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This research was classroom action research focused on the development of
problem-based learning on the topic of the endocrine system. The purposes of the study were
as follows: 1) to develop the students’ critical thinking through problem-based learning; 2) to
investigate the learning achievements of students between before and after learning through
problem-based learning; 3) to investigate the students’ satisfactions and opinions towards the
PBL process; and 4) to investigate the best practice for problem-based learning on the
endocrine system. The study group consisted of twenty-six Grade Eleven students from a
class in a large-sized secondary school in Bangkok. The instruments of the study included: 1)
learning plans on the endocrine system; 2) learning achievement tests; and 3) student
satisfaction forms regarding learning activities. The data were analyzed by: 1) comparing the
students’ critical thinking level by completing the answer sheet by using a critical thinking
scoring rubric; 2) comparing the learning achievements of students between before and after
learning through problem-based learning using a t-test for dependent samples; and 3)
investigating the students’ satisfactions and opinions towards the PBL process by an analysis
of the mean in each question and compared to scoring criteria. The findings showed that
students’ critical thinking increased after learning through problem-based learning activities
and had a tendency to increase. The learning achievement scores after learning though
problem-based learning were higher than before learning at a significant level of .05. The
class normalized gain was at a medium level (<g> = 0.60). The level of student satisfactions
and opinions towards content knowledge and PBL process were at a good level.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
วิท ยาศาสตร์ มี บ ทบาทส าคัญ ต่อ สังคมโลกทัง้ ในปั จ จุบัน และอนาคต เนื่ อ งจากเป็ น
ศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับการดารงชีวิตประจาวัน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นามาใช้ ในการสร้ างสรรค์สิ่ง
ต่า ง ๆ บนโลก เช่น สิ่ ง อ านวยความสะดวก รวมถึ ง มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การคิ ด ท าให้ ค นคิ ด อย่า งมี
วิจ ารณญาณ คิดสร้ างสรรค์ คิด วิเคราะห์ แยกแยะอย่างเป็ น ระบบ (ส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, 2552) เป้าหมายของการเรี ยนวิทยาศาสตร์ คือ เพื่อพัฒ นาวิธีคิดให้ มีเหตุ
และผล มี ทั ก ษะในการค้ น คว้ าหาความรู้ รู้ จัก การแก้ ปั ญ หาอย่ า งเป็ นระบบ อี ก ทั ง้ เข้ าใจ
ปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติ รอบตัว (ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน, 2552)
นอกจากนี พ้ ระราชบัญ ญั ติ ก ารศึก ษาแห่ ง ชาติ พุ ท ธศัก ราช 2542 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 2)
พุทธศักราช 2545 และ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 ได้ กาหนดแนวทางการจัดกระบวนการเรี ยน
การรู้ ที่ ระบุไว้ ในมาตรา 24 ว่า ให้ ครู ผ้ ูสอนจัด การเรี ยนรู้ ให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ฝึ กทักษะกระบวนการคิด
ประยุกต์ใช้ ความรู้ในการแก้ ปัญหา ฝึ กการปฏิบตั กิ ารและได้ เรี ยนรู้จากประสบการณ์จริง
การเรี ยนวิทยาศาสตร์ จึงเป็ นการพัฒนาผู้เรี ยนให้ พร้ อมทังความรู
้
้ กระบวนการ เกิดการ
ตังค
้ าถามจากความสงสัยในสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว เน้ นการลงมือปฏิบตั ิ และใช้ ความสามารถใน
การสื บ เสาะหาความรู้ ใหม่ ๆ เพื่ อ ตอบข้ อ สงสัย หรื อ สิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ น้ (ส านัก งานคณะกรรมการ
การศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน, 2552) ท าให้ การจัด การเรี ยนรู้ ในยุค ปั จ จุบันต้ องมี เทคนิ คการสอนและ
วิธีการที่หลากหลาย ครู และผู้เรี ยนต้ องเรี ยนรู้ ไปด้ วยกัน ฝึ กทักษะต่าง ๆ ผ่านการลงมือปฏิ บัติ
ทดแทนการสอนบรรยายหน้ าชันเรี
้ ยน เช่น การทาการทดลอง การแสดงความคิดเห็นหรื ออภิปราย
ใน ชั น้ เรี ย น ซึ่ งมี ส่ วน ช่ ว ย ให้ ผู้ เรี ย น ส นุ ก ส น าน กั บ ก ารเรี ย น เกิ ด ก ารเรี ย น รู้ ที่ ดี ขึ น้
(สมเกี ยรติ พรพิสุทธิมาศ, 2014) อีกทัง้ ต้ องสอดคล้ องกับการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ที่ม่งุ เน้ นให้
ผู้เรี ยนพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้ านอย่างเต็มศักยภาพ มีทกั ษะที่จาเป็ นในการดารงชีวิต เช่น ทักษะ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะคิดวิเคราะห์ ทักษะการ
แก้ ปัญหา ทักษะด้ านการสร้ างสรรค์และนวัตกรรม รวมถึงทักษะด้ านความร่วมมือและการทางาน
เป็ น กลุ่ม สามารถสื่ อ สารแลกเปลี่ ย นความรู้ กับ ผู้อื่ น ได้ (Bellanca and Brandt, 2010) ครู ใน
ศตวรรษที่ 21 จึงต้ องเปลี่ยนบทบาทจากผู้ถ่ายทอดความรู้ให้ กบั นักเรี ยนฝ่ ายเดียว มาเป็ นผู้อานวย
ความสะดวก (facilitator) ในการเรี ยนรู้ ที่ต้องออกแบบการเรี ยนรู้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนได้ ลง

