ กรรมการเรี ย นรู ป ระเด็ น
กระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบดวยโครงงานคุณธรรม เพื่อใหผูเรียนวิเคราะหกระบวนการจัดทํา
โครงงานคุณธรรม ทําใหผูเรียนกลุมทดลองไดเรียนรูการแกปญหาอยางเปนเหตุเปนผล มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการดํารงชีวิต เกิดการเรียนรูการปฏิบัติตนในการอยูรวมกันผานกระบวนการกลุมยอย
จึงเกิดการพัฒนาการทางความคิด สามารถตัดสินใจวาสิ่งใดถูกตองเหมาะสมควรประพฤติปฏิบัติใน
การดําเนินชีวิตใหสอดคลองตามกฎเกณฑที่สังคมหรือกลุมยอมรับวาถูกตองเหมาะสม สอดคลองกับ
วศิน อินทสระ (2539) กลาววาจริยธรรมชวยสรางความมีระเบียบวินัยใหแกบุคคล โดยเปนตัวกําหนด
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การประพฤติปฏิบัติของบุคคลใหเปนไปตามกฎเกณฑที่สังคมยอมรับวาถูกตอง เมื่อบุคคลประพฤติ
ปฏิติบัตติ ามกฎเกณฑที่ถูกตองดีงามแลวก็ยอมนําพาชีวิตใหสงบสุข และสังคมมีความเปนระเบียบ
ในประเด็นดังกลาวสอดคลองกับ ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม กลาววาการเรียนรูของเด็ก
และผูใหญมีแนวโนมที่จะเลียนแบบบุคคลที่ชื่นชอบหรือนับถือมากกวาบุคคลที่ไมชื่นชอบ (Weiten &
McCannan, 2016) ซึ่งบุคคลจะซึมซับมาเปนพฤติกรรมของตนหรือไมขึ้นอยูกับผลของการกระทําที่
ตัวแบบไดรับ และกระบวนการรูคิดของบุคคล สอดคลองกับ ศรีเรือน แกวกังวาล (2553) กลาววาเด็ก
เรียนรูพฤติกรรมหลายอยาง เชน ภาษาพูด ความกาวราว จริยธรรม วิธีคิด วิธีพูด และอื่น ๆ โดยการ
สังเกตผูใกลชิด และเลียนแบบวิธีคิดวิธีแสดงออกจากบุคคลเหลานั้น กระบวนการสังเกต การเลือก
และการทําตามเกิดขึ้นควบคูกันไปกับระบบความคิด และยังสอดคลองกับทฤษฎีกระจางคานิยม
(value clarification theory) เชื่อวาหากบุคคลมีความสามารถคิดหรือไดแสดงความรูสึกของตนเอง
ออกมา และตอบคําถามหรือสามารถวิเคราะหผลของพฤติกรรมที่แสดงออกของตนเองไดดีจะชวย
ใหบุคคลเกิดความกระจางในความเชื่อ เจตคติ และคานิยมของตนเองที่ถูกตองเปนธรรมได (สุทธิพร
บุญสง, 2552)
ขณะเดียวกัน ยังสอดคลองกับ พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2556) กลาววาเหตุผลเชิง
จริยธรรมเกิดจากกระบวนการพัฒนาของมนุษยตามระดับพัฒนาการทางสติปญญาและความรู ความเขาใจ
ของมนุษย การสรางและการพัฒนาตองใชระยะเวลา การปรุงแตงจึงเกิดขึ้นไดยาก การเสริมสราง
คุณ ธรรมจริยธรรมจึงควรกระทําเมื่อเด็กมีความพรอมทางวุฒิ ภาวะและมีพัฒ นาการทางการรูคิด
เหมาะสมตามวัย ความสามารถในการใช เหตุ ผลเชิ งคุ ณ ธรรมจริยธรรมมี ความสั มพั นธเชิ งบวกกั บ
ความสามารถทางการรูคิด สอดคลองกับ ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2551) กลาววาสติปญญาหรือความสามารถ
ในการรูคิดเปนพื้นฐานของการมีคุณ ธรรมจริยธรรม เนื่องจากผูที่มีคุณ ธรรมจริยธรรมสูงมักเปนผู
สามารถคิดวิเคราะห มีวิจารณญาณ และสามารถคาดการณ เกี่ยวกับสาเหตุและผลของการกระทําได
พัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรมจะสูงขึ้นตามความสามารถทางการรูคิดของบุคคลซึ่งเปนผลมาจาก
การเรียนรู และไดรับประสบการณผานการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น ๆ ในสังคมแวดลอม
ประเด็นดังกลาวสอดคลองกับ ประภาศรี สีหอําไพ (2543) กลาวถึงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมดวยการใชสติปญญา ดังนี้ (1) กลุมสัมพันธ การสรางความเขาใจสมาชิกในแงมุมที่เปนเชิงบวก
และการปรับพฤติกรรมความคิดของกลุม (2) การสืบสวนสอบสวน เปนการใชวิธีซักถามเพื่อใหไดคําตอบ
ของผลของการกระทําที่นําไปสูความสุขหรือความทุกขระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับสังคม (3)
การแสดงบทบาทสมมติ เพื่อใหเกิดแนวความคิดในการแกปญหาในเชิงคุณธรรมและจริยธรรมรวมกัน
(4) การเล น เกมส เพื่ อนํ าการเล น เกมส ม าสู ห ลั กการของความคิ ดที่ จะทํ าให คู ต อสู แพ ซึ่ งอาจเกิ ด
ผลกระทบที่ไมพึงประสงคสะทอนกลับมายังตนเอง (5) การใชสื่อโสตทัศนอุปกรณ ใหดูตัวอยางภาพการ
แสดงพฤติกรรมเพื่อนํามาวิเคราะห และ (6) การจัดคายจริยธรรม เพื่อใหบุคคลทีประสบการณในการ
อยูรวมกับผูอื่นในสถานการณที่จําเปน
วัตถุประสงคขอที่ 4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน
สมมติฐานการวิจัยขอที่ 4.3 ผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หลังการทดลอง อยูในระดับมาก
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ผลการศึกษา พบวาผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.55 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .17 สอดคลองกับสมมติฐาน
การวิจัยขอที่ 4.2 ผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
หลังการทดลอง อยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุรพล บุญลือ (2550) ศึกษาการ
พัฒนารูปแบบการสอนโดยใชหองเรียนเสมือนจริงแบบใชปญหาเปนหลักในระดับอุดมศึกษา พบวา
นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต อ การเรี ย นการสอนด ว ยห อ งเรี ย นเสมื อ นแบบใช ป ญ หาเป น หลั ก ใน
ระดับอุดมศึกษาอยูในระดับพึงพอใจมาก และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ อรรณพ ชุมเพ็งพันธ
(2550) พบวาความคิดเห็นที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานของนักเรียน พบวา
โดยภาพรวม มีความเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก
ผลการศึกษาเปนรายขอ พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ขอ 12 นักศึกษา
ไดรับสาระ และประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู คาเฉลี่ย 4.78 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .41
(ระดับมากที่สุด) สอดคลองกับการสะทอนผลประเด็นการนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใช โดยผูเรียน
กลุมทดลองทั้งหมดสะทอนความคิดเห็นวากิจกรรมการเรียนรูสามารถประยุกตใชกับการทํางาน และ
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน สามารถตัดสินใจ ประเมินคา วางแผน วิเคราะห และแยกแยะขอมูลได
ทําใหคิดไดอยางเปนระบบ สามารถนํามาประยุกตใชในเรื่องการเงิน การตัดสินใจในการเลือกซื้อ
สิ่งของ หรือการตัดสินใจในการแกปญหา การจัดลําดับความสําคัญ การสืบคนขอมูล การคิดและตัดสินใจ
ไดรอบคอบขึ้ น หลี กเลี่ ยงข อผิ ดพลาดที่ อาจจะเกิ ดขึ้ น สามารถแก ไขป ญหาไดตรงจุด สอดคลองกั บ
วันทนีย จันทรเอี่ยม (2541) กลาวถึงแนวทางการเลือกกิจกรรมวาในการจัดกิจกรรมตองมีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการใหเกิดการเรียนรู สอดคลองกับความตองการของสมาชิก และ
ควรพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นวาจะมีประโยชนหรือโทษตอสมาชิกกลุมอยางไร และยังสอดคลองกับ
สิริวรรณ ศรีพหล (2548) กลาววาการเลือกกิจกรรมการเรียนสิ่งที่ผูสอนควรคํานึงถึง คือกิจกรรมที่จะจัด
ผูเรียนไดประโยชนอยางเต็มที่ไดอยางไร การจัดกิจกรรมการเรียนใดก็ตามผูสอนจะตองถามตัวเอง
กอนวากิจกรรมมีคุณคาหรือไมเพียงใด กลาวคือกิจกรรมควรกระตุนความสนใจของผูเรียน กระตุนให
ผู เรี ย นรู จั ก คิ ด เป ด โอกาสให ผู เรี ย นส ว นใหญ ได มี ส ว นร ว ม ส งเสริ ม ประสบการณ ข องผู เรี ย นให
กวางขวางขึ้นกวาเดิม สงเสริมความสามารถเชิงสรางสรรค เชื่อมหรือสัมพันธกับกิจกรรมอื่น ๆ ของ
สถานศึกษา และกิจกรรมควรตอบสนองความตองการของผูเรียน
ผลการศึกษาเปนรายขอ พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอ 4 สถานที่ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและเหมาะสม คาเฉลี่ย 3.57 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .50 (ระดับมาก)
ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สถานที่ในการจัดกิจกรรมตอง
เอื้ออํานวยใหเกิดบรรยาศของการเรียนรู ทั้งนี้ สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของวิทยาลัยเทคนิคยะลา
อาจยังไมมีความเหมาะสมในเรื่องของเครื่องปรับอากาศในหองเรียน เชน พัดลมนอยเกินไป ทําให
อากาศรอน กอรปกับหองเรียนอยูชั้น 4 เปนชั้นสูงสุดของอาคารเรียน และโตะเกาอี้ที่ใชในการจัดกลุมยัง
เปนโตะเกาอี้เลคเชอร ซึ่งไมมีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมกลุมยอย สอดคลองกับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2553) กลาวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานจะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน หองเรียนตองมีหองประชุมกลุมยอย
หองสมุด และอุปกรณชวยสอน หากขาดปจจัยในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานคงประสบผลสําเร็จไดยาก

157

ผลการศึกษาเป นรายขอ พบวาผู เรียนมี ความพึ งพอใจน อยที่ สุ ด ลํ าดั บที่ 2 คือ ขอ 3
ระยะเวลาในการจั ด กิ จกรรมการเรีย นรูแ ตล ะครั้งมี ค วามเหมาะสม คาเฉลี่ ย 3.75 ส วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน .44 (ระดับมาก) สอดคลองกับผลการสะทอนการทดลองของผูเรียนกลุมทดลอง กลาวคือ
ผูเรียนสวนใหญสะทอนขอจํากัดในเรื่องระยะเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ถาเนื้อหาสาระมี
ปริมาณมากก็ตองใชเวลาในการทําความเขาใจ การทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรู การเสริมสรางความเขาใจ
หากเวลากับเนื้อหาไมสมดุลกันก็อาจไมเพียงพอตอการเรียนรู สงผลใหผูเรียนบางกลุมตามไมทัน ทั้งนี้
การพั ฒ นาดานการคิดอยางเปนระบบจะตองใชกระบวนการเรียนการสอนที่ละเอียดลึกซึ้ง แตใน
สภาพความเปนจริงของการจัดการเรียนการสอนเปนไปดวยความเรงรีบ เพราะถูกจํากัดดวยเวลาใน
แตละชั่วโมงสอน ขณะที่ผูเรียนตองการคําอธิบายที่ละเอียดกวาเดิม และปญหาความไมตรงตอเวลา
ของผูเรียน ความตองการเพิ่มเวลาในการเรียน การทบทวนบทเรียน และจัดกิจกรรมใหมากกวาเดิม
ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนจึงไมควรเรงรีบเกินไป เพื่อใหผูเรียนไดใชเวลาในการไดรับ
