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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงระบบ
สาหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง*
สราวุธ พัชรชมพู**
ไชยรัตน์ ปราณี*** สิริพร ปาณาวงษ์****
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
คิดเชิงระบบสาหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ดาเนินการตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา
แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและประเมินคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริ ม สร้ าง
ความสามารถใน การคิดเชิงระบบ และขั้นตอนที่ 2 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดเชิงระบบ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จานวน 40 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง ดาเนินการทดลอง
ตามแบบแผนการทดลองกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง และวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีสาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่อิสระต่อกัน
ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงระบบสาหรับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) แนวคิดและทฤษฎี 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหาสาระ
4) กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน และ 5) การวั ด และประเมิ น ผล กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ (1) เสนอประเด็นปัญหา (2) ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม (3) วิเคราะห์ ระบบความคิด
(4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (5) สร้างระบบความคิด (6) ลงมือปฏิบัติ และ (7) ประเมินผลกระบวนการคิด
2. นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ที่ เ รี ย นด้ ว ยรู ป แบบการเรี ย นการสอน
มีความสามารถในการคิดเชิงระบบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: รูปแบบการเรียนการสอน, กระบวนการจัดการเรียนการสอน, ความสามารถในการคิดเชิงระบบ

*

วิทยานิพนธ์หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2559
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, E-mail: ottowut39@gmail.com.
***
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
****
อาจารย์, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
**