2
มือทาด้ วยตนเองหรื อเป็ นกลุ่มกับเพื่อน เพื่อกระตุ้นการสร้ างแรงจูงใจให้ กับผู้เรี ยน และส่งเสริ ม
ทัก ษะต่าง ๆ ซึ่ง เป็ น การเปลี่ ย นจากการเรี ย นรู้ ที่ ผ้ ูเรี ย นเป็ น ผู้รับ ข้ อ มูล จากครู เพี ย งฝ่ ายเดี ย ว
(passive learning) มาเป็ น การเรี ย นรู้ ที่ ผ้ ูเรี ย นได้ ล งมื อปฏิ บัติแ ละฝึ ก การแสวงหาความรู้ ด้ ว ย
ตนเอง (active learning) (นวพร ชลารักษ์ , 2015) ดังนันการศึ
้
กษาเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีคณ
ุ ภาพ
และมีทกั ษะชีวิตจึงมีความสาคัญ เพื่อเตรี ยมพร้ อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต
สาหรับการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ในประเทศไทยที่ผ่านมา พบว่า เน้ นการบรรยาย
และการติวโดยสรุ ปเนือ้ หาให้ ผ้ เู รี ยนท่องจา ไม่เน้ นพัฒ นาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
และวัดผลในส่วนของเนือ้ หามากกว่ากระบวนการเรี ยนรู้ ผู้เรี ยนจึงเป็ นผู้ได้ รับข้ อมูลจากผู้สอน
เพียงฝ่ ายเดียว (บรรจง อมรชีวิน, 2554; วิทยากร เชียงกูล, 2558; สมบัติ การจนารักพงค์, 2549)
ส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนไม่เกิดแรงจูงใจ และไม่เข้ าใจเนื ้อหาในการเรี ยน นอกจากนี ้ยังพบว่า เด็กไทยยังมี
ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์ ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน (ปานรวี ยงยุทธวิชยั , 2552) ในส่วน
ของรายวิช าชี ววิทยา ซึ่งเป็ น วิช าหนึ่งที่ จัดอยู่ในกลุ่ม สาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ เป็ น วิช าที่ มี
เนื ้อหามาก ซับซ้ อน และค่อนข้ างเป็ นนามธรรม (ขวัญชนก ศรัทธาสุข, 2557) อีกทัง้ ผู้วิจยั ยังพบ
ปัญหาการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนในชันเรี
้ ยนด้ วยตนเองว่า การจัดการเรี ยนรู้เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ท่อ ซึง่ จัด
อยู่ในรายวิชาชีววิทยา มีเนื ้อหาที่คอ่ นข้ างเป็ นนามธรรม ขาดการเชื่อมโยงให้ เห็นภาพ ผู้เรี ยนส่ วน
ใหญ่มกั เรี ยนเพื่อจดจามากกว่าเรี ยนเพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้หรื อฝึ กทักษะการคิด ส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนไม่
เข้ าใจบทเรี ยนและไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ กับเนื ้อหาเรื่ องอื่น ๆ ที่ผ้ เู รี ยนเคยเรี ยนมาได้ (จริ ยา
กาลังมาก, 2558; วัชราพร ฟองจันทร์ , 2558) นอกจากนี ้ ผู้วิจยั ยังพบว่าผู้เรี ยนส่วนใหญ่ ยงั ขาด
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล จากการสังเกตพฤติกรรม
การเรี ยนของผู้เรี ยนขณะทากิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ผ้ เู รี ยนต้ องสืบค้ นข้ อมูลเพื่อนามาอภิปรายและ
ตอบคาถามร่ วมกัน กับเพื่ อนเป็ น กลุ่ม ในเนื อ้ หา เรื่ อง ระบบกล้ ามเนื อ้ ซึ่งเป็ นเนื อ้ หาที่ เรี ยนใน
ภาคเรี ยนที่ 1 โดยพบว่า ผู้เรี ยนส่วนใหญ่ไม่สามารถพิจารณาเลือกแหล่งข้ อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อใช้
ในการตอบคาถามได้ อีกทังไม่
้ สามารถตอบคาถามที่ต้องใช้ ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้
หนึ่งไปยังอีกความรู้ หนึ่งได้ อย่างมี เหตุผลเมื่ อผู้สอนถามคาถามที่ ต้องเชื่อมโยงการทางานของ
ระบบกล้ ามเนื ้อกับการทางานของระบบประสาท ดังนันการปรั
้
บปรุงและพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้
ในรายวิชาชีววิทยามีความจาเป็ นที่ต้องหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู้ และพัฒ นา
ความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลของผู้เรี ยน
การจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน (problem-based learning) เป็ นการจัด การ
เรี ยนรู้รูปแบบหนึง่ ที่เหมาะกับการเรี ยนวิทยาศาสตร์ และสอดคล้ องกับการจัดการเรี ยนรู้ในศตวรรษ
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ที่ 21 (พิ ม พัน ธ์ เดชะคุป ต์ , 2558) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ย นได้ ฝึ กทัก ษะการคิด วิเคราะห์ การแก้ ไข
ปั ญหาหรื อสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ เนื่องจากเป็ นการเรี ยนรู้ที่ใช้ ปัญหามาเป็ นตัวกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยน
เกิ ด กระบวนการค้ น คว้ า หาความรู้ และคิ ด วิ เคราะห์ ห าค าตอบด้ ว ยตนเอง ฝึ ก การคิ ด อย่ างมี
วิจ ารณญาณ (Allen, Donham, and Bernhardt, 2011a, 2011b; Thomas, 2009) นอกจากนี ้
การจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานยังได้ ถกู นามาใช้ ในการเรี ยนวิชาชีววิทยาที่ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมี
ความสามารถในการคิดแก้ ปัญหาและมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ดีขึ ้น เช่น ในเรื่ อง พันธุศาสตร์
(นนทกร อรุ ณ พฤกษากุล , 2559) ระบบหายใจ ระบบขับถ่ายของเสีย และระบบหมุนเวียนเลือด
(เฉลิมชัย กาญจนคเชนทร์ , 2559)
จากหลักการและเหตุผลที่กล่าวมาข้ างต้ น ผู้วิจยั มีความสนใจที่จะส่งเสริ มการคิดอย่างมี
วิจารณญาณควบคู่ไปกับการเรี ยนผ่านการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เรื่ อง ระบบต่อม
ไร้ ท่อ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณซึ่งเป็ นพื ้นฐานต่อทักษะการคิดแก้ ปัญหา
และทักษะการคิดอื่น ๆ และเพื่อพัฒ นาให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถคิดพิจารณาสิ่งต่าง ๆ บนพืน้ ฐานของ
เหตุผลและเป็ นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรี ยนต่อไป
ความมุ่งหมายของงานวิจัย
ความมุง่ หมายของการวิจยั ในครัง้ นี ้ ได้ แก่
1. พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยนระหว่างการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็ นฐาน เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ทอ่
2. เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของผู้เรี ยนที่เรี ยน
ด้ วยการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ทอ่
3. ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ แบบปั ญหาเป็ นฐาน
เรื่ อง ระบบต่อไร้ ทอ่
4. ศึกษาแนวปฏิบตั ิที่ดีของการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เรื่ อง ระบบ
ต่อมไร้ ทอ่
ความสาคัญของงานวิจัย
การวิจัย ในครั ง้ นี ท้ าให้ ไ ด้ แ นวทางการจัด การเรี ย นรู้ แบบใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน ส าหรั บ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายที่มีคณ
ุ ภาพ เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมใน
รายวิชาชีววิทยาให้ กบั นักเรี ยน ตลอดจนการพัฒนาความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน มีการทางานร่ วมกันกับผู้อื่นเป็ น
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กลุ่ม รู้ จักการค้ นคว้ าหาข้ อมูล ตลอดจนเป็ นอี กทางเลื อกหนึ่ง ที่ สามารถน าไปปรับปรุ งพัฒ นา
กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานในการสอนในรายวิชาชีววิทยา รวมถึงในรายวิชาอื่น ๆ
ส าหรั บ ครู แ ละผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งที่ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณของผู้เรี ย น และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาชีววิทยาที่ดีขึ ้น
ขอบเขตการวิจัย
กลุ่มที่ศึกษา
กลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ ได้ แก่ นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 1
ห้ องเรี ยน มีนกั เรี ยนที่อยู่ครบและเข้ าร่วมกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามระยะเวลาวิจยั ทังสิ
้ ้น 26 คน (จาก
นักเรี ยนทังหมด
้
34 คน แบ่งเป็ นชาย 18 คน และหญิ ง 16 คน) ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2560 โรงเรี ยนขนาดใหญ่ แห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวได้ จาก
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยห้ องเรี ยนดังกล่าวเป็ นห้ องเรี ยน
พิเศษวิทยาศาสตร์
ระยะเวลาที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล
ผู้วิจัยสร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญ หา
เป็ น ฐาน เรื่ อง ระบบต่อ มไร้ ท่อ ส าหรับ ผู้เรี ยนระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 5 ที่ ก าลัง ศึก ษาอยู่ใน
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 และดาเนินการสอนโดยใช้ ระยะเวลาทังสิ
้ ้น 9 คาบ ๆ ละ 50 นาที
สิ่งที่ศึกษา
1) การจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
2) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
4) ระดับความก้ าวหน้ าทางการเรี ยน
5) ความพึงพอใจของผู้เรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เรื่ อง ระบบ
ต่อมไร้ ทอ่
6) แนวปฏิบตั ทิ ี่ดีของการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ท่อ
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. การจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน หมายถึง การจัดการเรี ยนรู้ที่ใช้ คาถาม
หรื อปั ญ หามาเป็ นตัวกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนได้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ ผ่านการค้ นคว้ าหาความรู้ ลงมือ
ปฏิ บัติด้วยตนเองจากแหล่งการเรี ยนรู้ ต่าง ๆ ซึ่งผู้เรี ยนได้ พัฒ นาทักษะต่าง ๆ ที่ จ าเป็ นต่อการ
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เรี ยนรู้ โดยครู ผ้ ูส อนทาหน้ าที่ เป็ นผู้อานวยความสะดวก ให้ คาแนะนาแก่ผ้ ูเรี ยน ซึ่งผสมผสาน
ขัน้ ตอนของการจัดการเรี ย นรู้ แบบใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐานของส านักงานเลขาธิ ก ารสภาการศึกษา
(2550) และ Chin and Chia (2004) โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1) ขันเตรี
้ ยมพร้ อมนักเรี ยน ผู้สอนแบ่งผู้เรี ยนออกเป็ นกลุ่ม จากนันให้
้ ผ้ ูเรี ยนร่ วมกัน
อภิปรายหัวข้ อที่กาลังจะเรี ยนรู้ โดยผู้สอนเนื ้อหาสาระที่ผ้ เู รี ยนต้ องรู้ก่อนที่จะเรี ยนรู้ในขันต่
้ อไป
2) ขันก
้ าหนดและระบุปัญหา ผู้สอนกาหนดปั ญหาหรื อสถานการณ์ให้ กบั ผู้เรี ยน เพื่อ
กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนใจ และอยากค้ นหาคาตอบ
3) ขันท
้ าความเข้ าใจกับปั ญหา ผู้เรี ยนช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาที่ได้ รับโดยเชื่อมโยง
ความรู้เดิมที่มี วิเคราะห์หาสิ่งที่จาเป็ นต้ องรู้ และวางแผนการค้ นคว้ าหาความรู้เพิ่มเติม
4) ขัน้ ดาเนินการค้ นคว้ า ผู้เรี ยนค้ นคว้ าจากแหล่ง ข้ อมูลจากอินเทอร์ เน็ต เอกสาร
ประกอบการเรี ยน และรวบรวมข้ อมูลที่จาเป็ นต่อการตอบปัญหาหรื อสถานการณ์ที่ได้ รับ
5) ขันรวบรวมสั
้
งเคราะห์ความรู้ ผู้เรี ยนนาความรู้ที่ได้ จากการค้ นคว้ ามานาเสนอกับ
เพื่อนภายในกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปรายผล และสังเคราะห์ข้ อมูลโดยนาข้ อมูลต่าง ๆ
จากการค้ นคว้ าทังหมดมาสั
้
งเคราะห์ให้ เหลือเพียงข้ อมูลที่สาคัญที่สดุ
6) ขันสรุ
้ ปและประเมินค่าของคาตอบ ผู้เรี ยนแต่ละกลุ่มสรุปคาตอบของกลุ่มตนเอง
และประเมินคาตอบว่าเหมาะสมครบถ้ วนแล้ วหรื อไม่
7) ขันน
้ าเสนอและประเมินผลงาน ผู้เรี ยนนาเสนอคาตอบของกลุ่มตนเองผ่านการ
นาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยนจนครบทุกกลุ่ม โดยให้ ผ้ สู อนและผู้เรี ยนร่วมกันประเมินคาตอบที่ได้ ของแต่ละ
กลุ่ม ร่วมกันอภิปรายถึงคาตอบที่ถกู ต้ องและครบถ้ วนที่สุด หากผู้สอนพบว่าผู้เรี ยนมีข้อผิดพลาด
บางประการ ผู้สอนต้ องแก้ ไขให้ ผ้ ูเรี ยนเข้ าใจอย่างถูกต้ องและอธิ บายเพิ่มเติมในประเด็นที่ยงั ไม่
สมบูรณ์
2. การคิดอย่ างมีวิจารณญาณ หมายถึง การคิด ที่เกี่ ยวข้ องกับความสามารถในการ
ตัดสินใจอย่างมี เหตุผลในสิ่งที่ จะทาหรื อสิ่งที่ จะเชื่อ เป็ นความสามารถในการจาแนกแยกแยะ
ปั ญหา ทาความเข้ าใจปั ญหา การตังสมมติ
้
ฐาน การวิเคราะห์ การตีความ (Pithers and Soden,
2000; Wallace and Jefferson, 2013) ซึ่งประกอบไปด้ วยทักษะการคิดย่อยหลายทักษะรวมกัน
สาหรับงานวิจยั ในครัง้ นี ้ได้ วดั องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณทังหมด
้
5 องค์ประกอบ
ได้ แก่ การวิเคราะห์ การตีความ การสรุ ปความ การอธิบาย และลักษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณซึ่งวัดและประเมินจากการเขียนตอบในใบกิจกรรมที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น โดยใช้ เกณฑ์การ
ให้ คะแนนเพื่อวัดความสามารถในการคิดอย่างวิจารณญาณจากใบกิจกรรม
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3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึง ความสามารถในการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนที่เกิดจาก
การเรี ย นวิท ยาศาสตร์ ห ลังจากที่ ไ ด้ รับ การจัด การเรี ย นรู้ เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ท่อ ของผู้เรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยวัดจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
เพื่ อวัด และประเมิ น พฤติกรรมการเรี ยนด้ านความรู้ (สนทยา เขมวิรัต น์ , 2542) ได้ แ ก่ ความรู้