ความรูมากขึ้น ระบบการเรียนการสอนควรชาลง เพิ่มเวลาในการเรียนรู และจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
ใชเวลาใหมากขึ้น เจาะลึกในปญหาที่นํามาเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเขาใจมากขึ้น
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 เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยาง
เปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606
ประเด็นคําถามการวิจัย: กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะ
อยางไร
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน รายวิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606
ของการทดลองระยะที่ 2 เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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
ผานกิ จกรรม (activity based learning : ABL) โดยทดลองใชกับ ผูเรียนกลุม ทดลอง เพื่ อพั ฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียนในรายวิชาการคิดอยางเปนระบบ
รหัสวิชา 3000-1606 กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ประกอบดวย 8 กิจกรรม คือ (1) ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับคุณธรรม 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 เพื่อใหไดมาซึ่งกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานของการทดลองระยะที่ 2
ซึ่งผูวิจัยจั ดกิ จกรรมการเรียนรูให กับ กลุม ทดลอง ในภาคเรียนที่ 1 ป การศึกษา 2560 คื อผูเรียน
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 ชั่วโมง 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 และจัดลําดับความสําคัญของงาน (ตอ)
8
สัปดาหที่ 16 (2 ชั่วโมง) กระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบดวยโครงงานคุณธรรม
สัปดาหที่ 17 (2 ชั่วโมง) กระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบฯ (ตอ)
สัปดาหที่ 18 (2 ชั่วโมง) กระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบฯ (ตอ)

วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ
รหัสวิชา 3000-1606 ระหวางกอนการทดลองกับหลังการทดลอง
สมมติฐานการวิจัยขอที่ 4.1 ผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิด
อยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
ประเด็นคําถามการวิจัย: กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสามารถพัฒนาผูเรียน
กลุมทดลองใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 หลังการทดลอง
สูงกวากอนการทดลองหรือไม
ผลการศึกษา พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606
ของผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส กลุม 1 กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 15.00
หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 21.00 และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการทดลองสูงกวา
กอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลการศึกษาของผูเรียนกลุม
ทดลองที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 1 กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 12.00 หลังการทดลอง
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คามัธยฐานเทากับ 17.00 และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการคิดอยางเปนระบบ หลังการทดลองสูง
กวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลการศึกษาของผูเรียนกลุม
ทดลองที่ 3 ภาควิชาเทคโนโลยีค อมพิวเตอร กลุม 1 กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 16.00
หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 21.00 และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการทดลองสูงกวา
กอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับผลการศึกษาของผูเรียนกลุม
ทดลองที่ 4 ภาควิชาสถาปตยกรรม กลุม 1 กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 16.00 หลังการทดลอง
คามัธยฐานเทากับ 20.00 และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
อย างมี นั ย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 และสอดคล องกั บสมมติ ฐานข อที่ 4.1 ผู เรียนกลุ มทดลองมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 หลังการทดลองสูงกวากอน
การทดลอง
จากผลการศึกษา ผูวิจัยตอบคําถามการวิจัยวากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
สามารถพัฒนาผูเรียนกลุมทดลองใหมีคุณธรรมและจริยธรรม วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา
3000-1606 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
จากผลการศึกษา สอดคลองกับผลการศึกษาของ อรรณพ ชุมเพ็งพันธ (2550) พบวา
ผลการจั ด การเรีย นรู ก อ นเรี ย นและหลั งเรีย น แตกต างกั น อย างมี นั ย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
สอดคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ จุ ไรรัต น สุ ริย งค (2551) พบวาคะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
วิทยาศาสตรโดยใชปญ หาเปนฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และสอดคลองกับ นิรดา ปตนวงศ
(2552) พบวาผลสัมฤธิ์ทางการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกอนเรียนและหลังเรียน มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคลองกับ ปราณี หีบแกว (2552) ศึกษาการพัฒนา
กิ จ กรรมการจั ด การเรีย นรู โดยใช ป ญ หาเป น ฐานเพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการแก ป ญ หาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร พบวา นักเรียน รอยละ 80.95 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
จากเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ผลการศึกษาดังกลาว ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ วันดี ตอเพ็ง (2553); วรรณภา
ชื่นนอก (2554); สุภัทราภรณ เบ็ญจวรรณ (2554); อุมาพร ชัยปรีชา (2554) และ จตุพล แสนสุข (2556)
และสอดคลองผลการศึกษาของในตางประเทศของ แมนฟฟตติ (Manffette, 1997) พบวาการเรียน
โดยใชปญหาเปนฐานสนับสนุนผูเรียนใหประสบผลสําเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงคในการเรียนมากขึ้น
และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ เอลเชฟเฟ (Elshafei,1998) พบวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียน
โดยใชปญหาเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียนแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญ
ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาสาเหตุประการหนึ่งที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมทดลอง
รายวิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง เปนเพราะ
ผูเรียนกลุมทดลองไดรับกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ซึ่งกิจกรรมการเรียนรูดังกลาวผูสอนมี
หนาที่เพียงชวยสนับสนุนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง โดยกระตุนใหผูเรียนเกิดคําถาม คิด ใครครวญ
และตรึกตรอง แนะนําใหผูเรียนเรียนรูผานขั้นตอนการเรียนทีละขั้น สงเสริมผลักดันใหเกิดความรูความ
เขาใจในระดับที่ลึกซึ้ง จัดสภาพการเรียนไมใหผูเรียนเบื่อ รวมกันอภิปราย โตตอบระหวางผูเรียน และเนน
กระบวนการกลุมใหทุกคนมีสวนรวมในทุกกิจกรรมของกลุม ดังนั้น การเรียนรูของผูเรียนจึงเกิดจาก
การคนหาหรือแสวงหาคําตอบโดยตัวผูเรียนและจากการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางสมาชิกกลุม
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สอดคลองกับการสะทอนผลการทดลองของผูเรียนในระยะการทดลองที่ 2 โดยสะทอนความคิดเห็นวา
กระบวนการสอนหรือวิธีการสอน ระยะเวลา และเนื้อหาสาระของกิจกรรมที่ดําเนินการมีความเหมาะสม
เปนอยางมาก ผูสอนใหผูเรียนไดทํางานกลุม ทําใหผูเรียนไดเรียนรู และแกปญหารวมกัน ผูสอนสรุป
เนื้อหาสาระอยางเขาใจ มีการใหผูเรียนตอบคําถามเพื่อใหเกิดการกระตุนความสนใจในการเรียนรู
และเป ดโอกาสให ผู เรียนแสดงความคิดเห็ น ไดอยางเต็ม ที่ สอดคลองกับกระบวนการของการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานของ วัลลี สัตยาศัย (2547) กลาวถึงรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน คือเปนการเรียนรูที่แบงผูเรียนเปนกลุมยอย ประมาณ 5-8 คน และ
ครูผูสอน จํานวน 1 คน เปนผูกระตุน สนับสนุนชวยเหลือใหเกิดกระบวนการเรียนรู ในการเรียนตอง
ใหผูเรียนประสบกับปญหาที่สําคัญซึ่งคลายคลึงกับปญหาที่พบในชีวิตจริง โดยปญหาหรือสถานการณ
เปนการจําลองขึ้นเพื่อกระตุนใหผูเรียนไดฝกคิด ไตรตรอง และพยายามแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ผูเรียนกลุมทดลองยังสะทอนผลการทดลองวา ผูสอนมีสื่อการสอนที่เขาใจงาย มีวีดทิ ัศน
ประกอบทําใหเขาใจเนื้อหาสาระไดงาย ผูสอนมีการเตรียมสื่อการสอนทั้งที่เปนขอมูลสารสนเทศ หรือ
เอกสารประกอบการเรียนทําใหเรียนสนุก กระบวนการสอนหรือวิธีการสอนเขาใจงายไมนาเบื่อ ไดใช
ความคิด มีสื่อการสอนที่ครบถวน และความรูเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาทําใหเกิดมุมมองใหม
แหงการเรียนรู กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเขาใจงาย ผูสอนมีวิธีการสอนที่หลากหลาย และ
นาสนใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สามารถสรางความสนใจใหผูเรียนเกิดการจดจอกับบทเรียน
ผูสอนมีการยกตัวอยางที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันมาเชื่อมโยงกับเนื้อหาสาระ 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) ครูมีบทบาทเปนเพียงผูชี้แนะ กระตุนผูเรียนดวยคําถามเพื่อใหการเรียนรู