ปีที่ 7 ฉบับที่ 12 มกราคม – มิถุนายน 2560

118

วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities

A Development of Instructional Model to Enhance the System Thinking
Ability for High Vocational Certificate Curriculum Students*
Sarawut Patcharachompu**
Chairat Pranee*** Siriporn Panawong****
Abstract
The purpose of this study was to develop the Instructional Model to Enhance the System Thinking
Ability for High Vocational Certificate Curriculum Students. The study was performed according to the
experimental research procedures which were divided into 2 phases. The first phase was to design and evaluate
the Instructional Model to Enhance the System Thinking Ability, and the second phrase was to study the
effectiveness of the Instructional Model to Enhance the System Thinking Ability. The sample of this study
consisted of 40 students in the programme specification of Electrical Power for high vocational Certificate
curriculum student, Nakhon Sawan Technical College selected by purposive sampling method. This study was
conducted using an experimental design via a one group pretest-posttest design. Data were analyzed by using
precentage, mean, standard deviation and t-test for dependent samples.
Results showed as follows
1. The Instructional Model to Enhance the System Thinking Ability for High Vocational Certificate
Curriculum Students included five factors as 1) principles and theories, 2) purposes, 3) contents, 4) instructional
process, and 5) evaluation. The instructional process included seven steps 1) defining the problem, 2) studying
the data, 3) system thinking analysis, 4) knowledge exchange, 5) enhancing system thinking, 6) taking action,
and 7) evaluation process.
2. Regarding the effectiveness of the Instructional Model to Enhance the System Thinking Ability,
student’s system thinking ability and the achievement after learning were statistically higher than those before
learning (p < .05).
Keywords: Instructional Model, Instruction processing, The System Thinking Ability
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บทนา
ปัจจุบันโลกมีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง ก่อให้เกิ ด
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติไ ปทั่วทุกมุ มโลก ทาให้โลกมีลักษณะไร้พรมแดนทุกประเทศ
จึงต้องเร่งเตรียมความพร้อมประชาชนของตนให้มีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในหลายๆ ด้าน เพื่อยืนหยัดได้อย่างมั่นคงในกระแสพลวัต ของระบบเศรษฐกิจโลกยุคใหม่แห่งศตวรรษ
ที่ 21 ประเทศไทยนั บ เป็ น ประเทศหนึ่ ง ที่ มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็ว จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่ง พัฒนา และปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ทั้งนี้ การศึกษานับว่าเป็นกลไกสาคัญ ในการพัฒนาศักยภาพของประชาชนภายในประเทศ การจัดการ
ศึ ก ษาในยุ ค ปั จ จุ บั น มี จุ ด เน้ น ส าคั ญ คื อ การฝึ ก ให้ ผู้ เ รี ย น คิ ด เป็ น แก้ ปั ญ หาเป็ น เพราะการที่ ค นเรา
จะด ารงชี วิ ต อยู่ ใ นสั ง คมอย่ า งมี ค วามสุ ข จ าเป็ น ต้ อ งรู้ จั ก คิ ด วิ เ คราะห์ และเลื อ กสรรสิ่ ง ที่ เ หมาะสม
กับตนเองมากที่สุด โดยเฉพาะในสภาพปัจจุบัน ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จาเป็นต้องเน้ น
การพัฒนาคนให้มีความสามารถทางการคิด และมีทักษะในการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (สุพัตรา ชาติบัญชาชัย, 2548, น. 28)
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 (2557, น. 2) เพื่อให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต สามารถ
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมหรือศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะจากศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ ให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี มีปัญญา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจัดการ
การตัดสินใจ และการแก้ปัญหา รู้จักแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้าง
งานให้สอดคล้องกับวิชาชีพและการพัฒนางานอาชีพอย่างต่อเนื่อง
การคิดเชิงระบบ เป็นวิธีการคิดอีกแนวคิดหนึ่งที่กาลังได้รับความสนใจจากนักการศึกษา ในการ
นามาใช้เพื่อการพั ฒนาทักษะการคิด ในการจั ด การเรี ย นการสอน เพราะการคิดเชิงระบบ เป็นการคิ ด
แบบองค์รวม เป็นการสอนคิดให้มองภาพรวมทั้งหมดของระบบ ทาความเข้าใจระบบที่ซับซ้อน และจะทา
ให้เข้าใจระบบทั้งหมด ซึ่งจะนาไปสู่การแก้ปัญหาในระบบนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง (คานึง เลื่อนแก้ว, 2556, น. 5)
ผู้คิดค้นทฤษฎีการคิดเชิงระบบ คือ Peter M. Senge และได้อธิบายความหมายของการคิดเชิงระบบไว้ว่า
การคิดเชิงระบบ เป็นแขนงวิชาที่มุ่งมองสิ่งต่างๆ แบบองค์รวม เป็นกรอบการทางานที่มองแบบแผน และ
ความเกี่ยวพันกัน สิ่งที่เป็นลักษณะพิเศษคือ การมองโลกแบบองค์รวมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น (Senge,
1993, p. 6) เพื่อค้นหาและสร้างแบบแผนที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง พัฒนาปัญหาหรือภารกิจให้มีความ
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สมบู ร ณ์ ม ากที่ สุ ด การคิ ด เชิ ง ระบบสามารถช่ ว ยให้ ก ารออกแบบการแก้ ปั ญ หา เป็ น ไปได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ (มนตรี แย้มกสิกร, 2546, น. 26)
การสอนให้นักศึกษามีความสามารถในการคิดเชิงระบบ จะส่งผลให้นักศึกษามีทักษะการคิด
ที่สูงขึ้นจนถึงขั้นคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ สามารถนามาประยุกต์ใช้ เพื่อการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ
มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ทาให้ผลงานที่ออกมามีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้วิจัยมีความมุ่งหมายหลัก
ในการศึกษาค้นคว้าหารูปแบบการเรียนการสอน ที่สามารถเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงระบบ
ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงระบบ สาหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง โดยนาแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยการ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นหลัก มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นทฤษฎี
พื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างและประเมินคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
คิดเชิงระบบสาหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
2. เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิ ด
เชิงระบบสาหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงระบบ สาหรับนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พัฒนาขึ้นจากแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน ดังนี้
1. ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism Theory)
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เป็นทฤษฎีตามแนวคิดของ Piaget และ Vygotsky มีความ
เชื่อว่า การเรียนรู้หรือการสร้างความรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในของผู้เรียน โดยที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง
ความรู้โดยการนาประสบการณ์หรือสิ่งที่พบเห็นในสิ่งแวดล้อมหรือสารสนเทศใหม่ที่ได้รับมาเชื่อมโยง
กับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิมมาสร้างเป็นความเข้าใจของตนเอง หรือเรียกว่า โครงสร้างทางปัญญา
(Cognitive structure) โดยรู ป แบบการท าความเข้ า ใจ (Mental model) ในสมองสามารถเปลี่ ย นแปลง
(Change) ขยาย (Enlarge) และซับซ้อนขึ้นได้ โดยผ่านทางกระบวนการ การดูดซึม (Assimilation) และการ
ปรั บเปลี่ ย น (Accommodation) (Piaget, 1972, pp. 1-12) อีกทั้งสั งคมและวัฒนธรรมจะเป็นเครื่ อ งมื อ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 12 มกราคม – มิถุนายน 2560
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ทางปัญญาที่จาเป็ นสาหรั บการพัฒ นารู ปแบบและคุณ ภาพของปัญญา ทาให้ผู้เรียนเกิ ดความสั มพั น ธ์
ระหว่างบุคคล และนาไปปรับความสมดุลทางความคิด (Vygotsky, 1978, p. 90)
2. ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism Theory)
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน เป็นทฤษฎีที่มีพื้นฐานมาจาก
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget เช่นเดียวกับทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ผู้พัฒนาทฤษฎีนี้
คือ Seymour Papert มีความเชื่อว่า การเรียนรู้ที่ดีเกิดจากการสร้างพลังความรู้ในตนเองและด้วยตนเอง หาก
ผู้ เ รี ย นมี โ อกาสได้ ส ร้ า งความคิ ดและนาความคิด ของตนเองไปสร้า งสรรค์ชิ้ นงาน โดยอาศั ย สื่ อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม จะทาให้เห็นความคิดนั้นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และเมื่อผู้เรียนสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ขึ้นมา จะหมายถึงการสร้างความรู้ขึ้นในตนเองนั่นเอง ความรู้ที่ผู้เรียนสร้างขึ้นในตนเองนี้ จะมีความหมาย
ต่ อ ผู้ เ รี ย น อยู่ ค งทน ผู้ เ รี ย นจะไม่ ลื ม ง่ า ย และสามารถถ่ า ยทอดให้ ผู้ อื่ น เข้ า ใจความคิ ด ของตนได้ ดี
นอกจากนั้นความรู้ที่สร้างขึ้นเองนี้ ยังเป็นฐานให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ใหม่ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
(ทิศนา แขมมณี, 2550, น. 96)
3. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นหลัก (Project Based Learning)
การจั ดการเรี ยนการสอนโดยใช้ โครงการเป็ นหลั ก มี รากฐานมาจากแนวคิ ดของ John Dewey
นักปรัชญาและนักการศึกษาชาวอเมริกัน และแนวคิดการศึกษาแบบพัฒนาพิพัฒน์ (Progressive Education)
มีความเชื่อว่าการศึกษาเป็นการสร้างประสบการณ์ชีวิตที่ต่อเนื่อง โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่เกิดจาก
การสอนที่มีครูผู้สอนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การจัดทาโครงการจึงมีความสาคัญ ในการเตรียมผู้เรียน
ให้มีความรู้ความสามารถตามความต้องการในการประกอบอาชีพในอนาคต สิ่งที่สาคัญสาหรับการเรียนรู้
โดยการทาโครงการ คือ การใช้ปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตจริง จาเป็นต้องใช้ทักษะต่างๆ ในการทางาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และผู้เรียนจะได้ฝึกหัดพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จาเป็นในการทาโครงการ (นฤมล ยุตาคม,
2543, น. 35)