ความจา ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ตามหัวข้ อดังนี ้
1. หลักสูตรการเรี ยนรู้ในหัวข้ อระบบต่อมไร้ ท่อ
1.1 สาระสาคัญ
1.2 มาตรฐานการเรี ยนรู้
1.3 ระบบต่อมไร้ ทอ่
2. การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในชันเรี
้ ยน
2.1 ความหมายของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในชันเรี
้ ยน
2.2 ลักษณะของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในชันเรี
้ ยน
2.3 ขันตอนของการวิ
้
จยั เชิงปฏิบตั กิ ารในชันเรี
้ ยน
3. การเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
3.1 ความหมายของการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
3.2 ลักษณะสาคัญของการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
3.3 ลักษณะสาคัญของปัญหาที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
3.4 กระบวนการและขันตอนของการจั
้
ดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
3.5 บทบาทของผู้สอนต่อการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
3.6 บทบาทของผู้เรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
4. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
4.1 ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
4.2 องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
4.3 ลักษณะของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
4.4 กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
4.5 การวัดและประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
5.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
5.2 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
5.3 ขันตอนการสร้
้
างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
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6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
1. หลักสูตรการเรี ยนรู้ ในเรื่ องระบบต่ อมไร้ ท่อ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ แบ่งกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ
ออกเป็ น 8 กลุ่มสาระวิชา โดยแต่ละกลุ่มวิชาได้ มีการกาหนดสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้ ของ
แต่ละกลุ่มสาระไว้ โดยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หัวข้ อ เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ท่อ ได้ มีการกาหนดไว้
ดังนี ้
1.1 สาระการเรี ยนรู้
สาระการเรี ยนรู้ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ ได้ แบ่งสาระการเรี ยนรู้ ออกเป็ น 8 สาระ ได้ แก่
สิ่ ง มี ชี วิต กับ กระบวนการด ารงชี วิ ต ชี วิต กับ สิ่ ง แวดล้ อ ม สารและสมบัติ ของสาร แรงและการ
เคลื่อนที่ พลังงาน กระบวนการการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ และธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในส่วนหัวข้ อเรื่ อง ระบบต่อมไร้ ทอ่ จัดอยูใ่ นสาระที่ 1 คือ สิ่งมีชีวิต
กับกระบวนการดารงชีวิต ซึ่งมีสาระสาคัญคือ หน่วยพืน้ ฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร้ าง และหน้ าที่
ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวฒ
ั นาการของสิ่งมีชีวิต ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้ อม
1.2 มาตรฐานการเรี ยนรู้
จากสาระการเรี ยนรู้ 1 คือ สิ่งมี ชี วิตกับ กระบวนการดารงชี วิตที่ ครอบคลุม เนื อ้ หา
เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ทอ่ ได้ มีการมาตรฐานการเรี ยนรู้ในสาระอีก 2 มาตรฐานคือ
มาตรฐาน ว 1.1 เข้ าใจหน่วยพื ้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ ของโครงสร้ าง
และหน้ าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทางานสัมพันธ์ กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
สื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู้และนาความรู้ไปใช้ ในการดารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
มาตรฐาน ว 1.2 เข้ าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม วิวฒ
ั นาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ เทคโนโลยีชีวภาพที่มี
ผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้ อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสาร
สิ่งที่เรี ยนรู้ และนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์
หั ว ข้ อเรื่ อ ง ระบบต่ อ มไร้ ท่ อ จึ ง จั ด อยู่ ใ นมาตรฐาน ว 1.1 ส าหรั บ การวัด และ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
1.3 ระบบต่ อมไร้ ท่อ
ระบบต่ อ มไร้ ท่ อ ประกอบด้ วย ต่ อ มไร้ ท่ อ (endocrine gland) และฮอร์ โ มน
(hormone) ซึ่ง ฮอร์ โมนเป็ นสารที่ ถูกล าเลี ยงไปตามกระแสเลื อดไปยัง อวัยวะเป้าหมายเพื่ อท า
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หน้ าที่ควบคุมการทางานของระบบต่าง ๆ ในร่ างกาย เช่น การทางานของระบบสืบพันธุ์ ระบบ
ขับ ถ่าย รวมถึงกระบวนการเมแทบอลึซึม ของร่ างกาย ฮอร์ โมนส่วนใหญ่ เป็ นโปรตีน (protein)
เอมีน (amine) และสเตอรอยด์ (steroid) ที่ผลิตจากเนือ้ เยื่อหรื อต่อมไร้ ท่อ ซึ่งแตกต่างจากต่อม
ต่าง ๆ เช่น ต่อมน ้าลาย ต่อมเหงื่อ ต่อมน ้าตา และต่อมสร้ างน ้าเลี ้ยงอสุจิ ซึง่ ต่อมเหล่านี ้เป็ นต่อมมี
ท่อลาเลียงสารต่าง ๆ ที่ตอ่ มสร้ างจึงเรี ยกว่า ต่อมมีท่อ (exocrine gland) โดยทัว่ ไปต่อมไร้ ท่ออาจ
ประกอบด้ วยเซลล์ เดียวหรื อหลายเซลล์ ก็ได้ ที่ส ร้ างหรื อหลั่งสารเคมี ที่เป็ น ฮอร์ โมน แต่ไม่มี ท่อ
ลาเลียงออกจากต่อมจึงต้ องอาศัยกระแสเลือดช่วยลาเลียง ทาให้ ต่อมไร้ ท่อมีหลอดเลือดมาหล่อ
เลี ้ยงเป็ นจานวนมาก เพื่อให้ ฮอร์ โมนที่สร้ างขึ ้นถูกลาเลียงออกสู่กระแสเลือดได้ ดี (สถาบันส่งเสริ ม
การสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2559)
ต่อมไร้ ท่อและอวัยวะที่สาคัญที่สร้ างฮอร์ โมน ได้ แก่ ต่อมไพเนียล ต่อมใต้ สมอง ต่อม
ไทรอยด์ ต่อมพาราไทรอยด์ ตับอ่อน ต่อมหมวกไต รังไข่ อัณฑะ รก ไทมัส กระเพาะอาหาร และ
ลาไส้ เล็ก (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2559)
การสร้ างฮอร์ โมนจากต่อ มไร้ ท่ อ จะต้ อ งมี สิ่ ง เร้ ามากระตุ้น ให้ ห ลั่ง ฮอร์ โมน และ
ฮอร์ โมนแต่ละชนิดจะควบคุมการทางานของอวัยวะเป้าหมายอย่างจาเพาะเจาะจง เช่น ในเพศ
หญิง ฮอร์ โมน FSH (follicle stimulating hormone) จะควบคุมการเปลี่ยนแปลงของฟอลิเคิลในรัง
ไข่เท่านันไม่
้ เกี่ยวข้ องกับการกระตุ้นต่อมไทรอยด์ แม้ ว่า FSH จะถูกลาเลียงโดยกระแสเลือดไปยัง
อวัยวะเป้าหมายเช่นเดียวกัน เนื่องจากอวัยวะเป้าหมายมีตวั รับที่จาเพาะเจาะจงต่อฮอร์ โมนแต่ละ
ชนิ ด ถ้ าเซลล์ เป้ าหมายไม่ มี ตัวรั บ ฮอร์ โมนก็ จ ะไม่ ส ามารถออกฤทธิ์ ที่ อ วัย วะเป้ าหมายนัน้ ได้
ยกตัว อย่าง ผู้ป่ วยโรคเบาหวานที่ มี สาเหตุจ ากเซลล์ ของผู้ป่วยไม่สามารถสังเคราะห์ ตัวรั บต่อ
อินซูลินได้ ถึงแม้ ตบั อ่อนของผู้ป่วยจะผลิตอินซูลินได้ อินซูลินก็ทางานไม่ได้ ทาให้ ระดับน ้าตาลใน
เลือดมีค่าสูง ผู้ป่วยจึงต้ องควบคุมอาหารโดยการลดปริ มาณคาร์ โบไฮเดรต (สถาบันส่งเสริ มการ
สอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2559)
การหลัง่ ฮอร์ โมนเกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้ อมรอบตัว ทังแสงสว่
้
าง
อุณหภูมิในร่างกาย ระดับสารต่าง ๆ ภายใน เป็ นต้ น การหลัง่ ฮอร์ โมนจะมีวิธีควบคุมที่เรี ยกว่า การ
ควบคุมแบบป้อนกลับ (feedback control) ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 แบบคือ การควบคุมแบบป้อนกลับ
ยับยัง้ (negative feedback) และการควบคุมแบบป้อนกลับกระตุ้น (positive feedback)
การควบคุมแบบป้อนกลับยับยังเป็
้ นการควบคุมโดยฮอร์ โมนที่หลัง่ ออกมาจะมีผลไป
ยับยังอวั
้ ยวะที่หลัง่ ฮอร์ โมนนัน้ เช่น ต่อมไทรอยด์จะหลัง่ ฮอร์ โมนพาราทอร์ โมน (parathormone)
เข้ าสู่กระแสเลือดเมื่อร่างกายมีระดับ แคลเซียม (Ca2+) ในเลือดลดลงกว่าปกติ ส่งผลให้ แคลเซียม
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สลายออกมาจากกระดูกเพิ่มขึ ้นจนแคลเซียมอยูใ่ นระดับปกติ และจะไปควบคุมต่อมพาราไทรอยด์
ให้ ยบั ยังการหลั
้
ง่ พาราทอร์ โมน ส่วนการควบคุมแบบป้อนกลับกระตุ้นเป็ นการควบคุมโดยฮอร์ โมน
ที่หลัง่ ออกมาจะมีผลกระตุ้นการทางานให้ อวัยวะหลัง่ ฮอร์ โมนนันเพิ
้ ่ม เช่น ขณะคลอดศีรษะของ
ทารกจะขยายปากมดลูกให้ กว้ างออก หน่วยรับความรู้สึกบริ เวณปากมดลูกจะส่งกระแสประสาท
ไปยังต่อมใต้ สมองส่วนหลังให้ หลัง่ ออกซิโทซิน (oxytocin) เพื่อไปกระตุ้นการบีบตัวของกล้ ามเนื ้อ
มดลูกให้ ดนั ทารกออกมาเพื่อขยายปากมดลูกให้ กว้ างขึ ้น เมื่อปากมดลูกกว้ างขึ ้นก็มีผลกระตุ้นให้
มีการหลั่งออกซิโทซินมากขึ ้น จนกระทั่งทารกคลอดออกมาแล้ วการหลัง่ ฮอร์ โมนออกซิโทซินจะ
หยุดลง (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2559)
2. การวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารในชัน้ เรียน
การวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชันเรี
้ ยน ซึ่งเป็ นการวิจยั เพื่อปรั บปรุงการ
จัดการเรี ยนการสอนในห้ องเรี ยนให้ มีความเหมาะสมกับผู้เรี ยน โดยมีความหมาย และขันตอนการ
้
ทาวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารดังนี ้
2.1 ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารในชัน้ เรี ยน
บัญชา จาปารักษ์ (2555: 19) ได้ ให้ ความหมายของการวิจยั ในชันเรี
้ ยนว่า การวิจยั ที่
ดาเนินงานควบคูไ่ ปกับงานของผู้สอน โดยมีผ้ สู อนเป็ นนักวิจยั ผลิตผลงานวิจยั และนาผลงานวิจยั
ไปใช้ โดยความมุ่งหมายก็คือ เพื่อปรับปรุ งประสิทธิภ าพของการเรี ยนการสอนเพื่ อส่งเสริ มการ
เรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน และพัฒ นาการศึกษาไทย รวมทัง้ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพและศักยภาพของตัว
ผู้สอนเองด้ วย
นพดล เจนอักษร (2544: 19-21) ได้ ให้ ความหมายของการวิจัยในชันเรี
้ ยนว่า การ
วิจัยที่ผ้ ูสอนเป็ นผู้ดาเนินการควบคู่ไปกับการเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยน เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาที่
เกิดขึ ้นแล้ วนาผลที่ได้ ไปพัฒนาการเรี ยนการสอนหรื อใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาการสอนของตนรวมทัง้
เผยแพร่ให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ อู ื่น
นพเก้ า ณ พั ท ลุ ง (2548: 3) ได้ ใ ห้ ความหมายของการวิ จัย ในชัน้ เรี ย นว่ า เป็ น
กระบวนการศึกษาเพื่อเน้ นการพัฒนาการเรี ยนการสอนของผู้สอนในชันเรี
้ ยนของตนเอง การวิจยั
ในชัน้ เรี ยนให้ โอกาสแก่ ผ้ ูสอนสะท้ อนการสอนของตนเอง จากการสารวจและทดสอบความคิด
ใหม่ ๆ วิธี การใหม่ ๆ หรื อวัสดุอุปกรณ์ ใหม่ ๆ ผลของการวิจัยดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ ต่อการ
วางแผนหลักสูตรและการสอนต่อไป
ราตรี นันทสุคนธ์ (2556: 3) ได้ ให้ ความหมายของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชันเรี
้ ยน
ว่า เป็ นกระบวนการแสวงหาความรู้อนั เป็ นความจริ งที่เชื่อถือได้ ในเนื ้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาการ
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จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อการพัฒนาการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนในบริบทของชันเรี
้ ยน เป็ นการวิจยั ควบคู่
กับ การปฏิ บัติง านจริ ง โดยผู้ส อนเป็ นผู้ผ ลิ ต งานวิ จัย และผู้บ ริ โภคงานวิ จัย น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม า
วิเคราะห์สรุปผลการวิจยั นาผลการวิจยั ไปใช้ ในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนให้ มีคณ
ุ ภาพ
ยิ่ง ๆ ขึ ้นไป
MacIntyre (2000: 1) ได้ อธิ บ ายความหมายของการวิ จัย ในชัน้ เรี ย นไว้ ว่ า เป็ น
งานวิจยั ที่ผ้ วู ิจยั ให้ ความสาคัญกับปั ญหาการวิจยั เป็ นผู้วางแผน ลงมือทดลอง เก็บรวบรวมข้ อมูล
และสรุปผลที่ได้ เองทังหมด
้
Craig (2009: 2-4) ได้ อธิบายความหมายของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชันเรี
้ ยนไว้ ว่า
เป็ นการวิจยั เพื่ อปรับปรุงห้ องเรี ยน มีกระบวนการเป็ นวัฏจักร (cyclical research process) โดย
ผู้สอนเป็ นผู้ดาเนินการวางแผน จัดเก็บข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงการเรี ยนการสอนของ
ตน และปรับปรุงกระบวนการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนด้ วยตนเอง
Glanz (2014: 16-17) ได้ สรุปความหมายของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชันเรี
้ ยนไว้ ว่า
เป็ นการวิจยั ประเภทหนึง่ ที่ผ้ วู ิจยั เป็ นผู้ทดลองเอง เพื่อทาความเข้ าใจและปรับปรุงงานของตนอย่าง
เฉพาะเจาะจง ไม่สามารถนาผลที่ได้ ไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างอื่นหรื อสถานการณ์แบบอื่นได้
Mertler (2014: 4-5) ได้ อธิบายความหมายของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชันเรี
้ ยนว่า
เป็ นงานวิจยั ที่ผ้ ูสอนเป็ นผู้ดาเนินการด้ วยตนเอง จัดกระบวนการเรี ยนรู้ กับผู้เรี ยนที่ตนสอน เก็บ
รวบรวมข้ อมูล เกี่ ยวกับ การจัดการเรี ยนรู้ และกระบวนการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน เพื่ อปรั บปรุ ง การ