เปนไปอยางถูกตองตามขั้นตอน และยังสอดคลองกับ ฮัง โจแนสเซน และ ลิว (Hung, Jonassen &
Liu, 2007) กลาวถึงลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน คือการใชปญหาเปนหลัก
ผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองจากการสืบเสาะคนควาหาความรู
มีการสะทอนความคิดของผูเรียน และผูสอนเปนเพียงผูชี้แนะใหคําปรึกษา
วัตถุประสงคขอที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน 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 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .24 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.47
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .16 (ระดับสูง) และพบวาผูเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรมและจริยธรรม หลังการ
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ทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลการศึกษาของ
ผูเรียนกลุมทดลองที่ 2 พบวามีคุณธรรมและจริยธรรม โดยภาพรวม กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.23
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .24 (ระดับปานกลาง) และพบวาผูเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรมและจริยธรรม
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังการทดลอง
คาเฉลี่ ย 3.56 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .10 (ระดับสูง) สอดคลองกับผลการศึกษาของผูเรียนกลุม
ทดลองที่ 3 พบวามีคุณธรรมและจริยธรรม โดยภาพรวม กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.51 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .21 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .12 (ระดับสูง)
และพบวาผูเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรมและจริยธรรม หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมี
นั ย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 และสอดคล อ งกั บ ผู เรี ย นกลุ ม ทดลองที่ 4 พบวา มี คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม โดยภาพรวม กอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .32 (ระดับปานกลาง)
และหลั งการทดลอง ค าเฉลี่ ย 3.65 ส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน .07 (ระดั บสู ง) และพบวาผู เรีย นกลุ ม
ทดลองมีคุณธรรมและจริยธรรม หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 4.2 ผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม หลังการทดลอง
สูงกวากอนการทดลอง
จากผลการศึกษา ผูวิจัยตอบคําถามการทดลองวากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
สามารถพั ฒนาผูเรียนกลุมทดลองใหมีคุณ ธรรมและจริยธรรม วิชาการคิดอยางเป นระบบ 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
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 เมื่ อ พิ จ ารณาเปน รายดา น พบวา นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษามี คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมดานความมี วินั ยและรับ ผิ ดชอบ ดานความซื่ อสั ต ยสุจริต และดานความกตั ญ  ูก ตเวที
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับผลการศึกษาของ ประไพรัตน ลําใจ
(2557, พฤษภาคม-สิงหาคม) พบวานักเรียนมีพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมดานความมีวินัย
ความซื่อสัตยและความมีจิตสาธารณะและมีเหตุผลเชิงจริยธรรมหลังการทดลองใชรูปแบบสูงกวากอน
การทดลองใชรูปแบบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ กัญภร
เอี่ยมพญา 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
ธีร ะวัฒ นะชาติ (2557) ศึกษาการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูเพื่ อพั ฒ นาคุณ ธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง พลเมืองดี โดยใชรูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง พบวา (1) คุณ ธรรมจริยธรรมของนักเรียน ที่ใชชุด
กิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี
การสรางองคความรูดวยตนเองหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง พลเมืองดี โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแนว
ทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่สงผลใหผูเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรม
และจริ ย ธรรมหลั งการทดลองสู งกวาก อ นการทดลอง เนื่ อ งจากผู เรีย นกลุ ม ทดลองได รับ การจั ด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ซึ่งในกิจกรรมการเรียนรูดังกลาวจะมีประเด็นการเรียนรูเรื่อง
คุ ณ ธรรม และจริ ยธรรม กล า วคื อ กิ จ กรรมที่ 1 ของสั ป ดาห ที่ 1 เป น การจั ด การเรี ย นรู ป ระเด็ น
คุณ ธรรมและจริยธรรม จํานวน 2 ชั่วโมง วัตถุประสงค (1) เพื่ อใหผูเรียนอธิบายความหมายของ
คุณธรรม (2) เพื่อใหผูเรียนอธิบายความหมายของจริยธรรม และ (3) เพื่อใหผูเรียนแยกแยะความ
แตกต างของคุ ณ ธรรมกั บจริยธรรม และกิจกรรมที่ 8 ซึ่งเป น กิจกรรมสุดท าย ดําเนินกิจกรรมใน
สัปดาหที่ 16-18 เปนกิจกรรมการเรียนรูประเด็น กระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบดวยโครงงาน
คุณธรรม เพื่อใหผูเรียนวิเคราะหกระบวนการจัดทําโครงงานคุณธรรม เห็นไดวากิจกรรมการเรียนรู
ดังกลาวมีการสอดแทรกคุณ ธรรมและจริยธรรมใหกับผูเรียนไดฝกพัฒ นาจิตใจให เปนไปในทางที่
ถูกตอง ดีงาม ทําใหผูเรียนคอย ๆ ซึมซับความมีคุณธรรมและจริยธรรมผานกิจกรรมการเรียนรู และ
ประพฤติปฏิบัติจนเปนนิสัย ชวยใหผูเรียนมีสติสัมปชัญญะอยูตลอดเวลา และดําเนินชีวิตดวยความ
ราบรื่นและสงบสุข
ประเด็นดังกลาว สอดคลองกับ วศิน อินทสระ (2539) กลาวถึงความสําคัญของคุณธรรม
และจริยธรรม คือ (1) ชวยใหชีวิตดําเนินไปดวยความราบรื่นและสงบ (2) ชวยใหบุคคลมีสติสัมปชัญญะ
อยูตลอดเวลา เพราะคุณธรรมและจริยธรรมที่มีอยูภายในจะเตือนสติใหรักษาเกียรติยศชื่อเสียงของ
ตนเองและวงศตระกูล มีความเอื้อเฟอเผื่อแผชวยเหลือผูที่ดอยโอกาสกวา สังคมก็จะสงบสุข ประเทศชาติ
ก็จะมั่งคั่งมั่นคง (3) สรางความมีระเบียบวินัยใหแกบุคคล โดยเปนตัวกําหนดการประพฤติปฏิบัติของ
บุคคลใหเปนไปตามกฎเกณฑที่สังคมยอมรับวาถูกตอง เมื่อบุคคลประพฤติตามชีวิตและสังคมก็จะมี
ความเปนระเบียบ (4) ควบคุมไมใหคนชั่วมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น โดยการปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางแก
ผูอื่นและการแนะนําสั่งสอน (5) ชวยทําใหบุคคลนําความรูและประสบการณที่ไดเรียนมาสรางสรรค
แตสิ่งดีมีคุณคา และ (6) ควบคุมความเจริญทางดานวัตถุและจิตใจของคนใหเติบโตไปพรอม ๆ กัน
และสอดคลองกับ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2541) กลาววา จริยธรรมเปนปจจัยสําคัญใน
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การอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขถาคนในสังคมใดมีจริยธรรมสูง สังคมนั้นจะมีแตความเจริญ ผูมี
จริยธรรมสูงประพฤติแตในสิ่งที่ดีและบรรลุถึงสภาพชีวิตอันทรงคุณคาพึงประสงค
จากผลการศึกษา ยังสะทอนใหเห็นวาปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่สงผลใหคุณธรรมและ
จริยธรรมของผูเรียนสูงขึ้นนั้น เกิดจากในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญ หาเปนฐาน
ผูเรียนไดมีการปฏิสัมพันธกับเพื่อนภายในกลุม จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะที่พึงประสงค
ไปตามบทบาททางสังคม ทั้งนี้ ในการตัดสินใจกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมใด ๆ ผูเรียนจะใชความ
เปนเหตุเปนผลในการตัดสินใจ โดยมีแรงจูงใจพื้นฐานมาจากความตองการในรูปแบบตาง ๆ เชน การ
ไดรับคําชม การแสวงหารางวัล และการหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ สอดคลองกับ ทฤษฎีพัฒนาการทาง
จริยธรรมของโคลเบิรก (Kohlberg) เชื่อวาพัฒนาการทางจริยธรรมของแตละบุคคลจะผานไปตามขั้น
พัฒนาการ มีพื้นฐานมาจากการใหเหตุผลเชิงตรรกศาสตร และเชื่อวาการรับรูทางสังคมและบทบาททาง
สังคมของแตละบุคคลจะมีความสัมพันธในลักษณะปฏิสัมพันธกับพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลนั้น
สําหรับการตัดสินคุณ ธรรมตามขั้นตาง ๆ โคลเบิ รก อธิบายวาเปนผลมาจากประสบการณ ในการ
ปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น อันจะนําไปสูการเรียนรูสวนบุคคลมากกวาจะเปนรูปแบบของวัฒนธรรมที่
สังคมวางไว ทั้งนี้บุคคลที่จะมีจริยธรรมขั้นสูงหรือสามารถใชเหตุผลทางจริยธรรมขั้นสูงไดน้ันจะตอง
สามารถใชเหตุผลเชิงตรรกะ และความสามารถในการรับรูทางสังคมในระดับสูงกอน (ออมเดือน สดมณี
และฐาศุกร จันประเสริฐ, 2554)
ประเด็นดังกลาว ยังสอดคลองกับ พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2556) กลาววาในทัศนะ
ของนักจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม และนักจิตวิทยาการเรียนรูทางสังคม พัฒนาการทางจริยธรรมเกิดขึ้นจาก
การประพฤติปฏิบัติตามกฎเกณฑของสังคมโดยมีแรงจูงใจพื้นฐานมาจากความตองการทางชีววิทยา
การแสวงหารางวัล ตลอดจนการหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ แบนดูรา (Bandura, 1977) กลาววาการเรียนรู
จากตัวแบบ ประกอบดวย 4 กระบวนการ (Answers, 2016; Culatta, 2013; McLeod, 2011) คือ (1)
กระบวนการตั้ ง ใจ (attention process) เป น ตั ว กํ า หนดว า บุ ค คลจะสั ง เกตอะไรจากตั ว แบบ
องคประกอบที่มีผลตอกระบวนการตั้งใจ คือตัวแบบ และผูสังเกต (2) กระบวนการเก็บจํา (retention
process) การแปลงขอมูลจากตัวแบบเปนรูปภาพของสัญลักษณและจัดโครงสรางเพื่อใหจําไดงายขึ้น
(3) กระบวนการกระทํา (production process) เปนกระบวนการที่ผูสังเกตแปลงสัญลักษณที่เก็บจํา
ไวมาเปนการกระทํา ซึ่งจะกระทําไดดีหรือไมขึ้นอยูกับสิ่งที่จําไดจากการสังเกตการกระทําของตน การ