ปีที่ 7 ฉบับที่ 12 มกราคม – มิถุนายน 2560

วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities

122

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการคิดเชิงระบบ

แนวคิด/ทฤษฎี

ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
(Constructivism Theory)
เป็นทฤษฎีที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยการ
ลงมือ กระทา ถ้าผู้เ รียนถูกกระตุ้นด้วยปัญหาที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางปัญญา ผู้เรียนต้องพยายามปรับโครงสร้างทางปัญญา
ให้เข้าสู่ภาวะสมดุล โดยการรับข้อมูลใหม่จากสิ่งแวดล้อมเข้าไป
ไว้ในโครงสร้างทางปัญญา และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทาง
ปั ญ ญา โดยการเชื่ อ มโยงความรู้ เ ดิ ม กั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารใหม่
จนกระทั่ง ผู้เ รียนเกิดการเรียนรู้และสร้างเป็น องค์ความรู้ของ
ผู้เ รียนเอง โดยการเรียนรู้เ ป็น การค้น หาความหมาย และเน้น
ความเข้าใจในภาพรวม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
(Constructionism Theory)
เป็นการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้
ด้ ว ยตนเอง และน าความรู้ ไ ปสร้ า งชิ้ น งาน โดยอาศั ย สื่ อ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม จะได้เห็นความรู้นั้นเป็นรูปธรรม ความรู้

ที่สร้างขึ้น จะเป็นความรู้ที่มีความหมาย มีความคงทน ไม่ลืมง่าย
และสามารถถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจความคิดของตนเองได้ดี
แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นหลัก

ความสามารถในการคิดเชิงระบบสาหรับนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

การจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนได้ร่วมกัน
เลือกทาโครงการที่ตนสนใจ โดยร่วมกันสารวจ สังเกต และกาหนด
เรื่องที่ตนสนใจ วางแผนในการทาโครงการร่วมกัน ศึกษา หาข้อมูล
ความรู้ที่จาเป็นและลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ จนได้ข้อ
ค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่แล้วจึงเขียนรายงานและนาเสนอต่อ
สาธารณชน เก็บข้อมูล แล้วนาผลงานและประสบการณ์ทั้งหมดมา
อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและสรุปผลการเรียนรู้ที่
ได้รับจากประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมด
ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ (System Thinking)

อย่างมีหลักการและเหตุผล

องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
1. แนวคิด ทฤษฎี
2. วัตถุประสงค์
3. เนื้อหาสาระ
4. กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ขั้นที่ 1 เสนอประเด็นปัญหา
1) จุดประเด็นปัญหา
2) ทาความเข้าใจกับประเด็นปัญหา
ขั้นที่ 2 ค้นคว้าข้อมูลเพิม่ เติม

3. ระบุปัจจัยสาเหตุของประเด็นปัญหา
4. อธิบายความสัมพันธ์ เชื่อมโยง
ของประเด็นปัญหา
5. เขียนวงจรปัญหาอย่างต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกัน
6. สรุปเป็นความคิดรวบยอดเพือ่ เป็น
แนวทางในการนาไปปฏิบัติ
7. ประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอด
ในการปฏิบัติ

- ระบุปัจจัยสาเหตุ

ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ระบบความคิด
1) คัดเลือกปัจจัยสาเหตุของประเด็น
ปัญหาที่แท้จริง
2) สร้างวงจรปัจจัยสาเหตุของประเด็น
ขั้นที่ 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้
1) แลกเปลี่ยนความคิดกับกลุ่มย่อย
2) แลกเปลี่ยนความคิดกับกลุ่มใหญ่
ขั้นที่ 5 สร้างระบบความคิด
1) เพิ่มเติมรายละเอียด
2) เขียนแผนผังความคิด

ขั้นที่ 6 ลงมือปฏิบัติ
- นาผังความคิดมาลงมือปฏิบัติงานจริง
ขั้นที่ 7 ประเมินผลกระบวนการคิด

การคิดที่มองแบบองค์รวม มองสิง่ ที่ใหญ่แล้วย่อยให้เล็กลง มี
ความสัมพันธ์กับบริบทสิ่งแวดล้อม กระบวนการ สามารถย้อน
กลับไปกลับมาได้ และต้องใช้การปฏิสัมพันธ์กับผู้อนื่ เพื่อค้นหา
วิธีการแก้ปัญหา สร้างแบบแผน อย่างสร้างสรรค์ ในการจัดการ
กับสิ่งที่ความสลับซับซ้อน เพื่อนาไปสู่การเปลีย่ นแปลงพัฒนาให้
มีความสมบูรณ์ มีความชัดเจน และประสิทธิภาพมากที่สุด

มีหลักการและเหตุผล
2. ค้นคว้าข้อมูลเพือ่ ตอบปัญหาได้

ปัญหา

(Project Based Learning)

1. วิเคราะห์ประเด็นปัญหาได้อย่าง

1) ประเมินจุดมุง่ หมายการเรียนรู้
2) ประเมินกระบวนการคิดเชิงระบบ
5. การวัดและประเมินผล