จัดการเรี ยนรู้ให้ มีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพ
จากความหมายของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชันเรี
้ ยนที่กล่าวมาข้ างต้ นสามารถสรุป
ได้ ว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชัน้ เรี ยนเป็ นการวิจัยโดยผู้สอนที่ดาเนินการระหว่างการจัดการ
เรี ยนรู้ ซึง่ ผู้สอนเป็ นนักวิจยั ผลที่ได้ จากการวิจยั จะถูกนาไปใช้ ในการแก้ ปัญหาในชันเรี
้ ยน ปรับปรุง
การเรี ยนการรู้ของผู้เรี ยน และการจัดการเรี ยนรู้ของผู้สอนให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
2.2 ลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารในชัน้ เรียน
ลัก ษณะของการวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติก ารในชัน้ เรี ย นแตกต่า งจากการวิจัย ทั่วไป ซึ่ง มี
ลักษณะสาคัญดังนี ้
นพเก้ า ณ พัทลุง (2548: 7-9) ได้ อธิบายลักษณะของการวิจยั ในชันเรี
้ ยนไว้ ดงั นี ้
1) ผู้สอนเป็ นผู้เลือกหรื อกาหนดหัวข้ อการวิจยั ด้ วยตนเอง
2) บทบาทผู้สอนคือ การสอนและโครงการวิจยั ที่ไม่เพิ่มภาระหน้ าที่เดิม
3) การรวบรวมข้ อมูลไม่เป็ นการรบกวนเวลาของผู้สอน
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4) วิธีการวิจยั ต้ องมีความน่าเชื่อถือได้
5) ผู้สอนเป็ นผู้มีสว่ นร่วมในการวิจยั
6) ผู้สอนต้ องมีจรรยาบรรณในการทาวิจยั ของตน
7) การวิจยั มีความเกี่ยวข้ องและสร้ างความสัมพันธ์กบั ชุมชน
พิชิต ฤทธิ์จรู ญ (2557: 37-48) ได้ อธิบายลักษณะสาคัญของการวิจยั ในชันเรี
้ ยน
ไว้ 5 อย่าง ดังนี ้
1) จุดเริ่ ม ต้ นของการวิจัยมาจากปั ญ หาเกี่ ยวกับการเรี ยนของผู้เรี ยน หรื อ
ปั ญ หาเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนของผู้สอน แล้ ว ผู้สอนต้ องการนวัตกรรมหรื อแสวงหา
วิธีการเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
2) ขอบเขตการวิ จัย แคบและเฉพาะเจาะจง โดยปั ญ หาการวิ จัย ควรมี
ความหมายและเอื ้อประโยชน์ตอ่ การเรี ยนรู้โดยตรง เป็ นปั ญหาที่มีผลต่อการพัฒนาการเรี ยนรู้ของ
ผู้ เรี ย นที่ จ าเป็ นต้ องหาทางแก้ ไขและพั ฒ นา ครู นั ก วิ จั ย มี ค วามสนใจ มี ค วามถนั ด และมี
ประสบการณ์ที่จะดาเนินการให้ บรรลุผลสาเร็ จได้ อีกทังครู
้ นกั วิจยั จะต้ องสามารถหาคาตอบหรื อ
แก้ ไข พัฒนาได้ ตามศักยภาพของตนเอง
3) ประชากรหรื อกลุ่ม เป้าหมายของการวิจัยในชัน้ เรี ยนอาจเป็ นผู้เรี ยนคน
เดียว กลุม่ เดียว ห้ องเรี ยนเดียว หรื อหลายห้ องเรี ยนก็ได้ ขึ ้นอยูก่ บั ปัญหาการเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้น
4) มีจุดมุ่งเน้ นที่นาผลการวิจยั ไปใช้ เพื่อการแก้ ปัญหาหรื อพัฒนาการเรี ยนรู้
ของผู้เรี ย นเฉพาะรายคน เฉพาะกลุ่ม หรื อ ทัง้ ห้ อ งเรี ยนที่ มี ปั ญ หาการเรี ยนรู้ และอยู่ในความ
รับผิดชอบของครูผ้ วู ิจยั เมื่อทาวิจยั เสร็ จแล้ วอาจนาเสนอผลการวิจยั เผยแพร่ไปสู่เพื่อนครู วงการ
วิชาชีพ หรื อวงวิชาการเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันที่จะนาไปสูก่ ารพัฒนาการเรี ยนรู้
5) ผู้ สอนเป็ นศูน ย์ ก ลางของกระบวนการวิ จัย ทัง้ หมด เป็ นเจ้ าของเรื่ อ ง
เจ้ าของปั ญหาการเรี ยนรู้ ดาเนินการด้ วยตนเองหรื อร่วมกับคณะครูที่มีสว่ นรับผิดชอบการเรี ยนการ
สอนในชันเรี
้ ยนร่วมกัน โดยอาจมีผ้ เู ชี่ยวชาญร่วมให้ คาปรึกษา นิเทศ แนะนาหรื อช่วยเหลือในการ
ดาเนินการวิจยั
6) การดาเนินการวิจยั ไปพร้ อม ๆ กับการจัดการเรี ยนรู้ตามปกติ
7) การวิจยั ในชันเรี
้ ยนเป็ นการวิจยั ปฏิบตั ิการ สาหรับ ผู้สอนที่ม่งุ แก้ ไขปั ญหา
หรื อพัฒนาผู้เรี ยน โดยจะต้ องนาผลการวิจยั ไปใช้ แก้ ปัญหาหรื อพัฒนาการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน หรื อ
พัฒนาการเรี ยนรู้ของผู้สอนให้ ทนั ต่อเหตุการณ์หรื อสภาพปัญหาการเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้น
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จากลัก ษณะส าคัญ ของการวิจัยในชัน้ เรี ยนที่ ก ล่าวมาทัง้ หมดสามารถสรุ ป ได้ ว่า
ลักษณะสาคัญของการวิจยั ในชันเรี
้ ยนมีดงั นี ้
1) ผู้สอนเป็ นผู้กาหนดปัญหาวิจยั จากปัญหาที่พบในชันเรี
้ ยน
2) ผู้สอนมีส่วนร่ วมในการวิจัย การดาเนินการวิจั ยเกิดขึน้ ในชันเรี
้ ยนพร้ อมกับ
การจัดการเรี ยนรู้เองทังหมด
้
3) ผู้สอนนาผลการวิจยั จะถูกนาไปใช้ ในการแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ ้นในชันเรี
้ ยน เพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน ร่วมถึงพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ของผู้สอนด้ วย
2.3 ขัน้ ตอนการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารในชัน้ เรียน
ขันตอนการท
้
าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชันเรี
้ ยนสามารถแบ่งออกเป็ นขัน้ ต่าง ๆ ซึ่งจะ
ยกตัวอย่างดังนี ้
พิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ (2557: 49) ได้ แบ่ง ขัน้ ตอนการวิจัย ในชัน้ เรี ยนเป็ น 5 ขัน้ ตอน
ได้ แก่
1) การวิเคราะห์ปัญหาการเรี ยนรู้
2) การเลือกนวัตกรรมหรื อวิธีการแก้ ปัญหา
3) การออกแบบและสร้ างนวัตกรรมหรื อวิธีการแก้ ปัญหา
4) การใช้ นวัตกรรมหรื อวิธีการแก้ ปัญหาหรื อพัฒนา
5) สรุปและรายงายผลการวิจยั
Mertler (2014: 36-37) ได้ แ บ่ง ขัน้ ตอนของการวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติก ารในชัน้ เรี ย น
ออกเป็ น 4 ขันตอน
้
ได้ แก่
1) ขันวางแผน
้
(the planning stage)
2) ขันปฏิ
้ บตั ิ (the acting stage)
3) ขันพั
้ ฒนา (the developing stage)
4) ขันสะท้
้
อนผล (the reflecting stage)
Henning (2009: 8-10) ได้ แ บ่ง ขัน้ ตอนของการวิจัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารในชัน้ เรี ย น
ออกเป็ น 4 ขันตอนดั
้
งนี ้
1) ขันวางแผน
้
2) ขันเก็
้ บรวบรวมข้ อมูล
3) ขันวิ
้ เคราะห์ข้อมูล
4) ขันสะท้
้
อนข้ อมูล
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Glanz (2014: 20-22) ได้ แ บ่ ง ขัน้ ตอนของการวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารในชัน้ เรี ย น
ออกเป็ น 5 ขันตอนดั
้
งนี ้
1) ขันสะท้
้
อน (reflect)
2) ขันเลื
้ อกปัญหาวิจยั (select a focus)
3) ขันเก็
้ บรวบรวมข้ อมูล (collect a data)
4) ขันวิ
้ เคราะห์และตีความ (analyze and interpret data)
5) ขันลงมื
้ อปฏิบตั ิ
ส าหรั บ งานวิ จัย นี ้ ผู้วิจัย ได้ เลื อ กขัน้ ตอนการวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติก ารในชัน้ เรี ย นแบบ
ขดลวดหรื อวงจร PAOR ที่เสนอโดย Kemmis and McTaggart (1990) ซึ่งแบ่งการวิจยั ออกเป็ น 4
ขันตอน
้
คือ
1) วางแผน (Plan, P) คื อ การวางแผนหลั ง จากวิ เคราะห์ ปั ญ หาที่ ต้ องการ
ปรับปรุง
2) ปฏิบตั ิ (Act, A) คือ การลงมือปฏิบตั ติ ามแผนที่ได้ วางไว้
3) สังเกต (Observe, O) คือ การสังเกตผลที่เกิดขึ ้นจากการลงมือปฏิบตั ิ
4) สะท้ อนผล (Reflect, R) คือ การอภิปรายและสะท้ อนผลที่ เกิดขึน้ จากการลง
มือปฏิบตั ิ เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแก้ ไขแผนที่จะทาใหม่ตอ่ ไป
การทางานวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ เลือกดาเนินการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการวิจยั ในชันเรี
้ ยน
แบบขดลวด (PAOR) ทังหมด
้
3 วงจร ตามเนื ้อหาที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ทอ่
3. การจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
การจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน (problem-based learning) เป็ นการจัด การ
เรี ยนรู้ที่ใช้ ปัญหามาเป็ นตัวกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการค้ นคว้ า ลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเองหรื อเป็ นกลุ่ม
เพื่อให้ ได้ มาซึ่งความรู้ โดยมีผ้ ใู ห้ ความหมาย ลักษณะสาคัญ กระบวนการและขันตอน
้
บทบาท
ของผู้สอนและผู้เรี ยนของการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานไว้ หลากหลายดังนี ้
3.1 ความหมายของการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
การจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานเป็ นการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
โดยให้ ผ้ เู รี ยนได้ พบกับสถานการณ์และการประยุกต์ใช้ ความรู้เพื่อแก้ ไขปั ญหา เป็ นการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง โดยใช้ ปัญหาเป็ นตัวกระตุ้นกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะ
การแก้ ปั ญหาด้ วยเหตุ ผ ล สื บ ค้ นข้ อมู ล เพื่ อ ให้ เข้ าใจกลไกของปั ญ หา (Kain, 2003) ฝึ ก
กระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหาร่ วมกันแก้ ปัญหาเป็ นกลุ่ม และให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความใฝ่ รู้ สร้ างองค์
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ความรู้ใหม่ได้ ด้วยตนเอง (ทิศนา แขมมณี , 2556) ซึ่งผู้สอนมีหน้ าที่แนะนา ให้ คาปรึกษา อานวย
ความสะดวก และจัดเตรี ยมสื่อการเรี ยนไว้ (เอกกมล บุญยะผลานันท์, 2558; สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2550)
3.2 ลักษณะสาคัญของการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2550) ได้ อธิ บายถึงลักษณะส าคัญ ของการ
จัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานไว้ ดงั นี ้
1) ต้ องมีสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหาและเริ่ มต้ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ด้วยการ
ใช้ ปัญหาเป็ นตัวกระตุ้นให้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้
2) ปั ญหาที่นามาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ ควรเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ ้นและพบเห็นได้
ในชีวิตประจาวันของผู้เรี ยนหรื อมีโอกาสที่จะเกิดขึ ้นจริง
3) ผู้เรี ยนเรี ยนรู้โดยการนาตนเอง ค้ นหาและแสวงหาความรู้ คาตอบด้ วยตนเอง
(self-directed learning) ทาให้ ผ้ ูเรี ยนต้ องวางแผนการเรี ยน บริ หารเวลา เลือกวิธีการเรี ยนรู้และ
ประสบการณ์การเรี ยนรู้ รวมทังประเมิ
้
นผลการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
4) ผู้เรี ยนเรี ยนรู้เป็ นกลุ่มย่อย เป็ นการพัฒนาทักษะการแก้ ปัญหาด้ วยเหตุและผล
ผู้เรี ยนมีทกั ษะในการรับส่งข้ อมูล เรี ยนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคล และฝึ กการจัดระบบ
ตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถในการทางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม ความรู้และคาตอบที่ได้ จะผ่านการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจร่วมกันจากผู้เรี ยนในกลุม่
5) การเรี ยนรู้มีลกั ษณะการบูรณาการความรู้ และบูรณาการทักษะต่าง ๆ เพื่อให้
ผู้เรี ยนได้ รับความรู้และคาตอบที่กระจ่างชัด
6) ความรู้ ที่เกิดขึ ้นจากการเรี ยนรู้ จะได้ มาภายหลังจากผ่านกระบวนการเรี ยนรู้
แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานแล้ วเท่านัน้
7) การประเมิ น ผลเป็ น การประเมิ น ผลจากสภาพจริ ง โดยพิ จ ารณาจากการ
ปฏิบตั งิ านความก้ าวหน้ าของผู้เรี ยน
เอกกมล บุญ ยะผลานัน ท์ (2558: 3-7) อธิ บ ายถึ งลักษณะส าคัญ ของการจัดการ
เรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานไว้ ดงั นี ้
1) ผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู้
2) การเรี ยนรู้เกิดขึ ้นในกลุม่ ผู้เรี ยนที่มีขนาดเล็ก
3) ผู้สอนเป็ นผู้อานวยความสะดวก (facilitator) หรื อผู้ให้ คาแนะนา (guide)
4) ใช้ ปัญหาเป็ นตัวกระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้
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5) ปั ญ หาที่ น ามาใช้ มี ลัก ษณะคลุม เครื อ ไม่ชัด เจน ปั ญ หาหนึ่ง ปั ญ หา อาจมี
คาตอบได้ หลายคาตอบ หรื อแก้ ไขปัญหาได้ หลายทาง
6) ผู้เรี ยนเป็ นคนแก้ ปัญหาโดยการแสวงหาข้ อมูลใหม่ด้วยตนเอง
7) ประเมิ น ผลจากสถานการณ์ จ ริ ง โดยดูจ ากความสามารถในการปฏิ บัติ
(authentic assessment)
จากลักษณะสาคัญของการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานที่ได้ กล่าวมาทังหมด
้
ข้ างต้ น ผู้วิจยั สรุปลักษณะสาคัญของการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานไว้ ดงั นี ้
1) เริ่ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นตัวกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความ
สนใจ โดยปั ญหาที่ใช้ ต้องเป็ นปั ญหาที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสงสัย อยากรู้ สามารถพบเห็นหรื อมี
โอกาสเกิดขึ ้นจริงในชีวิตประจาวัน
2) การจัดการเรี ยนรู้ที่ให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
3) ผู้เรี ยนเรี ยนรู้การทางานเป็ นกลุ่ม ส่งเสริ มทักษะการแก้ ปัญหา ทักษะในการ
สื่อสารกับเพื่อนร่วมกลุม่
4) ผู้เรี ย นค้ น คว้ าความรู้ ด้ วยตนเอง ต้ อ งวางแผนการค้ น คว้ าหาข้ อ มูล เลื อ ก
แหล่งข้ อมูลที่ต้องการศึกษา ส่งเสริมการเรี ยนรู้แบบนาตนเอง
5) ผู้สอนมีบทบาทเป็ นผู้อานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
6) การประเมินผลการเรี ยนรู้ เป็ นการประเมินตามสภาพจริ งจากการปฏิบตั ิของ
ผู้เรี ยน