ไดรับ ข อ มู ล ย อ นกลั บ และการเที ยบเคี ยงการกระทํ ากับ ภาพที่ จําได และ (4) กระบวนการจูงใจ
(motivation process) กระบวนการจูงใจขึ้นอยูกับองคประกอบของสิ่งลอใจภายนอก
วัตถุประสงคขอที่ 4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน
สมมติฐานการวิจัยขอที่ 4.3 ผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หลังการทดลอง อยูในระดับมาก
ผลการศึกษา พบวากลุมทดลองที่ 1 ผูเรียนภาควิชาอิเล็กทรอนิกส กลุม 1 มีความพึง
พอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.48 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .18 สอดคลองกับผลการศึกษากลุมทดลองที่ 2 ผูเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 1
พบวามีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.70
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .13 สอดคลองกับผลการศึกษาของกลุมทดลองที่ 3 ผูเรียนภาควิชาเทคโนโลยี
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คอมพิวเตอร กลุม 1 พบวามีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยภาพรวม อยูในระดับ
มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.83 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .12 สอดคลองกับผลการศึกษาของกลุมทดลองที่ 4
ผูเรียนภาควิชาสถาปตยกรรม กลุม 1 พบวามีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยภาพรวม
อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.71 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .14
ผลการศึกษาดังกลาว สอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 4.3 ผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจ
ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หลังการทดลอง อยูในระดับมาก
ผลการศึกษาเปนรายขอ พบวาผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ 3 ขอ
คือ ขอ 2 ผูสอนอธิบายจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางแจมแจงชัดเจน คาเฉลี่ย 5.00
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .00 (ระดับมากที่สุด) ขอ 7 กิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลายเหมาะสมกับ
ผูเรียน คาเฉลี่ย 5.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .00 (ระดับมากที่สุด) และขอ 14 กิจกรรมไดพัฒนาความรู
ความคิด และความเขาใจตอการดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ คาเฉลี่ย 5.00 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .00 (ระดับมากทีส่ ดุ )
ผลการศึกษาดังกลาว สอดคลองกับการสะทอนผลการทดลองของผูเรียนกลุมทดลองที่ 1
สะทอนวากระบวนการสอนหรือวิธีการสอน ระยะเวลา และเนื้อหาสาระของกิจกรรมที่ดําเนินการมี
ความเหมาะสมเปนอยางมาก ความรูที่ไดรับสามารถประยุกตใชกับการทํางานในอนาคต การสราง
ความคิดใหม ๆ การใชชีวิตประจําวัน การคิดหาเหตุผล นําไปใชในกับกระบวนการตัดสินใจ ประเมิน
คา วางแผน วิเคราะห และสามารถแยกแยะขอมูลที่มาได นอกจากนี้ยังสะทอนวาผูสอนมีสื่อการสอน
ที่เขาใจงาย มีวีดิทัศนประกอบการเรียนทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาสาระไดงาย กระบวนการสอนหรือ
วิธีการสอนเขาใจงายไมนาเบื่อ ผูเรียนไดใชความคิด กิจกรรมการเรียนรูมีสื่อการสอนที่ครบถวน และ
ไดรับความรูเพิ่มเติมอื่น ๆ ทั้งจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางสมาชิกกลุม และจากการสืบคน
สารสนเทศที่ เชื่อมโยงกับเนื้อหา ทํ าให ผูเรียนเกิดมุมมองใหมแหงการเรียนรู นอกจากนี้ ผูเรียนกลุม
ทดลองยังสะทอนวาผูสอนมีสื่อประกอบการสอนจึงทําใหเห็นภาพหรือจินตนาการ มีการวางแผนการ
สอนที่ดี ตรงเวลา บรรยากาศในการเรียนผอนคลาย ผูเรียนกลาแสดงออกมากขึ้น กลาถาม มีใบงานที่
สรางความคิดริเริ่มใหกับผูเรียน เรียนสนุกไดความรู การสอนชัดเจนตรงประเด็น กระบวนการสอนไม
ยุงยากซับซอน เขาใจงาย และบรรยากาศในการเรียนเปนกันเอง แตเต็มไปดวยการแลกเปลี่ยนความรู
ทางวิชาการที่เกิดจากชีวิตจริง
ผลการศึกษาเปนรายขอ พบวาผูเรียนกลุมทดลองที่ 2 มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ขอ 13
เนื้ อ หาสาระจากกิ จ กรรมการเรีย นรู ส ามารถนํ าไปประยุ ก ต ใชในการดํ าเนิ น ชี วิต และงานอาชี พ
คาเฉลี่ย 4.91 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .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 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .00 (ระดับมากที่สุด) สอดคลองกับการสะทอนผลของผูเรียนกลุมที่ 3 สะทอนความคิดเห็นวา
ผูสอนใหผูเรียนทํางานกลุม ทําใหผูเรียนไดเรียนรู และแกปญหารวมกัน ทั้งนี้ สาระจากการเรียนรู
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สามารถนําไปใชวางแผนในการศึกษาตอ หลีกเลี่ยงขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิต และสามารถ
ประเมินสถานการณที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได พรอมทั้งหาแนวทางในการแกปญหาไดอยางเปน
ระบบ สามารถนําความรูที่ไดไปใชในการทํางานแบบกลุมหรือองคกรอยางเปนองครวม และการใช
ชีวิตอยูในสังคมบนพื้นฐานของความมีคุณธรรม
ผลการศึกษาเปนรายขอ พบวาผูเรียนกลุมทดลองที่ 4 มีความพึงพอใจมากที่สุด 2 ขอ
คือ ขอ 12 นักศึกษาไดรับสาระ และประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู คาเฉลี่ย 4.88
สว นเบี ่ย งเบนมาตรฐาน .33 (ระดั บ มากที่ สุ ด ) และข อ 13 เนื้ อ หาสาระจากกิ จ กรรมการเรีย นรู
สามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต และงานอาชีพ คาเฉลี่ย 4.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .33
(ระดับมากที่สุด) สอดคลองกับการสะทอนผลการทดลองของผูเรียนกลุมทดลองที่ 4 สะทอนความ
คิดเห็นวากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเขาใจงาย ผูสอนมีวิธีการสอนที่หลากหลาย และนาสนใจ
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สามารถทําใหผูเรียนกลาแสดงออกมากขึ้น กลาถาม มีการทํางานกลุม
ที่สรางความคิดริเริ่มใหกับผูเรียน เรียนสนุกไดความรู และสามารถแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการที่
เกิดจากสถานการณ จริงในโลกปจจุบันหรือในการดําเนินชีวิตประจําวัน นอกจากนี้ ยังสะทอนวา
ความรูที่ไดรับสามารถนํามาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและในการทํางาน การจัดลําดับความสําคัญ
และตัดสินใจไดรอบคอบอยางเปนเหตุเปนผลมากขึ้น
ผลการศึกษาเปนรายขอ พบวาผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส กลุม 1 มี
ความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอ 4 สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและเหมาะสม
คาเฉลี่ย 4.57 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .53 (ระดับมากที่สุด) สอดคลองกับผลการศึกษาของผูเรียนกลุม
ทดลองที่ 2 แผนกวิชาคอมพิ วเตอรธุรกิจ กลุม 1 พบวาผูเรียนมีความพึ งพอใจน อยที่ สุด คือ ขอ 4
สถานที่ ในการจั ด กิ จ กรรมการเรีย นรูมี ค วามสะดวกและเหมาะสม ค าเฉลี่ ย 4.33 ส วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน .48 (ระดั บ มากที่ สุด ) สอดคล องกั บ ผลการศึก ษาของผูเรียนกลุม ทดลองที่ 3 ภาควิช า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร กลุม 1 พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอ 4 สถานที่ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและเหมาะสม คาเฉลี่ย 4.57 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .53 (ระดับมาก
ที่สุด) และสอดคลองกับผลการศึกษาของผูเรียนกลุมทดลองที่ 4 ภาควิชาสถาปตยกรรม กลุม 1
พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอ 4 สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวก
และเหมาะสม คาเฉลี่ย 4.44 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .72 (ระดับมากที่สุด)
จากผลการศึกษาดังกลาว ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน ตองเอื้ออํานวยใหเกิดบรรยาศของการเรียนรู ทั้งนี้ สถานที่ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูของวิทยาลัยเทคนิคยะลา อาจยังไมมีความเหมาะสมในเรื่องของเครื่องปรับอากาศในหองเรียน
เชน พัดลมนอยเกินไป ทําใหอากาศรอน กอรปกับหองเรียนอยูชั้น 4 เปนชั้นสูงสุดของอาคารเรียน และ
โตะเกาอี้ที่ใชในการจัดกลุมยังเปนโตะเกาอี้เลคเชอร ซึ่งไมมีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมกลุมยอย
สอดคล องกั บ มหาวิทยาลัยราชภั ฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2553) กล าวถึงการจั ด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใช ป ญ หาเป นฐานจะมี ก ารเปลี่ย นแปลงสิ่งอํานวยความสะดวกต าง ๆ เช น
หองเรียนตองมีหองประชุมกลุมยอย หองสมุด และอุปกรณชวยสอน หากขาดปจจัยในการพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานคงประสบผลสําเร็จไดยาก
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การทดลองระยะที่ 3
ผู วิจัย นํ าเสนอการอภิ ป รายผลการวิจัยของการทดลองระยะที่ 2 ซึ่ งเป นการยืนยั น
ประสิท ธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญ หาเป นฐาน กับผูเรียนกลุม ทดลอง ประกอบดวย
ภาควิชาเทคโนโลยี ยางและพอลิ เมอร กลุ ม 1 จํ านวน 5 คน ผู เรียนภาควิชาไฟฟ ากํ าลั ง กลุ ม 1
จํานวน 19 คน และผูเรียนภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 3 จํานวน 17 คน รวมทั้งสิ้น 41 คน
วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชาการคิดอยาง
เปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606
ประเด็นคําถามการวิจัย: กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะ
อยางไร