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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สมมติฐานของการวิจัย
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงระบบ สาหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้
1. นั กศึ กษาหลั ก สู ตรประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ นสู ง ที่ เ รี ย นด้ วยรู ป แบบการเรี ย นการสอน
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงระบบ มีความสามารถในการคิดเชิงระบบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ที่ เ รี ย นด้ ว ยรู ป แบบการเรี ย นการสอน
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงระบบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นลักษณะของการวิจัยและพัฒนา แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
1. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อสังเคราะห์เป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างกรอบ
แนวคิดและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงระบบ
2. การสร้างรูปแบบการเรียนการสอน ตรวจสอบความเหมาะสมความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
ของรู ป แบบการเรี ย นการสอนโดยใช้ เ ทคนิ ค วิ ธี ก ารสั ม มนาอิ ง ผู้ เ ชี่ ย วชาญ (Connoisseurship) โดย
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 9 คน นามาปรับปรุงแก้ไข และสร้างเอกสารประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
3. การตรวจสอบคุ ณ ภาพรู ป แบบการเรี ย นการสอน โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญจ านวน 5 คน และ
ตรวจสอบคุณภาพเอกสารประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอน โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน และ
นามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ นาไปทดลองใช้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง วิทยาลั ยเทคนิคนครสวรรค์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 คน และนาผลการทดลองมา
ปรับปรุงแก้ไข
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
1. การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน ดาเนินการโดยนารูปแบบการเรียนการสอนไป
ทดลองใช้ จ ริ ง กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาแผนกวิ ช าช่ า งไฟฟ้ า วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครสวรรค์
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงการ รหัสวิชา 3104-8501 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2558 จานวน 40 คน โดยใช้แบบแผนการทดลองกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง
2. การสรุปผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ดาเนินการโดยเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ผลคะแนนความสามารถในการคิดเชิงระบบ และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ก่อนและ
หลังการทดลอง โดยใช้ค่าสถิติทีสาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่อิสระต่อกัน (t-test dependent)
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหาคุณภาพและศึกษาผลการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีรายละเอียด ดังนี้
1. การวัดความสามารถในการคิดเชิงระบบของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงระบบ ซึ่งเป็น
ข้อสอบแบบสถานการณ์ ถามตอบแบบอัตนัย จานวน 4 ข้อ คะแนนรวม 80 คะแนน ทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน แล้วเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน
ความสามารถในการคิดเชิงระบบ แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย คะแนนความสามารถในการคิ ด เชิ ง ระบบของนั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย น
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน ก่อนเรียนและหลังเรียน
กลุ่มตัวอย่าง
N
S.D.
t
Sig.
X
คะแนนก่อนเรียน
คะแนนหลังเรียน