3.3 ลักษณะสาคัญของปั ญหาที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
สิ่ ง ที่ ส าคั ญ ส าหรั บ การจั ด การเรี ย นรู้ แบบใช้ ปั ญหาเป็ นฐานคื อ ปั ญหาหรื อ
สถานการณ์ ที่ใช้ เป็ นตัวกระตุ้นในกระบวนการเรี ยนรู้ โดยส านักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา
(2550) ได้ กล่าวถึงลักษณะสาคัญของปั ญหาที่เหมาะสมกับการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ น
ฐานไว้ ดงั นี ้
1) ปั ญหาที่พบเห็น เกิดขึ ้นในชีวิตจริ ง หรื อเกิดจากประสบการณ์ของผู้สอนหรื อ
ผู้เรี ยน
2) ปัญหาที่พบบ่อย ค้ นคว้ าหาข้ อมูลได้
3) ปั ญหาที่ยงั ไม่มีคาตอบชัดเจนตายตัว มีความซับซ้ อน ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความ
สงสัย
4) ปัญหาที่เป็ นประเด็นความขัดแย้ ง ยังไม่มีข้อยุติ
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5) ปัญหาที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนสนใจ อยากรู้ แต่ยงั ไม่สามารถตอบได้
6) ปั ญหาที่สร้ างความเดือดร้ อน เสียหาย เกิดโทษภัย และเป็ นสิ่งที่ไม่ดี การใช้
ข้ อมูลจากคนใดคนหนึง่ เพียงผู้เดียวอาจทาให้ ตอบคาถามผิดพลาดได้
7) ปั ญ หาที่ ย อมรั บ ว่า จริ ง ถูก ต้ อ ง แต่ผ้ ูเรี ย นไม่ เชื่ อ ว่า จริ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกับ
ความคิดของผู้เรี ยน
8) ปัญหาที่มีแนวคาตอบหลากหลาย เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาหลายเรื่ อง
9) ปัญหาที่เหมาะสมกับพื ้นฐานของผู้เรี ยน ไม่ยากหรื อง่ายจนเกินไป
10) ปั ญหาที่ไม่สามารถหาคาตอบได้ ทนั ที ต้ องค้ นคว้ าหาข้ อมูลหรื อทดลองก่อน
จึงจะหาคาตอบได้ ไม่สามารถคาดเดาหรื อทานายได้ ง่าย ๆ
11) ปัญหาที่สง่ เสริมด้ านความรู้เนื ้อหาทักษะ สอดคล้ องกับหลักสูตรการศึกษา
จากลักษณะสาคัญของปั ญหาที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานที่กล่าว
มาข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงสรุปลัก ษณะสาคัญของปั ญหาที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
ได้ ว่า ปั ญ หาที่ จ ะน ามาใช้ ต้อ งเกิ ด ขึน้ ในชี วิตจริ ง หรื อ มี โอกาสเกิ ด ขึน้ ได้ จ ริ ง ยังไม่ส ามารถหา
คาตอบที่ชดั เจนได้ ต้องศึกษาหาข้ อมูลก่อน เป็ นปั ญหาที่อยู่ในความสนใจของผู้เรี ยน เกี่ยวข้ องกับ
เนื ้อหาหลากหลายสาขาวิชา และส่งเสริมความรู้และทักษะที่ตรงตามหลักสูตรการศึกษา
3.4 กระบวนการและขัน้ ตอนของการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
กระบวนการและขัน้ ตอนของการจัด การเรี ยนรู้ แบบใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐานมี ขัน้ ตอน
หลากหลายรูปแบบ ซึง่ ขอยกตัวอย่างดังนี ้
Delisle (1997) ได้ กาหนดขันตอนของการจั
้
ดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานไว้
ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 เชื่ อ มโยงปั ญ หา (connecting with the problem) ขัน้ ที่ ท าให้
ผู้เรี ย นรู้ สึกว่าปั ญ หานัน้ มี ความส าคัญ ต่อตนเอง โดยผู้ส อนเป็ น ผู้อ อกแบบและเลื อ กปั ญ หาที่
เชื่อมโยงกับชีวิตประจาวัน ประสบการณ์ของนักเรี ยน จากนันผู
้ ้ สอนนาประเด็นปั ญหามาให้ ผ้ เู รี ยน
อภิปรายร่ วมกัน และยกปั ญหาที่สนใจขึ ้นมาเพื่อที่จะให้ ผ้ เู รี ยนใช้ สาหรับการเรี ยนแบบใช้ ปัญหา
เป็ นฐานต่อไป
ขันตอนที
้
่ 2 สร้ างโครงสร้ าง (setting up the structure) เป็ นขันที
้ ่ผ้ เู รี ยนสร้ าง
โครงสร้ างการทางาน ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญต่อการคิดแก้ ปัญหาและหาวิธีการแก้ ปัญหาที่เหมาะสม
ผู้เรี ยนวางแผนการค้ นคว้ าข้ อมูลที่ต้องการ
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ขันตอนที
้
่ 3 พบปั ญหา (visiting the problem) ผู้เรี ยนลงมือตามแผนที่วางไว้
เป็ นกลุ่ ม โดยผู้ สอนเป็ นผู้ ให้ ค าแนะน าหรื อ แหล่ ง ข้ อมู ล เพิ่ ม เติ ม ผู้ เรี ย นค้ น คว้ า และเลื อ ก
แหล่งข้ อมูลที่สนใจ
ขัน้ ตอนที่ 4 พบปั ญ หาอี ก ครั ง้ (revisiting the problem) ผู้ส อนให้ ผ้ ู เรี ย น
ตรวจสอบปั ญ หาและข้ อมูล ที่ ค้นคว้ ามาทัง้ หมดว่าเพี ยงพอหรื อไม่ ในขัน้ นี ผ้ ้ ูเรี ยนจะได้ ฝึกการ
เปรี ยบเทียบ วิเคราะห์หลักฐาน และการตัดสินใจ
ขันตอนที
้
่ 5 ผลิตผลงาน (producing a product or performance) ผู้เรี ยนใช้
ความรู้ที่ได้ ศกึ ษามาทังหมดในการสร้
้
างผลงานชิ ้นสุดท้ าย และนาเสนอให้ ทกุ คนได้ รับรู้
ขัน้ ตอนที่ 6 การประเมิ น ผลงาน (evaluating the performance and the
problem) ผู้สอนและผู้เรี ยนประเมินการทางานของตนเอง กลุ่ม และประเมินปั ญ หาที่ใช้ ในการ
เรี ยนรู้
Kain (2003) ได้ สรุปขันตอนของการจั
้
ดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานไว้ ดงั นี ้
ขันตอนที
้
่ 1 นิยามปั ญหา (defining the problem) ผู้เรี ยนนิยามและตัดสิน
ว่าอะไรคือปัญหาที่แท้ จริง
ขั น้ ตอนที่ 2 ค้ นหาข้ อมู ล (seeking information) เป็ นขั น้ ที่ ผ้ ู เรี ย นต้ อง
วิเคราะห์วา่ อะไรเป็ นสิ่งที่ต้องรู้และหาข้ อมูลเพิ่มเติม จากนันรวบรวมข้
้
อมูลตามที่ต้องการ
ขัน้ ตอนที่ 3 สร้ างเงื่ อนไขและเลื อกวิธี การแก้ ปัญ หา (generating options
and selecting a solution) หลังจากที่รวบรวมข้ อมูลแล้ ว ผู้เรี ยนคิดหาวิธีการแก้ ปัญหา
ขันตอนที
้
่ 4 นาเสนอวิธีการแก้ ปัญหา (presenting the solution) เพื่อให้ ผ้ อู ื่น
รับทราบ และให้ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ
ขันตอนที
้
่ 5 ประเมินวิธีการแก้ ปัญ หา (debriefing the experience) ผู้เรี ยน
แต่ละกลุม่ นาข้ อคิดเห็นต่าง ๆ จากการนาเสนอมาอภิปรายกันในกลุม่ เพื่อปรับปรุงให้ ดีขึ ้น
ขัน้ ตอนที่ 6 บันทึกวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ (a note on learning objective)
เป็ นการเขียนวัตถุประสงค์หลังจากที่ได้ เรี ยนรู้มาทังหมด
้
Chin and Chia (2004) ได้ แ บ่ ง ขัน้ ตอนของการจัด การเรี ย นรู้ แบบใช้ ปั ญ หา
เป็ นฐานไว้ ดงั นี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 ระบุ ปั ญ หาที่ จ ะตรวจสอบ (identifying the problem to be
investigated) ผู้เรี ยนกาหนด และบันทึกปัญหาเป็ นกลุม่
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ขันตอนที
้
่ 2 สารวจปั ญหา (exploring the problem space) ผู้เรี ยนอภิปราย
ปัญหาเพื่อระบุว่าสิ่งที่ใดที่ทราบอยู่แล้ ว สิ่งใดที่ต้ องการหาข้ อมูลเพิ่มเติม และดาเนินการค้ นหาสิ่ง
ที่ต้องการรู้อย่างไร
ขัน้ ตอนที่ 3 ค้ นหาความรู้ ด้วยการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (carrying out
scientific inquiry) ผู้เรี ย นสื บ ค้ น ข้ อ มูล จากแหล่ ง ข้ อ มูล ต่า ง ๆ ทัง้ ห้ อ งสมุด อิ น เทอร์ เน็ ต หรื อ
แหล่งข้ อมูลที่ผ้ สู อนจัดเตรี ยมไว้
ขันตอนที
้
่ 4 รวมรวบข้ อมูล (putting the information together)
ขันตอนที
้
่ 5 นาเสนอผล ผู้สอนประเมิน และสะท้ อนตนเอง (presenting the
findings, teacher evaluation and self-reflection)
Ribeiro (2011) ได้ สรุ ปขัน้ ตอนของการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญ หาเป็ นฐานไว้
ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 เสนอปัญหา (presentation of problem)
ขันตอนที
้
่ 2 ระบุปัญหา (identification of problem)
ขันตอนที
้
่ 3 ระดมความคิดและสร้ างสมมติฐาน (brainstorming and
construction of hypothesis)
ขันตอนที
้
่ 4 แก้ ไขปั ญหาด้ วยความรู้ เดิมที่มีอยู่ (attempt to solve problem
with available knowledge)
ขันตอนที
้
่ 5 สร้ างและจัดลาดับประเด็นการเรี ยนรู้ (elicitation/ prioritization
of (new) learning issues)
ขันตอนที
้
่ 6 วางแผนการทางานกลุม่ (planning of group work)
ขันตอนที
้
่ 7 ดาเนินงานด้ วยตนเอง (self-directed work)
ขัน้ ตอนที่ 8 แลกเปลี่ ยนความรู้ และอภิ ปรายกลุ่ม (sharing of knowledge
and group discussion)
ขันตอนที
้
่ 9 การประยุกต์ใช้ ความรู้เพื่อแก้ ไขปั ญหา (application of
knowledge to solve problem)
ขันตอนที
้
่ 10 การนาเสนอ (presentation of results)
ขันตอนที
้
่ 11 การประเมิน (evaluation process and self- and peer
evaluation)
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สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ได้ แบ่งขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้แบบ
ใช้ ปัญหาเป็ นฐานไว้ 6 ขันตอนดั
้
งนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 ขันก
้ าหนดปั ญหา ผู้สอนต้ องจัดปั ญหาหรื อสถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่
กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนใจ และมองเห็นปั ญหา เพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถกาหนดสิ่งที่เป็ นปั ญหา
ที่ต้องการค้ นหาคาตอบได้
ขัน้ ตอนที่ 2 ขัน้ ท าความเข้ า ใจกับ ปั ญ หา ผู้เรี ย นท าความเข้ าใจปั ญ หาที่
ต้ องการเรี ยนรู้ ซึง่ ผู้เรี ยนต้ องอธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับปัญหานันได้
้
ขัน้ ตอนที่ 3 ขัน้ ดาเนิ นการศึกษาค้ นคว้ า เป็ นขัน้ ที่ ผ้ ูเรี ยนต้ องกาหนดสิ่ง ที่
ต้ องการค้ นคว้ าและดาเนินการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
ขัน้ ตอนที่ 4 ขัน้ สัง เคราะห์ ค วามรู้ เป็ น ขัน้ ที่ ผ้ ูเรี ย นน าความรู้ ที่ ไ ด้ ค้ น คว้ า
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน อภิปราย และสังเคราะห์ความรู้ที่ได้ มาว่าเพียงพอหรื อมีความเหมาะสม
หรื อไม่
ขันตอนที
้
่ 5 ขันสรุ
้ ปและประเมินค่าของคาตอบ ผู้เรี ยนแต่ละกลุม่ สรุปคาตอบ
ของกลุ่ม ตนเอง และประเมินผลว่าข้ อมูลที่ศึกษามามี ความเหมาะสมหรื อไม่เพียงใด พยายาม
ตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระทุกกลุ่มช่วยกันสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมของ
ปัญหาอีกครัง้
ขัน้ ตอนที่ 6 ขัน้ นาเสนอและประเมิ นผลงาน ผู้เรี ยนนาเสนอข้ อมูลที่ ได้ ม า
จัดระบบองค์ความรู้ และนาเสนอเป็ นผลงานในรู ปแบบที่หลากหลาย ผู้เรี ยนทุกกลุ่ม รวมทัง้ ผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับปัญหาร่วมกันประเมินผลงาน
เอกกมล บุญ ยะผลานันท์ (2558: 3-7) ได้ แบ่งขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้ แบบใช้
ปัญหาเป็ นฐานไว้ ดงั นี ้
ขันตอนที
้
่ 1 ขันน
้ าเสนอปั ญหา ผู้เรี ยนได้ ประสบกับปั ญหาที่สาคัญคล้ ายคลึง
กับปั ญ หาที่ ต้องพบเจอจริ งในชีวิต โดยที่ ผ้ ูเรี ยนไม่ได้ มี การเตรี ยมตัวล่วงหน้ ามาก่อน ปั ญ หาที่
ผู้สอนนาเสนออาจเป็ นโจทย์ปัญหาหรื อสถานการณ์จาลอง เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกกระบวนการ
คิด หาเหตุผลมาอธิบาย และแก้ ไขปัญหา
ขันตอนที
้
่ 2 ขันสร้
้ างประเด็นการเรี ยนรู้ ผู้เรี ย นใช้ ความรู้พืน้ ฐานเดิมในการ
ตังสมมติ
้
ฐานของปั ญ หา พร้ อมกับพิจารณาตัง้ วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้ ที่
จาเป็ นเพิ่มเติม เพื่อนามาพิสจู น์สมมติฐาน
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ขันตอนที
้
่ 3 ขัน้ ค้ นคว้ าหาข้ อมูล ผู้เรี ยนแยกย้ ายกันไปศึกษาหาความรู้ ด้วย
วิธีการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้
ขันตอนที
้
่ 4 ขัน้ สรุ ปผลการเรี ยนรู้ ผู้เรี ยนช่วยกันสรุ ปสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เพื่ อ
ดาเนินการแก้ ไขปัญหาให้ ลลุ ว่ งต่อไป
งานวิจัยนี ผ้ ้ ูวิจัยได้ เลื อกใช้ กระบวนการและขัน้ ตอนของการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้
ปั ญหาเป็ นฐานทังหมด
้
7 ขันตอน
้
ซึ่งผสมผสานขันตอนของการจั
้
ดการเรี ย นรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ น
ฐานของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) และ Chin and Chia (2004)
1) ขัน้ เตรี ย มพร้ อมผู้ เรี ย น ผู้ส อนแบ่ง ผู้เรี ย นออกเป็ นกลุ่ม จากนัน้ ให้ ผู้ เรี ย น
ร่วมกันอภิปรายหัวข้ อที่กาลังจะเรี ยนรู้ โดยผู้สอนเนื ้อหาสาระที่ผ้ เู รี ยนต้ องรู้อย่างคร่าว ๆ ก่อนที่จะ
เรี ยนรู้ในขันต่
้ อไป
2) ขันก
้ าหนดและระบุปัญหา ผู้สอนกาหนดปั ญหาหรื อสถานการณ์ให้ กบั ผู้เรี ยน
เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนใจ และอยากค้ นหาคาตอบ
3) ขัน้ ท าความเข้ าใจปั ญ หา ผู้เรี ยนช่วยกัน วิเคราะห์ ปัญ หาที่ ได้ รับ เชื่ อมโยง
ความรู้เดิมที่มีกบั สถานการณ์ที่ได้ รับ และวางแผนการค้ นคว้ าหาความรู้เพิ่มเติม
4) ขันด
้ าเนินการค้ นคว้ า ผู้เรี ยนค้ นคว้ าและรวบรวมข้ อมู ลที่จาเป็ นต่อการตอบ
ปัญหาหรื อสถานการณ์ที่ได้ รับตอนต้ น
5) ขัน้ รวบรวมและสังเคราะห์ ข้อมูล ผู้เรี ยนน าความรู้ ที่ ได้ จ ากการค้ นคว้ ามา
นาเสนอกับเพื่อนภายในกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปรายผล และสังเคราะห์ข้อมูล โดยนา
ข้ อมูลต่าง ๆ จากการค้ นคว้ าทังหมดมาสั
้
งเคราะห์ให้ เหลือเพียงข้ อมูลที่สาคัญที่สดุ
6) ขัน้ สรุ ปและประเมิ นค่าของคาตอบ ผู้เรี ยนแต่ละกลุ่ม สรุ ปคาตอบของกลุ่ม
ตนเอง และประเมินคาตอบว่าเหมาะสม ครบถ้ วนหรื อไม่
7) ขันน
้ าเสนอและประเมินผลงาน ผู้เรี ยนนาเสนอคาตอบของกลุ่มตนเองผ่าน
การนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยนจนครบทุกกลุ่ม โดยให้ ผ้ สู อนและผู้เรี ยนร่วมกันประเมินคาตอบที่ได้ ของ