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน รายวิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606
ของการทดลองระยะที่ 3 เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนการประยุกตใชกิจกรรมการ
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของ มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2559) และขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ของ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ประกอบดวย (1) ขั้นการกําหนดปญหา (2) ขั้นทํา
ความเขาใจกับ ปญ หา (3) ขั้นดําเนินการศึกษาคนควา (4) ขั้นสังเคราะหค วามรู (5) ขั้นสรุปและ
ประเมิ น ค าของคํ าตอบ และ (6) ขั้นนํ าเสนอและประเมิน ผลงาน ซึ่งเปน กิจกรรมการเรียนรูที่ ใช
แนวคิดการเรียนรูผานกิจกรรม (activity based learning : ABL) โดยทดลองใชกับผูเรียนกลุมทดลอง
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียนในรายวิชาการคิดอยาง
เปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ประกอบดวย 8 กิจกรรม คือ (1)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคุณธรรม และจริยธรรม (2) องคประกอบของระบบ (3) กระบวนการวิเคราะห
ระบบในแนวลึก (4) กระบวนการประเมินสถานการณ (5) การวิเคราะหสถานการณพฤติกรรมมนุษย (6)
การวิเคราะหสาเหตุของปญหาอยางเปนระบบ (7) การแกปญหา และจัดลําดับความสําคัญของงาน
และ (8) กระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบดวยโครงงานคุณธรรม ผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานดวยตนเอง
จากผลการศึกษา ของการทดลองระยะที่ 2 ผูวิจัยไมพบปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
การจั ด กิ จ กรรมการเรีย นรูโดยใช ป ญ หาเป น ฐาน ดั งนั้ น การทดลองระยะที่ 3 ผู วิจั ย จึ งยั งคงจั ด
กิจกรรมการรูต ามรายละเอี ยด และระยะเวลาของการทดลองในระยะที่ 2 เชน เดิม ซึ่งผูวิจัยจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหกับกลุมทดลอง ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 คือผูเรียนภาควิชาเทคโนโลยียาง
และพอลิ เมอร กลุ ม 1 จํ านวน 5 คน ผูเรียนภาควิชาไฟฟ ากําลัง กลุม 1 จํานวน 19 คน และผูเรียน
ภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 3 จํานวน 17 คน รวมทั้งสิ้น 41 คน ประกอบดวย 8 กิจกรรม ระยะเวลา
13 ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง 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 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ
รหัสวิชา 3000-1606 ระหวางกอนการทดลองกับหลังการทดลอง
สมมติฐานการวิจัยขอที่ 4.1 ผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิด
อยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
ประเด็นคําถามการวิจัย: กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสามารถพัฒนาผูเรียน
กลุมทดลองใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 หลังการทดลอง
สูงกวากอนการทดลองหรือไม
ผลการศึกษา พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606
ของผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร กลุม 1 กอนการทดลอง คามัธยฐาน
เทากับ 16.00 หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 22.00 และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลการศึกษาของ
ผูเรียนกลุมทดลองที่ 2 ภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1 กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 17.00 หลังการ
ทดลอง คามัธยฐานเทากับ 21.00 และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลการศึกษาของผูเรียนกลุมทดลองที่ 3
ภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 3 กอนการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 16.00 หลังการทดลอง คามัธยฐาน
เทากับ 21.00 ทั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 หลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับสมมติฐาน
ขอที่ 4.1 ผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
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จากผลการศึกษา ผูวิจัยตอบคําถามการวิจัยวากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
สามารถพัฒนาผูเรียนกลุมทดลองใหมีคุณธรรมและจริยธรรม วิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา
3000-1606 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
จากผลการศึกษา สอดคลองกับผลการศึกษาของ อรรณพ ชุมเพ็งพันธ (2550) พบวา
ผลการจั ด การเรีย นรู ก อ นเรี ย นและหลั งเรีย น แตกต างกั น อย างมี นั ย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05
สอดคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ จุ ไรรัต น สุ ริย งค (2551) พบวาคะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
วิทยาศาสตรโดยใชปญ หาเปนฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และสอดคลองกับ นิรดา ปตนวงศ
(2552) พบวาผลสัมฤธิ์ทางการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกอนเรียนและหลังเรียน มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคลองกับ ปราณี หีบแกว (2552) ศึกษาการพัฒนา
กิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร พบวา นักเรียน รอยละ 80.95 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากเดิม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ผลการศึกษาดังกลาว ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ วันดี ตอเพ็ง (2553); วรรณภา
ชื่นนอก (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
ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาสาเหตุประการหนึ่งที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมทดลอง
รายวิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง เปนเพราะ
ผูเรียนกลุมทดลองไดรับกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ทั้งนี้ กิจกรรมการเรียนรูดังกลาว
เนน ผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู สงเสริมใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเองผานการทํางาน
รวมกันเปนกลุมยอย อันเปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเนื้อหา และเกิดทักษะการคิดแกปญหา
อยางมีวิจารณญาณ สอดคลองกับนักการศึกษาหลายทานที่ใหคํานิยามเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน เชน กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนเทคนิคการจัดการเรียนรูรูปแบบหนึ่ง
ที่สงเสริมใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง (Edens, 2000) เนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู
(พวงรัตน บุญญานุรักษ และ Majumdar, 2544) ผูเรียนเรียนรูจากการเรียนผานการทํางานรวมกัน
เปนกลุม เพื่อคนหาวิธีการแกปญหา (Gallagher, 1997) เปนผูตัดสินใจในสิ่งที่ตองแสวงหา โดยใช
ปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะแสวงหาความรู (วัลลี สัตยาศัย, 2547) ชวยให
ผูเรียนเรียนรูที่จะคิดและแกปญหา และลงมือปฏิบัติดวยตนเอง อันเปนแรงกระตุนใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูในเนื้อหา 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)
เพื่ อกระตุนให ผูเรียนอยากรูอยากเห็นและเกิดการแสวงหาความรูดวยตนเอง (ชัยวัฒน สุทธิรัตน ,
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2552; เดือนงาม นามเมือง, 2552; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) โดยสรางความรูจาก
กระบวนการทํางานกลุม (Searight & Searight, 2009; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550)
ทําใหผูเรียนรูจักสืบเสาะหาความรูเพื่อใชในการแกปญหาดวยเหตุผล (Searight & Searight; ทิศนา
แขมมณี, 2552: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) มีทักษะการสื่อสารหรือการปฏิสัมพันธทาง
สังคมจากการทํางานรวมกัน และไดความรูตามศาสตรที่ตนเองศึกษาดวยตนเอง (Schmidt, CohenSchotanus & Arends, 2009) โดยครูสนับสนุนและอํานวยความสะดวก (ชัยวัฒน สุทธิรัตน, 2552)
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2553) กลาววาการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญ หาเปนฐานจะตองใหผูเรียนผานกลไกพื้นฐานในการเรียนรูโดยใชปญ หาเปนฐานอยาง
ครบถวน 3 ประการ คือ (1) การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) เปนกระบวนการ
เรียนรูที่ผูเรียนใช “ปญหา” ในการแสวงหาความรูดวยการหาขอมูลเพื่อพิสูจนสมมติฐาน โดยผูเรียน
จะตองนําปญหามาเชื่อมโยงกับความรูเดิม ความคิดที่มีเหตุผลและการแสวงหาความรูใหม กระบวนการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน สามารถเกิดขึ้นไดกับการเรียนรายบุคคลหรือการเรียนกลุมยอย แตการ
เรียนแบบกลุมยอยจะชวยใหรวบรวมความคิดในการแกปญหาไดกวางขวางมากกวา (2) การเรียนรูดวย
ตนเอง (self- directed learning) เปนวิธีการเรียนที่ผูเรียนมีเสรีภาพในการใชความรูความสามารถในการ
แสวงหาความรูด ว ยตนเอง ผูเรียนจะตองบริหารเวลาของตนเอง กําหนดการดําเนินงาน มีความรับผิดชอบ
ต อกลุ ม คั ดเลื อกประสบการณ การเรียนรูด วยตนเอง และ (3) การเรีย นรูก ลุ ม ย อ ย (small-group
learning) เปนวิธีการที่ผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นและยอมรับประโยชน
ของการทํางานรวมกัน ใหคนควาหาแนวความคิดทําใหเกิดทักษะการทํางานเปนกลุม เกิดทักษะการ
ใหและรับขอมูลปอนกลับ เรียนรูความแตกตางระหวางบุคคล และเกิดการเรียนรูการจัดระบบตนเอง
เพื่อใหกลุมทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