40
40

42.55
66.52

4.10
3.19

46.48*

.000

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่เรียนด้วยรูปแบบการ
เรียนการสอน มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ตั้งไว้
2. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่เรียนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จานวน 40 ข้อ มีคะแนนรวม 40 คะแนน ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แล้วเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน
ก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ที่เรียนด้วยรูปแบบ
การเรียนการสอน ก่อนเรียนและหลังเรียน
กลุ่มตัวอย่าง
N
S.D.
t
Sig.
X
คะแนนก่อนเรียน
40
20.50
1.55
26.47*
.000
คะแนนหลังเรียน
40
29.70
1.73
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 2 พบว่า นั กศึ กษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บัตรวิช าชี พ ชั้ นสู ง ที่เ รี ย นด้ วยรู ป แบบ
การเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ตั้งไว้
สรุปผลการวิจัย
การนาเสนอผลการพัฒนาและผลการวิเคราะห์ข้อมูลของรูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย
รายละเอียด ดังนี้
ขั้ นตอนที่ 1 ผลการพั ฒนารูปแบบการเรีย นการสอนเพื่ อเสริ มสร้ างความสามารถในการคิด
เชิงระบบ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีการจัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงระบบ
สาหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการคิด และ
การนาความคิดที่นักศึกษาได้รับการพัฒนาถ่ายโยงไปสู่การวางแบบแผน เพื่อการปฏิบัติงานในการเรียนรู้
ในสาขาวิชาช่างต่างๆ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน ดังนี้ 1) ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 2) ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 3) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นหลัก และ
4) ทฤษฎี การคิดเชิงระบบ
2. วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงระบบ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
3. เนื้อหาสาระการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงระบบ สาหรับ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เป็นการกาหนดเนื้อหาโดยใช้เหตุการณ์ หรือสถานการณ์
หรือกรณีศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนและประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงระบบ
4. กระบวนการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 เสนอประเด็นปัญหา เป็นขั้นการนาเสนอสถานการณ์หรือกรณีศึกษาเรื่องราวต่างๆ
เพื่อพยายามจุดประเด็นการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยการกระตุ้นให้เกิดการคิดที่หลากหลาย
ขั้นที่ 2 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เป็น ขั้นที่ผู้สอนแนะนาให้ผู้เรียนใช้ความคิดตามสถานการณ์
ของประเด็นปัญหา เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมมาสนับสนุนประเด็นปัญหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ระบบความคิด เป็นขั้นการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุที่แท้จริงของประเด็น
ปัญหาและสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงของประเด็นปัญหา และสร้างวงจรปัจจัยสาเหตุของประเด็นปัญหา
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ขั้นที่ 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นขั้นการนาเสนอแนวคิดของตนเองกับเพื่อนสมาชิกกลุ่มย่อย
และกลุ่มใหญ่
ขั้นที่ 5 สร้างระบบความคิด เป็นขั้นที่ผู้เรียนวงจรปัจจัยสาเหตุของกลุ่มใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็น
วงจรปัจจัยสาเหตุที่สมบูรณ์ที่สุด มาเขียนรายละเอียดหรือขั้นตอนย่อยๆให้ชัดเจน
ขั้นที่ 6 ลงมือปฏิบัติ เป็นขั้นการพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนแต่ละคนซึ่งเป็นนามธรรม
มาลงมือปฏิบัติจริงตามแผนที่วางไว้ซึ่งเป็นรูปธรรม
ขั้นที่ 7 ประเมินผลกระบวนการคิด เป็นขั้นที่ผู้สอนประเมินผลกระบวนการคิด โดยพิจารณา
จากร่องรอยการเรียนรู้ของผู้เรียน
5. การวัดและประเมินผล วัดความสามารถในการคิดเชิงระบบของผู้เรียน โดยใช้แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดเชิงระบบ เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงแนวคิดเพื่อแก้ปัญหา เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย
ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Rubrics) และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยใช้แบบทดสอบ
วัด ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย น เพื่ อ วัด ความรู้ ทักษะ และความสามารถตามวัตถุ ประสงค์ ข องการเรี ย น
มีลักษณะเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย
ผลจากการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิด
เชิงระบบ สรุปได้ดังนี้
1. ผลการตรวจสอบเพื่อประเมินคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอน พบว่า รูปแบบการเรียน
การสอนมีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.46, S.D. = 0.55) อธิบายได้ว่า รูปแบบการ
เรี ย นการสอนมี ค วามเหมาะสม และสามารถน าไปใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความสามารถในการคิดเชิงระบบของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงได้
2. ผลการตรวจสอบเพื่อประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
พบว่า 1) แผนการจัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.68, S.D. = 0.49)
อธิบายได้ว่า แผนการจัดการเรียนการสอนสามารถนาไปใช้ ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อ เสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดเชิงระบบของนักศึกษาได้ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงระบบ
มี ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งอยู่ ร ะหว่า ง 0.6-1.0 อธิ บายได้ ว่า แบบทดสอบวัด ความสามารถในการคิ ด
เชิ ง ระบบ สามารถน าไปใช้ ใ นการวั ด ความสามารถในการคิ ด เชิ ง ระบบของนั ก ศึ ก ษาได้ และ