แต่ล ะกลุ่ม ร่ วมกัน อภิ ป รายถึ ง ค าตอบที่ ถูก ต้ อ งและครบถ้ วนที่ สุด หากผู้ส อนพบว่าผู้เรี ย นมี
ข้ อผิ ดพลาดบางประการ ผู้ส อนต้ องแก้ ไขให้ ผ้ ูเรี ยนเข้ าใจอย่างถูกต้ องและอธิ บายเพิ่ ม เติม ใน
ประเด็นที่ยงั ไม่สมบูรณ์
3.5 บทบาทของผู้สอนต่ อการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
ผู้สอนมีบทบาทอย่างมากต่อการจัดการเรี ยนรู้ โดยลักษณะของผู้สอนที่เหมาะสมต่อ
การจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานมีหลากหลายบทบาท ซึง่ ขอยกตัวอย่างดังนี ้
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สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ได้ กล่าวถึงลักษณะของผู้สอนต่อการ
จัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานไว้ ดงั นี ้
1) ผู้สอนต้ องมีความมุง่ มัน่ ตังใจสู
้ ง รู้จกั แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ
2) ผู้ สอนต้ อ งรู้ จัก ผู้ เรี ย นเป็ นรายบุ ค คลเข้ าใจศัก ยภาพของผู้เรี ย น เพื่ อ
สามารถให้ คาแนะนา ช่วยเหลือผู้เรี ยนได้
3) ผู้สอนต้ องเข้ าใจขันตอนของแนวทางการจั
้
ดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ น
ฐานอย่างแท้ จริงทุกขันตอน
้
เพื่อที่จะสามารถให้ คาแนะนา คาปรึกษาแก่ผ้ เู รี ยนได้ อย่างถูกต้ อง
4) ผู้สอนต้ องเป็ นผู้อานวยความสะดวกด้ วยการจัดหา สนับสนุน สื่ออุปกรณ์
การเรี ยนรู้ และแหล่งเรี ยนรู้ให้ เหมาะสมเพียงพอ
5) ผู้สอนต้ องมีทักษะและศักยภาพสูงในการจัดการเรี ยนรู้ และการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาของผู้เรี ยน
6) ผู้สอนต้ องสร้ างแรงจูงใจแก่ผ้ ูเรี ยน กระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนตื่ นตัวในการเรี ยนรู้
ตลอดเวลา
7) ผู้สอนต้ องชี ้แจง ปรับทัศนคติของผู้เรี ยนให้ เข้ าใจและเห็นคุณค่าของการ
เรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
8) ผู้สอนต้ องมีความรู้ ความสามารถ ด้ านการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
ของผู้เรี ยนตามสภาพจริ ง ครอบคลุม ทัง้ ด้ านความรู้ ทักษะกระบวนการและเจตคติให้ ครบทุก
ขันตอนของการจั
้
ดการเรี ยนรู้
เอกกมล บุญ ยะผลานัน ท์ (2558: 3-7) ได้ กล่าวถึง ลัก ษณะของผู้ส อนต่อการ
จัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานไว้ ดงั นี ้
1) ผู้สอนเป็ นคนกระตุ้นและสนับสนุนผู้เรี ยนให้ เกิดการเรี ยนรู้
2) จัดกระบวนการเรี ยนรู้ ให้ ดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง ตามขันตอนการจั
้
ดการ
เรี ยนรู้ทกุ ขันตอน
้
3) ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความเข้ าใจในเรื่ องที่เรี ยนอย่างลึกซึ ้ง และพยายามดึง
ความรู้หรื อความคิดของผู้เรี ยนออกมาให้ ได้
4) ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนมีส่วนร่ วมในกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ส่งเสริ มให้ มี
การอภิปรายแลกเปลี่ยนระหว่างกลุม่
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5) ดูแลความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนทุกคน ทาให้ ทุกคนคิดและ
รู้จกั ตนว่ากาลังเรี ยนอยูใ่ นระดับใด
6) ปรับเปลี่ยนสภาพของปั ญ หาให้ เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรี ยน
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้อย่างมีความสุข ไม่เบื่อหน่าย
จากบทบาทของผู้สอนต่อการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานที่กล่าวมาทังหมด
้
ข้ างต้ น ผู้วิจัยสามารถสรุ ปบทบาทของผู้สอนต่อการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญ หาเป็ นฐานได้ ว่า
ผู้สอนต้ องเข้ าใจขัน้ ตอนของการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญ หาเป็ นฐานอย่างแท้ จริ ง มีทักษะและ
ศักยภาพ สามารถดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ได้ อย่างถูกต้ อง ผู้สอนคอยเป็ นผู้อานวยความสะดวก
สร้ างแรงจูงใจ กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ตลอดเวลา และผู้สอนต้ องมีความสามารถในการวัด
และประเมินผู้เรี ยนตามสภาพจริงได้
3.6 บทบาทของผู้เรี ยนต่ อการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
ผู้เรี ย นเป็ น ส่วนส าคัญ ต่อ การจัด การเรี ย นรู้ ซึ่ง แตกต่างจากการเรี ย นรู้ แบบปกติ
งานวิจัย นี จ้ ึง ยกตัวอย่างของบทบาทของผู้เรี ย นในการจัด การเรี ยนรู้ แบบใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐานที่
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ได้ กล่าวไว้ ดงั นี ้
1) ปรับทัศนคติตอ่ บทบาทหน้ าที่และการเรี ยนรู้ของตนเอง
2) ใฝ่ เรี ยน ใฝ่ ร้ ู มีความรับผิดชอบ รู้จกั ทางานอย่างเป็ นระบบ
3) มีพื ้นฐาน และฝึ กทักษะที่จาเป็ นในการเรี ยนรู้แบบการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ เช่น กระบวนการคิด การสืบค้ นข้ อมูล การทางานกลุ่ม การอภิปราย การสรุป การนาเสนอ
หน้ าชันเรี
้ ยน และการประเมินผล
4) มีทกั ษะการสื่อสารที่ดี
จากบทบาทของผู้เรี ยนต่อ การจัด การเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญ หาเป็ นฐานที่ ได้ ก ล่าวมา
ข้ างต้ นสามารถสรุ ปได้ ว่า ผู้เรี ยนต้ องมีความรับผิดชอบ ใฝ่ เรี ยนรู้ มีทักษะพื น้ ฐานในการทางาน
เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการค้ นคว้ าหาข้ อมูล ทักษะการทางานกลุ่ม ซึ่งล้ วนจาเป็ นต่อการ
เรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
4. การคิดอย่ างมีวิจารณญาณ
4.1 ความหมายของการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็ นความสามารถในการจาแนกแยกแยะปั ญหา การ
ตัง้ สมมติ ฐ าน การวิ เคราะห์ การตี ค วาม ท าความเข้ า ใจปั ญ หา (Pithers and Soden, 2000;
Wallace and Jefferson, 2013) การประเมินค่า รวมถึงการอธิบายหลักฐาน วิธีการ บนพืน้ ฐาน
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ของการตัดสินอย่างมีเหตุผล (Facoine, 1990b) นอกจากนี ้การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็ นการใช้
กระบวนการคิดหรื อกลยุทธ์ในการแก้ ไขปัญหา และตัดสินเชิงสะท้ อนคิดเพื่อหาข้ อสรุปจากข้ อมูลที่
มีอยู่ (Dwyer, Hogan, and Stewart, 2014; Halpern, 1999)
4.2 องค์ ประกอบของการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบด้ วยทักษะการคิดย่ อยหลายทักษะ ได้ แก่ การ
ตีความ การวิเคราะห์ การประเมินค่า การสรุ ปความ การอธิ บาย การควบคุมตนเอง (Facoine,
1990b) การตัดสินเชิงสะท้ อนคิด (Dwyer et al., 2014) ทักษะการแก้ ไขปั ญหา (Halpern, 1998)
ซึ่งนาไปสู่การหาข้ อสรุ ป และวิธีการแก้ ปัญหาอย่างมีเหตุผล นอกจากนี ้ สุวิทย์ มูลคา (2547) ได้
อธิบายองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ ทงหมด
ั้
7 ประการ ได้ แก่ จุดมุ่งหมายหรื อ
วัตถุประสงค์ของการคิด ประเด็นคาถาม สารสนเทศ ข้ อมูลเชิงประจักษ์ ที่เชื่อถือได้ และถูกต้ อง
แนวคิดอย่างมีเหตุผล ข้ อสันนิษฐาน การนาไปใช้ และผลที่ตามมา
การคิดอย่างมี วิจ ารณญาณเกี่ ยวข้ องกับ พฤติก รรมการเรี ยนรู้ ด้ านจิ ตพิ สัย ได้ แก่
ความมั่นใจ (confidence) มุมมองทางด้ านเนือ้ หา (contextual perspective) การคิดสร้ างสรรค์
(creativity) การปรั บ ตัวเข้ ากับ สถานการณ์ (flexibility) ความอยากรู้ (inquisitiveness) ความ
ซื่ อ สัต ย์ (intellectual integrity) การหยั่ง รู้ ด้ ว ยสัญ ชาตญาณ (intuition) การเปิ ด ใจรั บ ฟั งความ
คิดเห็นของผู้อื่น (open-mindedness) ความพยายาม (perseverance) การสะท้ อน (reflection)
การประยุกต์ใช้ ความรู้ (applying standards) การแบ่งแยก (discriminating) การค้ นหาข้ อมูล
(information seeking) การมี เหตุผล (logical reasoning) การคาดการณ์ (predicting) และการ
เปลี่ยนแปลงของข้ อมูล (transforming knowledge) (Carter, Creedy, and Sidebotham, 2017)
ในงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยน
ทังหมด
้
5 ด้ าน ได้ แก่ การวิเคราะห์ การตีความ การสรุปความ การอธิบาย และลักษณะของผู้ที่มี
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
4.3 ลักษณะของการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ
ลั ก ษณ ะหรื อ องค์ ป ระกอบของการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณ ญ าณมี ห ลายแนวคิ ด
ยกตัวอย่าง เช่น Fisher (2001) ระบุว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบด้ วย การตีความและ
การประเมินค่าจากการสังเกต การตังสมมติ
้
ฐาน การตังค
้ าถาม การลงข้ อสรุปอย่างมีเหตุผล การ
สื่อสาร และแหล่งข้ อมูล
ผู้ที่มีทกั ษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีลกั ษณะสาคัญ ได้ แก่ ตัดสินใจโดยอ้ างอิง
จากหลัก ฐาน แยกแยะ พิ จ ารณาสิ่ง ต่าง ๆ ด้ วยเหตุผ ล ถามคาถามได้ อย่างเหมาะสมชัด เจน
สามารถวางแผนการทดลองได้ อย่างเหมาะสม ใจกว้ าง ยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น พยายาม
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หาความรู้ หรื อ ข้ อ มูล อยู่เสมอ ใฝ่ รู้ มี ค วามรอบคอบ พิ จ ารณาเงื่ อ นไขต่า ง ๆ อย่ า งมี เหตุผ ล
(Sarigoz, 2012; สุวิทย์ มูลคา, 2547) สามารถลงข้ อสรุปเมื่อแน่ใจแล้ ว เป็ นผู้ที่เชื่อว่าทุกปั ญหามี
ทางออกที่ เหมาะสมและสามารถแก้ ไขได้ (Ennis, 1993; Fisher, 2001) นอกจากนี ้ Facoine
(1990b) ที่ได้ กล่าวถึงลักษณะของผู้ที่มีทกั ษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ ดงั นี ้
1) มีความอยากรู้อยากเห็น
2) มีความรู้กว้ างขวาง รอบรู้
3) มีความตื่นตัวเมื่อมีโอกาสได้ ใช้ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
4) เชื่อถือในกระบวนการสืบเสาะหาข้ อมูลอย่างมีเหตุผล
5) มีความมัน่ ใจในตนเองในการใช้ เหตุผล
6) เปิ ดใจยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
7) มีความยืดหยุน่ ต่อการพิจารณาความคิดเห็นที่หลากหลาย
8) เข้ าใจความคิดเห็นของผู้อื่น
9) มีความเที่ยงตรงต่อการประเมินเหตุผลต่าง ๆ
10) มีความซื่อสัตย์ ไม่ลาเอียง
11) มีความรอบคอบในการตัดสินใจ
12) มีความเต็มใจในการคิดทบทวนไตร่ตรองความคิดเห็นอย่างซื่อสัตย์
13) ระบุคาถามหรื อสิ่งที่สงสัยได้ อย่างชัดเจน
14) สามารถจัดลาดับการทางานที่ซบั ซ้ อนได้
15) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้ เงื่อนไขได้ อย่างมีเหตุผล
16) ให้ ความสาคัญกับงานที่อยูต่ รงหน้ า
17) กล้ าเผชิญหน้ ากับความยากหรื ออุปสรรค
4.4 กระบวนการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบด้ วยขันตอน
้
กระบวนการต่าง ๆ หลายขันตอน
้
โดย สุวิทย์ มูลคา (2547) ได้ อธิบายถึงขันตอนของการคิ
้
ดอย่างมีวิจารณญาณไว้ 6 ขันตอน
้
ได้ แก่
1) การก าหนดปั ญ หา การรวบรวมประเด็น ปั ญ หา การแยกแยะปั ญ หา การ
จัดลาดับปัญหา
2) การรวบรวมข้ อมูล การเลือกข้ อมูล พิจารณาความเชื่อถือ
3) การจัดระบบข้ อมูล พิจารณาความเชื่อถือ พิจารณาความพอเพียง พิจารณา
ความเหมาะสม
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4) การตังสมมติ
้
ฐาน การหาความสัมพันธ์ของข้ อมูล การหาความเป็ นไปได้ ของ
ข้ อมูล
5) การสรุปอ้ างอิง การใช้ ข้อเปรี ยบเทียบ การใช้ หลักตรรกะ การใช้ เหตุผล
6) การสรุปและตัดสิน
4.5 การวัดและประเมินการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ
มีนักวิจัยหลายคนที่ศึกษาการวัดและประเมินผลด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เช่น Ennis (1993) ได้ กล่าวถึงจุดประสงค์ของการวัดและประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ ว่า
เพื่อการวินิจฉัยระดับของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยนว่ามีจุดแข็งหรื อจุดอ่อนใดบ้ าง
เพื่อให้ ผลย้ อนกลับเกี่ยวกับความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณแก่ผ้ เู รี ยน เพื่อส่งเสริ ม
การคิดอย่างมีวิจารณญาณให้ แก่ผ้ ูเรี ยน เพื่อเป็ นผลสะท้ อนการจัดการเรี ยนรู้ด้านการคิดอย่างมี
วิจ ารณญาณของผู้ส อน และเพื่ อเป็ นข้ อมูลเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ ที่ ส่งเสริ ม การคิดอย่างมี
วิจ ารณญาณต่อไป นอกจากนี ก้ ารสร้ างแบบวัด และประเมิ น การคิดอย่างมี วิจ ารณญาณควร
พิจารณาถึงความเหมาะสมของเนือ้ หา ความเข้ าใจถึงความหมายและองค์ประกอบของการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ แต่ละข้ อคาถามต้ องได้ รับการประเมินความถูกต้ อง ตรงตามพฤติกรรมที่จะ
วัด และมีความเชื่อมัน่ ในการวัด (Facoine, 1990b)
แบบวัดและประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีหลากหลายแบบแตกต่างกัน เช่น
ข้ อสอบแบบเลือกตอบ ข้ อสอบแบบคาถามปลายเปิ ด ข้ อสอบเขียนเป็ นความเรี ยง และการวัดและ
ประเมินจากสมรรถนะ (Ennis, 1993) มีนักวิจยั และนักการศึกษาหลายท่านได้ ออกแบบแบบวัด
และประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ หลายแบบตามจุดประสงค์และสิ่งที่ต้องการวัด (ตาราง
1)
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ตาราง 1 รูปแบบของแบบวัดและประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ได้ รับการพัฒนาขึ ้น
แบบวัดและประเมิน
การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