จากผลการศึกษา ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาตัวแปรสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุมทดลอง รายวิชาการคิดอยางเปนระบบ รหัสวิชา 3000-1606 หลังการทดลองสูง
กวากอนการทดลอง คือ ความเหมาะสมของกระบวนการสอนหรือวิธีการสอน ความยากงายของ
เนื้อหาสาระในการเรียน และความสามารถเขาถึงแหลงขอมูลของผูเรียน ทั้งนี้ หากกระบวนการสอน
หรือวิธีการสอนมีความเหมาะสมกับผูเรียน และสามารถเขาถึงแหลงขอมูลในการเรียนรูไดผูเรียนก็
สามารถเขาใจเนื้อหาสาระของกิจกรรมการเรียนรูไดดีขึ้น
ประเด็นความเหมาะสมของกระบวนการสอนหรือวิธีการสอน ผูเรียนกลุมทดลองที่ 1
และผูเรียนกลุมทดลองที่ 2 สะทอนความคิดเห็นสอดคลองกันวาผูสอนมีความพรอมในการสอน คือมี
การวางแผนการสอนอยางดี ทําใหกระบวนการสอนเปนไปตามขั้นตอน ผูเรียนมีความเขาใจเนื้อหา
สาระเปนอยางดี เพราะผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถามและแสดงความคิดเห็น มีการใหผูเรียน
ตอบคําถามเพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจและเขาใจเนื้อหาสาระ ผูสอนมีการใชสื่อการสอนที่เขาใจงาย
โดยนํามาจากเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตเพื่อเชื่อมโยงกับเนื้อหาสาระที่สอน ทําใหเขาใจงายและไมนา
เบื่อ ซึ่งเปนการเปดโลกทัศนแหงการเรียนรูที่ไมเคยเรียนรูมากอน สอดคลองกับผูเรียนกลุมทดลองที่ 3
สะทอนความคิดเห็นวาผูสอนมีวีดิทั ศนประกอบการเรียน ทําใหเนื้อหาในบทเรียนของหนวยนั้น ๆ
เขาใจงาย ขอมูลที่นํามาสอนมีความหลากหลาย คือมีทั้งเอกสารประกอบการเรียน ใบงาน และสื่อวีดิ
ทัศน ตลอดจนการทํากิจกรรมเตรียมความพรอมหรือกิจกรรมจัดกลุมทําใหการเรียนรูในแตละสัปดาหมี
ความสนุ กสนาน และผูเรียนไดใชความคิดสําหรับการวิเคราะหป ญหาตาง ๆ นอกจากนี้ ผูเรียนกลุม
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ทดลองที่ 1 สะทอนวาผูสอนมีสื่อการสอนที่ครบถวน กระบวนการเรียนการสอนเขาใจงาย มีการถาม
ตอบอยางเปนธรรมชาติ มีวิธีการสอนที่หลากหลาย นาสนใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สามารถ
สรางความสนใจใหผูเรียนมีจิตใจจดจออยูกับบทเรียน มีการยกตัวอยางที่พบเจอในชีวิตจริง ทําใหเกิด
กระบวนการคิดที่สามารถเชื่อมโยงความรูสูโลกความแหงความเปนจริง และเกิดความตระหนักตอการ
จัดลําดั บ ความสํ าคั ญ ของงาน ผู เรียนกลุม ทดลองที่ 2 สะท อนวาผูส อนมี วิธีการสอนที่ เป น ลํ าดั บ
ขั้นตอน มีสื่อประกอบทําใหมองเห็นภาพที่ชัดเจน และเกิดจินตนาการเพื่อเชื่อมโยงสูงานอาชีพใน
อนาคตอยางสรางสรรค
ประเด็นการเขาถึงแหลงขอมูล ผูเรียนทุกกลุมทดลองสะทอนวาสามารถเขาถึงไดงาย
เพราะในระหวางการจัดกิจกรรมกลุมผูสอนจะใหผูเรียนชวยกันคนควาความรูจากแหลงสารสนเทศ
โดยผูสอนแนะนําการสืบคนขอมูลจากแหลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความนาเชื่อถือได ตลอดจนให
ผูเรียนไดทบทวนความรูโดยการศึกษาเพิ่มเติมทางอินเตอรเน็ต หนังสือ เอกสารประกอบการเรียน หรือ
การคนหาขอมูลจากฐานขอมูลอื่น ๆ ผูสอนมีการฉายโปรเจคเตอรแสดงตัวอยางแหลงคนควา ทําให
การเขาถึงขอมูลมีความสะดวก รวดเร็ว และหลากหลาย ตลอดจนแนะนําหลักการพิจารณาขอมูลที่
นาเชื่อถือได และการนําไปประยุกตใชในงานอาชีพและการดําเนินชีวิตประจําวัน
ประเด็นความยากงายของเนื้อหาสาระในการเรียน ผูเรียนทุกกลุมการทดลองกลาววา
เนื้อหาสาระในการเรียนรูงายตอการทําความเขาใจ เนื่องจากผูสอนอธิบายเนื้อหาสาระไดอยางชัดจน
มีการกระชับสาระสําคัญ ทําใหเนื้อหาไมยากหรือไมซับซอนจนเกินไป และมีสื่อวีดิทัศน ใบงาน ใบความรู
ที่อธิบายเนื้อหาไดชัดเจน กอปรกับผูสอนมีการยกตัวอยางทําใหผูเรียนมองเห็นภาพอยางเปนรูปธรรม
และใชคําศัพทหรือภาษาที่ งายตอการเขาใจ สอดคลองกับ การสะทอนผลการทดลองของผูเรียนกลุม
ทดลองที่ 1 สะทอนความคิดเห็นวาผูสอนมีวิธีการสอนที่หลากหลายเปนขั้นตอน ทําใหเขาใจเนื้อหาไดงาย
ผูสอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนปฏิบัติในชั้นเรียน ทําใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียน
ตลอดจนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุม ทําใหเกิดการเรียนรูที่ไมนาเบื่อ ผูเรียนกลุมทดลองที่ 3
สะทอนความคิดเห็นวาเนื้อหาสาระที่ไดรับมีความเหมาะสม ไมยากและไมงายเกินไป สามารถจดจําไดงาย
เนื่องจากผูสอนจัดกิจกรรมกลุมโดยใหสมาชิกชวยกันสืบคนขอมูลจากแหลงตาง ๆ ชวยกันทํางานกลุม
จึงทําใหผูเรียนจําและเขาใจเนื้อหาสาระไดงายและนาน นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับการสะทอนผลการ
ทดลองของผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 และผูเรียนกลุมทดลองที่ 3 สะทอนความคิดเห็นสอดคลองกันวา
ผูสอนมีการยกตัวอยางที่ทําใหเห็นภาพ ทําใหงายตอการทําความเขาใจ และผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียน
ไดซักถาม และแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ ทั้งนี้ผูสอนมีการตอบคําถามหรืออธิบายขอสงสัยไดตรง
ประเด็น และใชภาษาที่เขาใจงาย
วัตถุประสงคขอที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน 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 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .14
(ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .12 (ระดับสูง) และพบวา
ผูเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรมและจริยธรรม หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลการศึกษาของผูเรียนกลุมทดลองที่ 2 ภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1
พบวากอนการทดลอง คาเฉลี่ย 2.30 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .29 (ระดับปานกลาง) และหลังการ
ทดลอง ค า เฉลี่ ย 3.57 ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน .08 (ระดั บ สู ง) และพบว า ผู เรี ย นกลุ ม ทดลองมี
คุณธรรมและจริยธรรม หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สอดคลองกับผลการศึกษาของผูเรียนกลุมทดลองที่ 3 ภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 3 พบวา กอนการ
ทดลอง คาเฉลี่ย 2.31 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .15 (ระดับปานกลาง) และหลังการทดลอง คาเฉลี่ย 3.58
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .07 (ระดับสูง) และพบวาผูเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรมและจริยธรรม หลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย
ขอที่ 4.2 ผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
จากผลการศึกษา ผูวิจัยตอบคําถามการทดลองวากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
สามารถพั ฒนาผูเรียนกลุมทดลองใหมีคุณ ธรรมและจริยธรรม วิชาการคิดอยางเป นระบบ รหัสวิชา
3000-1606 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
ผลการศึ ก ษา สอดคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ อรพิ น ท สั น ติ ชั ย อนั น ต (2549) ศึ ก ษา
คุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
พบวานิสิตนักศึกษาชายและนิสิตนักศึกษาหญิง มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวานิสิตนักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม
ดานความมีวินัยและรับผิดชอบ ดานความซื่อสัตยสุจริต และดานความกตัญูกตเวทีแตกตางกัน
อยา งมี นั ยสํ าคั ญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ .05 สอดคลองกับ ผลการศึกษาของ ประไพรัตน ลําใจ (2557,
พฤษภาคม-สิงหาคม) พบวานักเรียนมีพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมดานความมีวินัยความซื่อสัตย
และความมีจิตสาธารณะและมีเหตุผลเชิงจริยธรรม หลังการทดลองใชรูปแบบสูงกวากอนการทดลอง
ใชรูปแบบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ กัญภร เอี่ยมพญา
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) ศึกษาการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง พลเมืองดี โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแนว
ทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง พบวา (1) คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ที่ใชชุดกิจกรรมการ
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เรียนรูเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสรางองค
ความรูดวยตนเองหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ (2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง พลเมืองดี โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการ
สรางองคความรูดวยตนเอง หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่สงผลใหผูเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรม
และจริ ย ธรรมหลั งการทดลองสู งกวาก อ นการทดลอง เนื่ อ งจากผู เรีย นกลุ ม ทดลองได รั บ การจั ด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู โดยใช ป ญหาเป นฐาน ซึ่ งกิ จกรรมการเรียนรูดั งกล าวมี ประเด็ นการเรียนรูเรื่อง
คุณธรรม และจริยธรรม กลาวคือกิจกรรมที่ 1 ของสัปดาหที่ 1 เปนการจัดการเรียนรูประเด็น คุณธรรม
และจริยธรรม จํานวน 2 ชั่วโมง วัตถุประสงค (1) เพื่อใหผูเรียนอธิบายความหมายของคุณธรรม (2)
เพื่อใหผูเรียนอธิบายความหมายของจริยธรรม และ (3) เพื่อใหผูเรียนแยกแยะความแตกตางของ
คุณธรรมกับจริยธรรม และกิจกรรมที่ 8 ซึ่งเปนกิจกรรมสุดทาย ดําเนินกิจกรรมในสัปดาหที่ 16-18
เปนกิจกรรมการเรียนรูประเด็น กระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบดวยโครงงานคุณธรรม เพื่อให
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
ทดลองของทั้ ง 3 กลุมทดลอง อยูในระดับปานกลาง และหลั งการทดลอง อยูในระดับสู ง และยัง
สอดคลองกับผลการประเมินคุณลักษณะความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน โดยผูสอน พบวา