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.6-1.0 อธิบายได้ว่า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถนาไปใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาได้
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ขั้นตอนที่ 2 ผลการศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
คิดเชิงระบบ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
1. นักศึกษาหลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้ นสู ง ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรี ยนการสอน
มี ค วามสามารถในการคิ ดเชิงระบบหลั ง เรีย นสู งกว่า ก่ อนเรีย น อย่ า งมี นัย ส าคั ญทางสถิ ติที่ระดับ .05
(ผลดังตารางที่ 1)
2. นั กศึ กษาหลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พชั้ นสู ง ที่ เรี ยนด้ วยรู ปแบบการเรี ยนการสอน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ผลดังตารางที่ 2)
อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัย ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการอภิปราย ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. ผลการสร้างและประเมินคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การคิดเชิงระบบ สาหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงระบบ
ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน มีความถูกต้องเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
(X  4.46) สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงระบบ
สาหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้วิจัยได้
ดาเนินการตามขั้นตอนการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยได้ศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ Joyce & Weil (2009);
ปราโมทย์ จันทร์เรือง (2536); จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช (2549); ทิศนา แขมมณี (2550) ศึกษาและวิเคราะห์
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน และการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นหลั ก และศึกษางานวิจัยของ มนตรี แย้มกสิกร (2546) และ
บุ ญ เลี้ ย ง ทุ ม ทอง (2553) น ามาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ น าความรู้ จ ากทฤษฎี ม าเชื่ อ มโยงเข้ า กั บ ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน
เพื่อกาหนดองค์ประกอบต่างๆ ของรูปแบบการเรียนการสอน นาไปวิพากษ์รูปแบบการเรียนการสอน
โดยใช้ เ ทคนิ ค วิธีการสั มมนาอิ งผู้ เ ชี่ ย วชาญ และนารู ปแบบการเรี ย นการสอนไปตรวจสอบคุ ณ ภาพ
โดยผู้เชี่ยวชาญ สอดคล้องกับแนวคิดของ เรขา อรัญวงศ์ (2543, น. 10-13) กล่าวว่า การพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนต้องประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญ คือ ต้องมีการศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือ
การสอน เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างรูปแบบการเรียนการสอน ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบควรดาเนินการ
ทั้งโดยผู้ทรงคุณวุฒิและทดลองใช้จริง การทดลองใช้ และวิเคราะห์ข้อมูล
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2. ผลการศึกษาการใช้รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงระบบ
สาหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
2.1 ผลการศึกษาความสามารถในการคิดเชิงระบบ ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ทีเ่ รียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน พบว่า ความสามารถในการคิดเชิงระบบ ของนักศึกษา
ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงระบบ มีความสามารถ
ในการคิ ด เชิ ง ระบบหลั ง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย น ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะว่ า รู ป แบบการเรี ย นการสอน
มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่มีการวางแผนการเรียนรู้ไว้เป็นขั้นตอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้
ด้วยตนเอง ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน และการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้โครงการเป็นหลัก ซึ่งเป็นแนวคิดทฤษฎีที่มุ้ง เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง นาความรู้
ที่มีอยู่เดิมเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ จนกระทั่งผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสร้างเป็นองค์ความรู้ของผู้เรียนเอง
การเรียนรู้เป็นการค้นหาความหมายและเน้นความเข้าใจในภาพรวม (Piaget, 1972, pp. 1-12; Vygotsky,
1978, p. 90) และนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งาน โดยการสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือผลงานออกมา ส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถแสดงศักยภาพทางการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ มี กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม
โดยใช้สถานการณ์ หรือกรณีศึกษาที่นามาประกอบการเรียนการสอน มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และมีความน่าสนใจมาใช้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงระบบของนักศึกษา มีความ
สอดคล้องกับความสนใจและความสามารถของนักศึกษา เพราะนักศึกษาจะเลือกรับสิ่งเร้าที่ตนรู้จัก หรือมี
ความสนใจ (Klausmeier, 1985, p. 105) และส่ งเสริ มให้นักศึ ก ษาได้ ศึ กษาได้ ค้ นคว้า วิเ คราะห์ปัญหา
ฝึกกระบวนการคิดด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ การพัฒนานักศึกษาควรเป็นการพัฒนารอบด้านไปพร้อมๆ กัน
การด าเนิ น การพั ฒ นาการคิ ด จึ ง ควรต้ อ งกระท าทุ ก อย่ า งรอบด้ า น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาการคิ ด
อย่ า งสมบู ร ณ์ (Swartz & Perkins, 1990) โดยกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน เริ่ ม ต้ น จากการ