ผูเรียนกลุมทดลองทั้ง 3 กลุม มีคุณลักษณะความมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยภาพรวม อยูในระดับสูง
จากผลการศึกษา ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียนกลุมทดลอง
พัฒนาขึ้นตามลําดับขั้น ตามวัน และเวลา โดยผูเรียนกลุมทดลองอยูในชวงวัยรุน ซึ่งเปนวัยที่สามารถ
คิดและตัดสินใจกระทําสิ่งตาง ๆ ดวยเหตุผลของตนเอง อันเกิดจากการเรียนรูและประสบการณ หาก
ผูเรียนไดรับประสบการณจากการเรียนรูที่ถูกตองเหมาะสม ไดปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่เอื่อตอการ
พัฒนาจริยธรรมผูเรียนก็จะมีการพัฒนาทางดานจริยธรรมที่สูงขึ้น สอดคลองกับ ทฤษฎีพัฒนาการทาง
จริยธรรมของ เพียเจท (Piaget, 1896-1980) อธิบายพัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษยเปนไปตามขั้น
และขึ้นอยูกับวัยโดยจะคอย ๆ พัฒนาไปตามวันและเวลา เพียเจท เชื่อวาจุดศูนยกลางของความฉลาด
คือความสามารถในการปรับตัวกับสิ่งแวดลอม ซึ่งเกิดจากการเรียนรูและการไดรับประสบการณ โดย
เริ่มตั้งแตวัยทารกเปนกระบวนการที่ทําใหบุคคลปรับตัวใหเหมาะสมกับสิ่งแวดลอม (ศรีเรือน แกวกังวาล,
2553) ทั้งนี้ ระยะของความเชื่อทางจริยธรรมหรือมีอิสระในการปฏิบัติจริยธรรม (stage of moral
relativism or autonomous morality) เปนระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 10 ปขึ้นไป ซึ่งสามารถคิด
และตัดสินใจไดดวยเหตุผลของตนเอง เริ่มปฏิสัมพันธกับผูอื่นดวยความเสมอภาคและเปนธรรม สังเกต
และเขาใจความรูสึกของผูอื่นไดถูกตองมากขึ้น และประพฤติปฏิบัติเพื่อตอบสนองพัฒนาการดานจิตใจ
มากขึ้ น ถื อ เป น พั ฒ นาการทางจริ ย ธรรมขั้ น สู ง Eysenck, 2002; Philosophy of Nature, 2016;
Shaffer & Kipp, 2010)
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ประเด็นดังกลาว สอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิรก (Kohlberg)
เชื่อวาพั ฒ นาการทางจริยธรรมของแตละบุคคลจะผานไปตามขั้นพัฒนาการ มีพื้ นฐานมาจากการให
เหตุ ผลเชิงตรรกศาสตร และเชื่ อวาการรับ รูท างสังคมและบทบาททางสังคมของแตล ะบุค คลจะมี
ความสัม พันธในลักษณะปฏิสัม พันธกับพั ฒ นาการทางจริยธรรมของบุค คลนั้น สําหรับการตัดสิน
คุณธรรมตามขั้นตาง ๆ โคลเบิรก อธิบายวาเปนผลมาจากประสบการณในการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น
อันจะนําไปสูการเรียนรูสวนบุคคลมากกวาจะเปนรูปแบบของวัฒนธรรมที่สังคมวางไว ทั้งนี้บุคคลที่จะ
มีจริยธรรมขั้นสูงหรือสามารถใชเหตุผลทางจริยธรรมขั้นสูงไดนั้นจะตองสามารถใชเหตุผลเชิงตรรกะ
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) กลาวถึงการเรียนรูแตกตางจากนักจิตวิทยาคนอื่น คือการ
เรียนรูไมเพียงแตหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในดานการแสดงออกแตยังเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไดรับความรู
ใหม ๆ เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายในดานการรูคิด แบนดูราเชื่อวาบุคคลกระตือรือรนที่จะ
แสวงหาขอมูล ความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมรอบตัวและเรียนรูสิ่งที่ตนสนใจชื่นชอบเพิ่มเติมอยูเสมอ
เวยเน และคณะ (Weiten & McCannan, 2016) สรุปแนวคิดของ แบนดูราวาบุคลิกภาพไดรับอิทธิพล
อยางมากโดยกระบวนการเรียนรูผานการมีปฏิสัมพันธกับสังคมแวดลอมรอบตัว ไดแก สังคมแวดลอม
ดานครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู ความสัมพันธกับสมาชิกของครอบครัว และปจจัยแวดลอมทางสังคม
ทั้งนี้ การเรียนรูทางสังคมเด็กและผูใหญมีแนวโนมที่จะเลียนแบบบุคคลที่พวกเขาชื่นชอบหรือนับถือ
มากกวาบุคคลที่ เขาไม ชื่นชอบ (Weiten & McCannan, 2016) และจะซึมซับมาเปนพฤติกรรมของ
ตนเองหรือไมขึ้นอยูกับผลของการกระทําที่ตัวแบบไดรับ และกระบวนการรูคิดของบุคคล สอดคลองกับ
ศรีเรือน แก วกั งวาล (2553) กล าววาเด็ กเรียนรูพฤติ กรรมหลายอย าง เช น ภาษาพู ด ความก าวราว
จริยธรรม วิธีคิด วิธีพูด และอื่น ๆ โดยการสังเกตผูใกลชิด และเลียนแบบวิธีคิดวิธีแสดงออกจากบุคคล
เหลานั้น กระบวนการสังเกต การเลือก และการทําตามเกิดขึ้นควบคูกันไปกับระบบความคิด
วัตถุประสงคขอที่ 4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน
สมมติฐานการวิจัยขอที่ 4.3 ผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หลังการทดลอง อยูในระดับมาก
ผลการศึกษา พบวาผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร กลุม 1
มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.80 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .17 สอดคลองกับผลการศึกษาผูเรียนกลุมทดลองที่ 2 ภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1
พบวามีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.76
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .14 สอดคลองกับผลการศึกษาของผูเรียนกลุมทดลองที่ 3 ภาควิชาไฟฟากําลัง
กลุ ม 3 พบว ามี ค วามพึ งพอใจตอ การจั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู โดยภาพรวม อยู ในระดั บ มากที่ สุ ด
คาเฉลี่ย 4.78 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .10
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ผลการศึกษาดังกลาว สอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 4.3 ผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจ
ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หลังการทดลอง อยูในระดับมาก
ผลการศึกษาเปนรายขอ พบวาผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ขอ 12
นักศึกษาไดรับสาระ และประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู คาเฉลี่ย 5.00 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .00 (ระดับมากที่สุด) และขอ 13 เนื้อหาสาระจากกิจกรรมการเรียนรูสามารถนําไปประยุกตใช
ในการดํ าเนิ น ชี วิต และงานอาชี พ ค าเฉลี่ ย 5.00 ส วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน .00 (ระดั บ มากที่ สุ ด )
สอดคล องกั บผลการศึ กษาของ ผู เรียนกลุ มทดลองที่ 2 พบวามี ความพึ งพอใจมากที่ สุ ดคื อ ข อ 12
นักศึกษาไดรับสาระ และประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู คาเฉลี่ย 4.94 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .22 (ระดับมากที่สุด) รองลงมา คือ ขอ 13 เนื้อหาสาระจากกิจกรรมการเรียนรูสามารถ
นําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต และงานอาชีพ คาเฉลี่ย 4.89 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .45 (ระดับ
มากที่สุด) และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของผูเรียนกลุมทดลองที่ 3 พบวามีความพึงพอใจมากที่สุด
คือ ขอ 13 เนื้อหาสาระจากกิจกรรมการเรียนรูสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต และงานอาชีพ
คาเฉลี่ย 5.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .00 (ระดับมากที่สุด) รองลงมา คือ ขอ 12 นักศึกษาไดรับสาระ
และประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู คาเฉลี่ย 4.94 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .24 (ระดับ
มากที่สุด)
จากผลการศึกษา ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาผูสอนมีกระบวนการหรือวิธีการสอนที่เหมาะสม
สอดคล อ งตามหลั ก การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู โดยใช ป ญ หาเป น ฐาน ผู เรี ย นจึ ง ได รั บ สาระและ
ประโยชน จากการเข ารวมกิ จกรรมการเรียนรู และความรูที่ ได รับ จากการจัดกิ จกรรมการเรียนรู
สามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต และงานอาชีพได สอดคลองกับการสะทอนผลการทดลอง
ของผูเรียนกลุมที่ 1 และผูเรียนกลุมทดลองที่ 2 สะทอนความคิดเห็นสอดคลองกันวาผูสอนมีความ
พรอมในการสอน คือมีการวางแผนการสอนอยางดี ทําใหกระบวนการสอนเปนไปตามขั้นตอนเขาใจ
เนื้อหาสาระเปนอยางดี เพราะผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น มีการใหผูเรียนตอบ
คําถามเพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจและเขาใจเนื้อหาสาระในเชิงลึก ผูสอนมีสื่อการสอนที่เขาใจงาย
โดยนําเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตมาเชื่อมโยงกับเนื้อหาสาระที่สอน ทําใหผูเรียนเกิดจินตนาการซึ่งเปน
การเปดโลกทัศนแหงการเรียนรูที่ไมเคยเรียนรูมากอน
ผูเรียนกลุมทดลองที่ 3 สะท อนความคิดเห็นวาผูสอนมี วีดิทัศน ประกอบการเรียน ทํ าให
เนื้อหาในบทเรียนแตละหนวยมีความเขาใจงาย ขอมูลที่นํามาสอนมีความหลากหลาย คือมีทั้งเอกสาร
ประกอบการเรียน ใบงาน และสื่อวีดิทัศน ตลอดจนการทํากิจกรรมเตรียมความพรอมหรือกิจกรรมจัด
กลุมทําใหการเรียนรูในแตละสัปดาหมีความสนุกสนาน และผูเรียนไดใชความคิด นอกจากนี้ ผูเรียนกลุม
ทดลองที่ 1 สะทอนวาผูสอนมีสื่อการสอนที่ครบถวน กระบวนการเรียนการสอนเขาใจงาย มีการถาม
ตอบอยางเปนธรรมชาติ มีวิธีการสอนที่หลากหลาย นาสนใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สามารถ
สรางความสนใจใหผูเรียนมีจิตใจจดจออยูกับบทเรียน มีการยกตัวอยางที่พบเจอในชีวิตจริง ทําใหเกิด
กระบวนการคิดที่สามารถเชื่อมโยงความรูสูโลกความแหงความเปนจริง และเกิดความตระหนักตอการ
จัดลําดับความสําคัญของงาน ผูเรียนกลุมทดลองที่ 2 สะทอนวาผูสอนมีวิธีการสอนที่เปนลําดับขั้นตอน
มีสื่อประกอบทําใหมองเห็นภาพที่ชัดเจน และเกิดจินตนาการเชื่อมโยงสูโลกแหงอาชีพในอนาคต
ผูเรียนทุกกลุมทดลองสะทอนความเห็นทํานองเดียวกันวา ผูสอนมีการวางแผน การสอน
ไดดี มีความตรงเวลา มีความเปนกันเองทําใหเกิดบรรยากาศที่ผอนคลาย ผูเรียนกลาแสดงความ
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คิดเห็นและกลานําเสนอผลงาน กลาซักถามประเด็นที่สงสัย ผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 สะทอนความ