ใช้ ส ถานการณ์ ปั ญหา หรื อ กรณี ศึ ก ษากระตุ้ น ให้ เ กิ ด ปั ญ หา กระตุ้ น ให้ เ กิ ด การคิ ด และใช้ วิ ธี ก ารคิ ด
ที่หลากหลาย เพื่ อวิเ คราะห์ปัญหาในสถานการณ์ ปัจ จุ บั น และเปิด โอกาสให้ผู้ เ รี ย นได้ ใช้ วิธี ก ารคิ ด
โดยเลื อกใช้ข้ อมู ลอย่ างมี หลักการสมเหตุส มผล ส่ งเสริ มให้ผู้ เ รีย นเกิ ด กระบวนการคิด ที่หลากหลาย
อย่ า งเป็นระบบ เมื่ อได้ ข้ อมู ลจากการค้นคว้ามาแล้ ว ผู้ เรี ยนสามารถ แลกเปลี่ ย นและปรั บปรุ งการคิด
ของตนเองร่วมกับเพื่อนในกลุ่ม ทาให้ผู้เรียนได้แนวคิดใหม่ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ การวัด
และประเมินความคิด เป็นการสะท้อนผลการคิดเชิงระบบของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อนาไปปรับปรุงการคิด
ของตนเอง ดังนั้นเมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้ตามขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ของรูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงระบบแล้ว จะสามารถพัฒนาให้นักศึกษามีการคิดเชิงระบบ
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ที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญเลี้ยง ทุมทอง (2553) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 4 พบว่า รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 4 ที่พัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด และคะแนนเฉลี่ยกระบวนการคิดเชิงระบบ ในการจัดการเรี ย นรู้
ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบหลังเรียนในแต่ละโรงเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรวรรณ ชนะศรี (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบ
การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ก ลยุ ท ธการจั ด การความรู้ เพื่ อ พั ฒ นาการคิ ด เชิ ง ระบบ ส าหรั บ นั ก เรี ย น
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 พบว่ า เมื่ อ ศึ ก ษาความสามารถในการคิ ด เชิ ง ระบบ ของนั ก เรี ย นกลุ่ ม ทดลอง
หลังการใช้รูปแบบการจัด การเรียนรู้สู งกว่าก่ อนการใช้รูปแบบ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และความสามารถในการคิดเชิงระบบของนักเรียนกลุ่มทดลอง ภายหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ดังนั้นจากการอภิป รายข้างต้น จะเห็นได้การเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงระบบ
ให้แก่นักศึกษา จาเป็นต้องวางแผนการพัฒนาความคิดของนักศึกษาเป็นขั้นตอน จากความคิดพื้นฐานและ
พัฒนาความคิดให้สูงขึ้น และพยายามนาความคิดมาสร้างเป็นผลงาน เพื่อให้มองเห็นเป็นรูปธรรม เกิดความ
ภาคภูมิใจ และต้องฝึกหัดให้นักศึกษาคิดบ่อยๆ จะทาให้นักศึกษาเกิดความชานาญมากขึ้น
2.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิด
เชิงระบบ พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ที่เ รี ย นด้ วยรู ปแบบการเรี ย นการสอน มี ค ะแนนผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นหลั ง เรี ย นสู ง กว่า ก่ อนเรี ย น
อภิปรายได้ว่า เมื่อนักศึกษามีพัฒนาการทางความสามารถในการคิดเชิงระบบในระดับหนึ่งหรือจนชานาญ
เมื่อพบกับปัญหาที่ทาให้ต้องคิด นักศึกษาจะวิเคราะห์ประเด็นปัญหา หาปั จจัยสาเหตุ หาความสัมพันธ์
เชื่อมโยงของปัจจัยสาเหตุด้วยหลักการและเหตุผล และนามาสร้างแบบแผนความคิดของตนเอง เพื่อใช้ใน
การแก้ปัญหา ดังนั้นเมื่อนักศึกษามีความสามารถในการคิดเชิงระบบแล้ว จะส่งผลทาให้มีเหตุมีผลทุกครั้ง
ในการคิดที่จะกระทาอะไร ทาไปแล้วส่งกระทบถึงใคร จะแก้ปัญหาได้อย่างไร ผลที่ตามมาคือ นักศึกษา
จะมีพัฒนาการทางการคิดสูงขึ้น และส่งผลให้การเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย สอดคล้องกับงานวิจัย
ของมนตรี แย้ มกสิ กร (2546) ได้ พั ฒนารู ปแบบการสอนเพื่ อพั ฒนาการคิด เชิงระบบของนิ สิ ต ระดั บ
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน ผลการวิจัยพบว่า
รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาการคิดเชิงระบบของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึ กษา
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มีแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของค่าประสิทธิภาพโดยรวม มีพัฒนาการความก้าวหน้าที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
ของค่าประสิทธิภาพทั้งด้านกระบวนการเรียนของแต่ละหน่วยเรียน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. การนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงระบบไปใช้ใน
การเรียนการสอน ควรศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน อันจะเป็นประโยชน์ในการนารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ให้ได้ผลดี
2. รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงระบบ จะส่งผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้สอนควรทาความเข้าใจกับผู้เรียนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน
ให้เข้าใจก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน
3. การนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงระบบ ที่ผู้เรียน
ไม่ใช่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ผู้สอนควรพิจารณา
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามความเหมาะสม โดยต้องคานึงถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงระบบ
ในประเภทวิชาอื่นๆ เช่น ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภท
วิชาเกษตรกรรม เป็นต้น ทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เพื่อให้รูปแบบการเรียนการสอนมีความครอบคลุมทุกหลักสูตร และประเภทวิชา
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงระบบ
โดยนาแนวคิดทฤษฎีอื่นๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความสามารถ ในการคิดเชิงระบบ
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการคิดเชิงระบบ โดยอาจใช้กลุ่ม
ตัวอย่างที่หลากหลายขึ้น เพื่อให้รูปแบบการเรียนการสอนมีความครอบคลุมผู้เรียนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
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