คิดเห็นวาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูผูสอนจะใหสมาชิกกลุมทําใบงานที่เสริมสรางความคิดริเริ่ม ทํา
ให ผู เรี ย นเกิ ด ความอยากเรีย นรู เพราะเรีย นแล วมี ค วามสุ ข ไม น าเบื่ อ ผู ส อนมี ค วามเป น กั น เอง
นอกจากนี้ผูเรียนยังสะทอนวาเนื้อหาที่สอนตรงประเด็นทําใหเกิดการเรียนรูไดอยางแทจริง กระบวนการ
สอนไมซับซอน บรรยากาศไมเครงเครียดหรือกดดันผูเรียน
ประเด็นผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต และงานอาชีพ
สอดคลองกับการสะทอนผลการทดลองของผูเรียนกลุมทดลอง สะทอนความคิดเห็นวาความรูที่ไดรับ
จากกิจกรรมการเรียนรูสามารถนําไปประยุกตใชกับการทํางานในอนาคตและการใชชีวิตประจําวัน
เพราะหลังจากเรียนวิชานี้แลวทําใหมีความคิดที่เปลี่ยนไป กลาวคือเปนผูมีเหตุผลมากขึ้น มองทุกอยาง
เปนองครวมเปนวิทยาศาสตรมากขึ้น ความรูที่ไดรับสามารถประยุกตใชไดอยางหลากหลาย เชน การ
บริหาร แกปญหาในการเรียน และกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ กระบวนการคิดและตัดสินใจ
การพัฒนาตนเองและชุมชน
ผู เรี ย นกลุ ม ทดลองที่ 1 สะท อ นความคิ ด เห็ น ว า ความรู ที่ ได รั บ สามารถนํ า ไปใช ใ น
กระบวนการตัดสินใจ การประเมินคา การวางแผน การวิเคราะห และการแยกแยะขอมูล ทําใหมี
ความคิดอยางเปนระบบ มีการตัดสินใจดวยความรอบคอบ มีการวางแผนในการดําเนินชีวิต การเลือก
อาชีพหรือการเลือกทําสิ่งตาง ๆ ตลอดจนการตัดสินใจในการแกปญหา การจัดลําดับความสําคัญ การ
สืบค นขอมูล ผู เรียนกลุมทดลองที่ 2 และผูเรียนกลุม ทดลองที่ 3 สะทอนความคิดเห็นในทํานอง
เดียวกันวาประโยชนของความรูที่ไดรับในเบื้องตนที่เห็นชัดเจน คือสามารถนําความรูไปแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับเพื่อนโดยไมขัดแยงกัน เพื่อการเรียนรูไปดวยกัน และพบวาสามารถแกไขปญหาได
ตรงจุด หลีกเลี่ยงขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ทํางานไดอยางเปนระบบ งานเสร็จอยางรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผู เรียนกลุมทดลองที่ 1 และผูเรียนกลุมทดลองที่ 3 สะทอนความคิดเห็ น
เพิ่มเติมวาความรูที่ไดรับอีกประเด็นคือสามารถใชประโยชนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเปนเรื่องใกลตัว
และสามารถนําไปประยุกตใชใดจริงในงานอาชีพและการดําเนินชีวิตประจําวัน ทําใหเปนผูที่มีสติ คิด
อยางเปนเหตุเปนผล สงผลใหสังคมสงบสุข
ผลการศึกษาเปนรายขอ พบวาผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร
กลุม 1 มีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอ 4 สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและ
เหมาะสม คาเฉลี่ย 4.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .89 (ระดับมาก) สอดคลองกับผลการศึกษาของผูเรียน
กลุมทดลองที่ 2 ภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 1 พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอ 4 สถานที่ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและเหมาะสม คาเฉลี่ย 4.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .49 (ระดับ
มากที่สุด) สอดคลองกับผลการศึกษาของผูเรียนกลุมทดลองที่ 3 ภาควิชาไฟฟากําลัง กลุม 3 พบวา
ผู เรี ยนมี ความพึ งพอใจน อยที่ สุ ด คื อ ข อ 4 สถานที่ ในการจั ดกิ จกรรมการเรียนรู มี ความสะดวกและ
เหมาะสม คาเฉลี่ย 4.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .49 (ระดับมากที่สุด)
จากผลการศึกษา ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน ตองเอื้ออํานวยใหเกิดบรรยาศของการเรียนรู ทั้งนี้ สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา อาจยังไมมีความเหมาะสมในเรื่องของเครื่องปรับอากาศในหองเรียน เชน
พัดลมนอยเกินไป ทําใหอากาศรอน กอรปกับหองเรียนอยูชั้น 4 เปนชั้นสูงสุดของอาคารเรียน และโตะ
เกาอี้ที่ใชในการจัดกลุมยังเปนโตะเกาอี้เลคเชอร ซึ่งไมมีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมกลุมยอย
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สอดคล องกั บ มหาวิทยาลัยราชภั ฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2553) กล าวถึงการจั ด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใช ป ญ หาเป นฐานจะมี ก ารเปลี่ย นแปลงสิ่งอํานวยความสะดวกต าง ๆ เช น
หองเรียนตองมีหองประชุมกลุมยอย หองสมุด และอุปกรณชวยสอน หากขาดปจจัยในการพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานคงประสบผลสําเร็จไดยาก

4. ขอเสนอแนะ

4.1 ขอเสนอแนะทั่วไป
4.1.1 ขอคนพบจากการศึกษานี้ สามารถชวยใหผูเรียนไดรับการฝกทักษะตาง ๆ เชน
ทักษะการคิดอยางเปนระบบ ทักษะการแกปญหา ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการจัดลําดับงาน ทักษะ
การทํางานกลุม ทักษะการสรางมนุษยสัมพันธ ทักษะการเปนผูนําและผูตาม ความมีคุณธรรม และ
จริยธรรมธรรมในการเรียน การดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพในอนาคต และทักษะอื่น ๆ ที่
จําเปนตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและงานอาชีพ ซึ่ง
กิจกรรมการเรียนรูดังกลาวมีความเหมาะสมกับผูเรียนสายอาชีวศึกษาหรือสายอาชีพที่อยูในชวงวัยรุน
4.1.2 ขอคนพบจากการศึกษาชี้ใหเห็นวาครูผูสอน และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัด
กิ จกรรมการเรีย นรูค วรให ค วามสํ าคั ญ กั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู โดยใช ป ญ หาเป น ฐาน หรือ
กิจกรรมการเรียนรูอื่น ๆ ที่มีการสอดแทรกกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการของผูเรียนในดานตาง ๆ เชน
ด านคุ ณ ธรรม และจริ ยธรรม การแก ป ญ หา การตั ด สิ น ใจ การทํ างานเป น กลุ ม การแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ และความคิดเห็นอยางอิสระ หรืออื่น ๆ กิจกรรมการเรียนรูดังกลาวสามารถพัฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนได สามารถปรับเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรมของผูเรียนไปใน
แนวทางที่เหมาะสมขึ้น ผูเรียนไดพัฒนาพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย สําหรับการดําเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพ และสามารถนําความรูที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนรูไปประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิต และงานอาชีพอยางเปนเหตุเปนผล บนพื้นฐานของความมีคุณธรรมและจริยธรรม
4.1.3 สถานศึกษาควรมีการฝกอบรมครูผูสอนหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของทางการศึกษาให
มีความรู ความเขาใจ และมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เพื่อนําไปใช
ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปรับเปลี่ยนวิธีคิดโดยใหมองทุกอยางอยางเปนองครวม และ
รอบดาน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนในแนวทางที่เหมาะสมขึ้น ทําใหผูเรียนไดพัฒนาความรู
ความคิด ความเขาใจตอการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ และสามารถนําความรูที่ไดรับจาก
กิจกรรมการเรียนรูไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต และงานอาชีพอยางเปนเหตุเปนผล บนพื้นฐาน
ของความมีคุณธรรมและจริยธรรม
4.1.4 สถานศึกษาควรจัดสถานที่ใหมีความเหมาะสมสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน หรือกิจกรรมการเรียนรูอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกลเคียง เนื่องจากการจัดกิจกรรม
ประเภทนี้ตองใชพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสําหรับการจัดกิจกรรมกลุม กลาวคือสถานที่ตองไมคับแคบ
จนเกินไป โตะเกาอี้เหมาะสมสําหรับการจัดกิจกรรมกลุม สถานที่สามารถถายเทอากาศไดดี ไมรอน
อบอาว หากสถานที่ในการจัดกิจกรรมไมเอื้ออํานวยจะทําให ลดความสนใจของผูเรียนตอการทํ า
กิจกรรมการเรียนรู ซึ่งสถานที่สําหรับจัดกิจกรรมกลุมตองไมมีเสียงดังรบกวนจากสิ่งแวดลอมภายนอก
มากจนเกินไป เพราะอาจสงผลกระทบตอสมาธิหรือความสนใจของผูเรียน อาจนํามาซึ่งความลมเหลว
ของกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
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4.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
4.2.1 การศึกษาในอนาคตสําหรับผูเรียนสายอาชีวศึกษาหรือสายอาชีพ ควรจัดให
ผูเรียนไดทํากิจกรรมที่เนนการฝกทักษะดานตาง ๆ ที่เปนการทํางานกลุม เพื่อชวยใหผูเรียนในกลุมเกิด
การพัฒนาความรูจากความคิดที่แตกตางกัน มีมนุษยสัมพันธในการทํางาน มีการชวยเหลือกันและกัน
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูตองคํานึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับชวงวัยของผูเรียน ทั้งนี้ ประเด็น
ปญหาที่นํามาจัดกิจกรรมการเรียนรูควรเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวันหรือเปนสถานการณหรือปญหาที่
ผูเรียนเคยประสบพบเจอในการดําเนินชีวิต เพราะจะทําใหผูเรียนจะไดมองเห็นภาพ และเกิดการตอ
ยอดความรู เกิดความทาทายหรือเกิดแรงกระตุนใหคิดหาคําตอบหรือแกปญหา และสามารถนํามา
ประยุกตใชในชีวิตไดจริง
4.2.2 การศึกษาในอนาคต ควรจัดสถานที่และชวงเวลาใหมีความเหมาะสม ทั้งนี้การ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียนที่มีสถานที่ไมเอื้ออํานวย เชน มีเครื่องปรับอากาศนอยเกินไปทําให
อากาศอบอาว หรือจัดกิจกรรมการเรียนรูในชวงฤดูรอน ชวงเวลาที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู คือ เวลาประมาณ 08.00-11.30 น. เนื่องจากอากาศยังไมรอน เพราะอุณภูมิในหองเรียนยังไม
สูงมากนัก และในชวงเวลาดังกลาวผูเรียนยังมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรู อันจะชวยใหผูเรียนเกิด
ความสุขในการเรียนรู ไมมีความรูสึกอัดอึด เกิดความรูสึกอยากเรียนรูกิจกรรมตาง ๆ
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