ผู้พฒ
ั นา

รูปแบบของ
แบบทดสอบ

สิ่งที่วดั

The Watson-Glaser
Critical Thinking
Appraisal (WGCTA)

Wilson and
Wagner (1981)

ข้ อสอบแบบ
เลือกตอบ

1) การระบุปัญหา
2) การเลือกข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
กับการแก้ ปัญหา
3) การจดจาสมมติฐาน
4) การสร้ างและเลือก
สมมติฐานที่เกี่ยวข้ อง
5) การเขียนข้ อสรุปและสรุป
ความได้ อย่างเหมาะสม

Cornell Critical
Thinking Skills Test
(CCTT)

Ennis and Weir
(1985)

ข้ อสอบแบบ
เลือกตอบ

1) การอุปนัย
2) ความน่าเชื่อถือ
3) การทานาย
4) การตังสมมติ
้
ฐาน

The Ennis-Weir
Critical Thinking
Essay Test
(EWCTET)

Ennis and Weir
(1985)

ข้ อสอบ
ปลายเปิ ด

1) การนิรนัย
2) การตีความ
3) การประเมินค่า

The California
Critical Thinking
Skills Test (CCTST)

Facione (1990a) ข้ อสอบแบบ
เลือกตอบ

1) การตีความ
2) การวิเคราะห์
3) การนิรนัย
4) การอุปนัย
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ตาราง 1 (ต่อ)
แบบวัดและประเมิน
ผู้พัฒนา
การคิดอย่ างมี
วิจารณญาณ
Halpern Critical
Halpern (2007)
Thinking
Assessment using
Everyday Situations
(HCTAES)

รู ปแบบของ
แบบทดสอบ
ข้ อสอบแบบ
เลือกตอบผสม
กับข้ อสอบ
ปลายเปิ ด

สิ่งที่วัด

1) การให้ เหตุผล
2) การวิเคราะห์ข้อเท็จจริง
3) การทดสอบสมมติฐาน
4) การประยุกต์
5) การตัดสินใจและแก้ ไข
ปัญหา

ในงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ได้ วดั และประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณจากการเขียนตอบ
ของผู้เรี ยนลงในใบกิจกรรมที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น โดยใช้ เกณฑ์การให้ คะแนนเพื่อวัดความสามารถใน
การคิดอย่างวิจารณญาณจากใบกิจกรรม
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
5.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเป็ นคุณลักษณะที่ประเมินเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถของ
บุคคลที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้ านต่าง ๆ จากการได้ รับมวลประสบการณ์ ซึ่งเป็ นผลมาจากการ
เรี ยนรู้ มีผ้ กู ล่าวถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไว้ ดงั นี ้
สนทยา เขมวิ รั ต น์ (2542: 6) ให้ ความหมายของผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
หมายถึง ความรู้ หรื อความสามารถของบุคคล ที่ ได้ จากการเรี ยนรู้ และความสามารถที่ นาไปใช้
แก้ ปั ญ หาและศึก ษาต่อ ไปได้ ซึ่ ง สามารถวัด ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ทางจิ ต วิท ยาหรื อ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทวั่ ไป
ชวาล แพรัตกุล (2552: 74) กล่าวว่า ความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพของสมอง
ด้ านต่าง ๆ ที่ผ้ เู รี ยนได้ รับจากประสบการณ์ของตนเองทังจากโรงเรี
้
ยนและทางบ้ าน
ศิริชัย กาญจนวาสี (2556: 166) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ เป็ นการเรี ยนรู้ ตามแผนที่
กาหนดไว้ ลว่ งหน้ าอันเกิดจากกระบวนการเรี ยนการสอนที่ผ่านมาในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่
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ล้ วน สายยศ (2539: 20) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ เป็ นการวัดเนือ้ หาวิชาที่เรี ยนผ่าน
มาแล้ วว่าผู้เรี ยนมีความรู้ความสามารถเพียงใด
พิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ (2557: 96) ได้ ใ ห้ ความหมายของผลสัม ฤทธิ์ ว่ า เป็ น การวัด
ความรู้ ทักษะ และความสามารถทางวิช าการที่ ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ยนรู้ มาแล้ วว่าบรรลุผลส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
จากความหมายของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนข้ างต้ นสามารถสรุ ปได้ ว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน หมายถึง ความสามารถในการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนที่เกิดจากการเรี ยนรู้ ที่เกิดจากการ
เรี ยนวิทยาศาสตร์ จนเกิดทักษะความสามารถทางวิชาการ หลังจากที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้เรื่ อง
ใดเรื่ อ งหนึ่ ง โดยงานวิ จั ย นี ้ ผู้ วิ จั ย ได้ วั ด และประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นจากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ เพื่ อวัดพฤติกรรมการเรี ยนด้ านความรู้
ได้ แก่ ความรู้ความจา ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์
5.2 ประเภทของแบบทดสอบ
ประเภทของแบบทดสอบมีผ้ ูศึกษาและแบ่งประเภทของแบบทดสอบเป็ นประเภท
ต่าง ๆ ดังนี ้
พิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ (2557: 96) ได้ แ บ่ ง ประเภทของแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1. แบบทดสอบที่ผ้ สู อนสร้ างขึ ้นเอง หมายถึง แบบทดสองที่ม่งุ วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนเฉพาะกลุ่มที่ผ้ สู อนสอน เป็ นแบบทดสอบที่ผ้ สู อนสร้ างขึ ้นใช้ กนั โดยทัว่ ไป
ในสถานศึกษา มีลกั ษณะเป็ นข้ อสอบข้ อเขียน สามารถแบ่งออกได้ 2 ชนิด ได้ แก่
1.1 แบบทดสอบแบบอัต นั ย เป็ น แบบทดสอบที่ ก าหนดค าถามหรื อ
ปัญหา แล้ วให้ ผ้ ตู อบเขียนตอบโดยแสดงความรู้ ความคิด เจตคติ
1.2 แบบทดสอบแบบปรนัย เป็ น แบบทดสอบที่ กาหนดให้ ผ้ ูตอบเขี ยน
ตอบแบบสัน้ ๆ หรื อมีคาตอบให้ เลือกแบบจากัดคาตอบ ผู้ตอบจึงไม่ต้องแสดงความรู้ ความคิด
อย่างกว้ างขวางเหมื อนแบบทดสอบแบบอัตนัย แบบทดสอบแบบปรนัยสามารถแบ่งออกได้ 4
ประเภท คือ แบบทดสอบถูก -ผิ ด แบบทดสอบเติมคา แบบทดสอบจับคู่ และแบบทดสอบแบบ
เลือกตอบ
2. แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบที่ม่งุ วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของผู้เรี ยนทัว่ ๆ ไป ซึ่งสร้ างโดยผู้เชี่ยวชาญ มีการวิเคราะห์ปรับปรุงจนมีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน
ในการดาเนินการสอบ วิธีการให้ คะแนนและการแปลความหมายของคะแนน
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ชวาล แพรัตกุล (2552: 74-75) ได้ แบ่งประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ไว้
คล้ ายกันคือ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ แบบทดสอบของครู และข้ อสอบมาตรฐาน
1. แบบทดสอบของครู หมายถึง ข้ อสอบ ปัญหา และโจทย์คาถามต่าง ๆ ที่ครู
สร้ างขึน้ มาเองเพื่อใช้ ในการวัดความรู้ความเข้ าใจของผู้เรี ยนที่ตนสอน ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นข้ อสอบ
แบบปรนัย
2. ข้ อสอบมาตรฐาน เป็ นข้ อสอบที่ใช้ วดั และเปรี ยบเทียบผล เพื่อประเมินค่า
การเรี ยนการสอน มีมาตรฐานในการแปลผลคะแนนและวิธีการ
จากประเภทของแบบทดสอบที่ ก ล่า วมาข้ า งต้ น สามารถสรุ ป ได้ ว่า ประเภทของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภทคือ 1) แบบทดสอบที่ผ้ สู อนสร้ าง
ขึ น้ ซึ่ ง เป็ นแบบทดสอบที่ ผ้ ู สอนสร้ างขึ น้ เพื่ อ ใช้ วัด ความรู้ ความเข้ าใจของผู้ เรี ย น และ 2)
แบบทดสอบมาตรฐาน เป็ นแบบทดสอบที่ผ่านการปรับปรุ งคุณภาพและมาตรฐานก่อนนามาใช้
ทดสอบจริ ง โดยงานวิจัยนี ้ ผู้วิจยั ได้ ใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ระบบต่อม
ไร้ ท่อ ซึ่งเป็ นแบบทดสอบแบบอัตนัยที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น เพื่อวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ด้ านพฤติกรรมการเรี ยนรู้ด้านความจา ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์ ทังก่
้ อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ของผู้เรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
5.3 ขัน้ ตอนการสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
พิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ (2557: 97-99) ได้ กล่ า วถึ ง ขั น้ ตอนการสร้ างแบบทดสอบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ ซึง่ มี 8 ขันตอนดั
้
งนี ้
1. วิเคราะห์หลักสูตรและสร้ างตารางวิเคราะห์หลักสูตร
การวิเคราะห์หลักสูตรเป็ นการวิเคราะห์เนื ้อหาสาระและพฤติกรรมที่ต้องการ
จะวัด ตารางวิเคราะห์หลักสูตรจะใช้ เป็ นกรอบในการออกข้ อสอบ โดยจะใช้ ระบุจานวนข้ อสอบใน
แต่ละเรื่ องและพฤติกรรมที่ต้องการจะวัด
2. กาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้
จุดประสงค์การเรี ยนรู้เป็ นพฤติกรรมที่เป็ นผลการเรี ยนรู้ที่ผ้ สู อนมุ่งหวังจะให้
เกิดขึน้ กับผู้เรี ยน ผู้สอนจะต้ องกาหนดไว้ ล่วงหน้ าเพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ และการ
สร้ างแบบวัดผลสัมฤทธิ์
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3. กาหนดชนิดของข้ อสอบและศึกษาวิธีสร้ าง
ผู้ส อนต้ องพิจ ารณาและตัดสินใจเลื อกใช้ ชนิดของข้ อสอบที่ จะวัดว่าจะใช้
ข้ อสอบแบบใด โดยต้ องสอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ และเหมาะกับตัวผู้เรี ยน จากศึกษา
วิธีการเขียนข้ อสอบชนิดนันให้
้ มีความรู้ความเข้ าใจในหลักการและวิธีการเขียน
4. เขียนข้ อสอบ
ลงมื อเขียนข้ อสอบตามเนือ้ หาสาระและรายละเอียดที่ กาหนดไว้ ในตาราง
วิเคราะห์หลักสูตร ให้ สอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ และอาศัยหลักและวิธีการเขียนข้ อสอบที่
ได้ ศกึ ษามาแล้ ว
5. ตรวจทานข้ อสอบ
ผู้สอนตรวจความถูกต้ องของข้ อสอบก่อนจัดพิมพ์และนาไปใช้
6. จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับทดลอง
จัดทาเป็ นแบบทดสอบฉบับบทดลองโดยมี คาชีแ้ จ้ งหรื อคาอธิ บายวิธีตอบ
แบบทดสอบ และจัดวางรูปแบบการพิมพ์ให้ เหมาะสม
7. ทดลองและวิเคราะห์ข้อสอบ
เป็ นวิธีการตรวจสอบคุณ ภาพของแบบทดสอบก่อนนาไปใช้ จริ ง โดยนาไป
ทดลองกับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกันกับกลุ่ มที่ต้องการสอบจริ ง แล้ วนาผลที่ได้ มาวิเคราะห์
ปรับปรุงข้ อสอบให้ มีความถูกต้ องและมีคณ
ุ ภาพ
8. จัดทาแบบทดสอบฉบับจริง
จากการดาเนินการศึกษาเอกสารและงานที่เกี่ยวข้ องสรุปได้ ว่า การจัดการเรี ยนรู้แบบใช้
ปั ญ หาเป็ นฐานเป็ นการจัดการเรี ยนรู้ ที่ใช้ ปัญ หาเป็ นตัวกระตุ้นให้ ผ้ ู เรี ยนประยุกต์ใช้ ความรู้ เพื่ อ
แก้ ไขสถานการณ์ ปัญ หานัน้ สืบค้ นหาข้ อมูล และเกิดการสร้ างองค์ความรู้ ใหม่ด้วยตนเอง โดย
ปัญหาที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานควรเป็ นปั ญหาที่สามารถพบเห็นและเกิดขึ ้น
จริ งในชีวิตประจาวัน สามารถค้ นคว้ าหาข้ อมูลได้ มีแนวคาตอบที่ หลากหลาย เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิด
ความสนใจ อยากเรี ยนรู้ ซึ่งการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานเป็ นการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ส่งเสริ ม ให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ แบบนาตนเองผ่านการค้ นคว้ าหาข้ อมูลด้ วย
ตนเอง อภิปรายและแสดงความคิดเห็นกับผู้อื่น นอกจากนี บ้ ทบาทของผู้สอนในการจัดการเรี ยนรู้
แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานเปลี่ยนจากผู้บรรยายมาเป็ นผู้อานวยความสะดวกหรื อผู้ให้ คาแนะนา คอย
กระตุ้นผู้เรี ยนให้ เกิดการเรี ยนรู้ สร้ างองค์ความรู้ได้ ด้วยตนเอง และวัดประเมินผลการเรี ยนรู้ ของ
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ผู้เรี ยนจากการประเมิ นผลตามสภาพจริ งจากการปฏิ บัติของผู้เรี ยน บทบาทของผู้สอนต่อการ
จัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานต้ องเข้ าใจขันตอนของการจั
้
ดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
สามารถดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ได้ ถกู ต้ อง ต้ องสร้ างแรงจูงใจ กระตุ้น ให้ ผ้ เู รี ยนตื่นตัวในการเรี ยนรู้
ตลอดเวลา สามารถวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนตามสภาพจริ งได้ ส่วนบทบาทของ
ผู้เรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานต้ องมีความรับผิดชอบ มีทกั ษะการทางานเป็ น
กลุ่ม การค้ นคว้ าหาข้ อมูล การสื่อสาร การแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็ นส่วนส าคัญ ต่อการจัดการ
เรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็ นความสามารถในการจาแนกแยกแยะปั ญหา การตัดสินที่
จะเชื่อหรื อจะทาสิ่งใด โดยใช้ กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจและแก้ ปัญหาอย่างมีเหตุผล
ซึ่งการคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบด้ วยทักษะการคิดย่อยหลายทักษะ เช่น การวิเคราะห์ การ
ตีค วาม การประเมิ น ค่า การคิด เชิ ง สะท้ อนคิ ด การคิดแก้ ไขปั ญ หา ผู้ที่ มี ทักษะการคิด อย่างมี
วิจารณญาณจะมีพฤติกรรมการเรี ยนรู้ด้านจิตพิสยั เช่น มีความมัน่ ใจ มีการคิดสร้ างสรรค์ ปรับตัว
ให้ เข้ ากับสถานการณ์ต่าง ๆ มีความสงสัยอยากรู้ค้นคว้ าหาข้ อมูลความรู้อยู่เสมอ มีความซื่อสัตย์
ไม่ลาเอียง การเปิ ดใจรับฟั งความคิ ดเห็นของผู้อื่น มี การประยุกต์ใช้ ความรู้ พิจารณาสิ่งต่าง ๆ
อย่างมีเหตุผล มีความยืดหยุ่นต่อการพิจารณาความคิดเห็นที่หลากหลาย มีความรอบคอบในการ
ตัดสินใจ สามารถจัดลาดับการทางานที่ซบั ซ้ อนได้ ซึง่ พฤติกรรมการเรี ยนรู้เหล่านี ้เป็ นลักษณะของ
ผู้ที่มีทกั ษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การวัดและประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถทา
ได้ หลากหลายรู ปแบบ เช่น ข้ อสอบแบบเลือกตอบ ข้ อสอบแบบคาถามปลายเปิ ด ข้ อสอบแบบ
ความเรี ยง รวมถึงการวัดและประเมินจากสมรรถนะ โดยรูปแบบของการวัดและประเมินขึ ้นอยู่กับ
จุดประสงค์และสิ่งที่ ต้องการวัด โดยงานวิจัยนี ้ ผู้ วิจัยได้ ศึกษาองค์ประกอบของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้เรี ยนทังหมด
้
5 ด้ าน ได้ แก่ การวิเคราะห์ การตีความ การสรุปความ การอธิบาย
และลักษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งวัดและประเมินจากการเขียนตอบของผู้เรี ยน
ลงในใบกิจกรรมที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น โดยใช้ เกณฑ์การให้ คะแนนเพื่อวัดความสามารถในการคิดอย่าง
วิจารณญาณจากใบกิจกรรม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน คือ ความรู้ ความสามารถ ที่ได้ จากการเรี ยนรู้จนเกิดเป็ นทักษะ
ความสามารถทางวิชาการหลังจากที่ ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง การวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นมั ก ใช้ แบบทดสอบซึ่ ง อาจจะเป็ นแบบทดสอบที่ ผ้ ู สอนสร้ างขึ น้ เองหรื อ เป็ น
แบบทดสอบมาตรฐานที่ ส ร้ างโดยผู้เชี่ ยวชาญ โดยมี การวิเคราะห์ และปรับ ปรุ ง จนมี คุณ ภาพ
แบบทดสอบอาจจะเป็ นแบบทดสอบแบบอัตนัยหรื อแบบทดสอบแบบปรนัยก็ได้ ขันตอนในการ
้
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สร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต้ องวิเคราะห์หลักสูตร กาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้
ก าหนดชนิ ด ของข้ อสอบและศึ ก ษาวิ ธี ก ารสร้ าง ลงมื อ เขี ย นข้ อสอบตามเนื อ้ หาสาระและ
รายละเอียดที่กาหนดให้ สอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ จากนัน้ ตรวจทานข้ อสอบ จัดพิมพ์
แบบทดสอบ ทดลองและวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อปรับปรุงให้ มีความถูกต้ องและมีคุณภาพ และจัดทา
แบบทดสอบฉบับจริ ง โดยงานวิจัยนี ้ ผู้วิจัยได้ ใช้ แบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง
ระบบต่อมไร้ ท่อ ซึ่งเป็ นแบบทดสอบแบบอัตนัยที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น เพื่อวัดและประเมินพฤติกรรมการ
เรี ยนด้ านความรู้ ได้ แก่ ความรู้ความจา ความเข้ าใจ และการวิเคราะห์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของ
ผู้เรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ทอ่
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั นี ้ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษางานของนักวิจยั ท่านอื่นเพื่อค้ นหาข้ อค้ นพบต่าง ๆ และ
ค้ นหาแนวคิดในการทาวิจยั โดยผู้วิจยั ได้ ยกตัวอย่างงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องดังนี ้
การจัด การเรี ย นรู้ แบบใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐานเป็ น การจัด การเรี ย นรู้ ในศตวรรษที่ 21
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2558) กล่าวคือเป็ นการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ โดยให้ ผ้ เู รี ยนได้
พบกับสถานการณ์ปัญหาและประยุกต์ใช้ ความรู้ในการแก้ ปัญหา (Kain, 2003) การจัดการเรี ยนรู้
แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานถูกนามาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาการคิด อย่างมีวิจารณญาณใน
หลายระดับ ทัง้ ในระดับ มัธ ยมศึกษาและระดับ อุด มศึก ษา จากงานวิจัย ของ Kek and Huijser
(2011) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานสามารถใช้ เป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู้
สาหรับการสอนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยผู้เรี ยนสามารถพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของตนเองผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญ หาเป็ นฐาน การกระตุ้นโดยใช้ คาถาม และการมี
ผู้สอนคอยให้ คาแนะนา ซึ่งการตรวจสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยนจะวัดและประเมิน
จากองค์ประกอบของการคิดอย่างมี วิจ ารณญาณ เช่น การคิดวิเคราะห์ การประมาณค่า การ
สังเคราะห์ (Masigno, 2014) การตีความ การอุปนัย การนิรนัย (Yuan, Kunaviktikul, Klunklin,
and Williams, 2008b) การระบุปัญ หา (Asyari, Al Muhdhar, Ibrohim, and Susilo, 2015) การ
สรุปความ (Yuan, Kunaviktikul, Klunklin, and Williams, 2008a) การอธิบาย (Allison and Pan,
2011) การตัดสินใจ การอนุมาน (Mundilarto and Ismoyo, 2017) การนิยามประเด็นปั ญหา การ
เขียนสรุ ปผล (Kim, Sharma, Land, and Furlong, 2013) เครื่ องมือที่หรื อวิธี ที่ใช้ วัดและประเมิ น
การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีหลากหลายวิธี ตัวอย่างเช่น งานวิจยั ของ Allison and Pan (2011)
วัดและประเมินจาก 1) การตอบแบบสอบถามที่ถามเกี่ยวกับ การระบุประเด็นปั ญหา การตัดสิน
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การวิเคราะห์ การใช้ วรรณกรรม และวิธีการวิจารณ์ 2) การสัมภาษณ์กลุ่ม เพื่อสอบถามความรู้สึก
ต่อการจัดการเรี ยนรู้ การเชื่ อมโยงความรู้ จากความรู้ ห นึ่ งกับอี กความรู้ ห นึ่ง 3) การสังเกตการ
ทางานระหว่างการเรี ยนรู้ การนาเสนอของผู้เรี ยน โดยเน้ นการสังเกตเกี่ยวกับการตัดสินใจอย่างมี
วิจารณญาณและมีเหตุผล 3) การอภิปรายระหว่างผู้เรี ยน นอกจากนี ้ยังมีการวัดและประเมินโดย
ใช้ แบบทดสอบประเภทต่าง ๆ เช่น แบบทดสอบแบบเรี ยงความควบคู่กับการสังเกตระหว่างการ
จัด การเรี ย นรู้ โดยใช้ เกณฑ์ ก ารวัด และประเมิ น ที่ ส ร้ างขึน้ (Asyari et al., 2015) แบบทดสอบ
ปลายเปิ ด (Masigno, 2014) แบบทดสอบแบบเขี ย นตอบ (Mundilarto and Ismoyo, 2017)
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Yuan et al., 2008a, 2008b) ผลการพบว่า การจัดการเรี ยนรู้แบบใช้
ปั ญหาเป็ นฐานช่วยให้ ผ้ เู รี ยนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล หาทางแก้ ปัญหาได้ อย่างถูกต้ อง
และมีเหตุผล ส่งเสริ มการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการประยุกต์การคิดอย่างมีวิจารณญาณกับ
สถานการณ์ จ ริ งในชี วิตประจ าวัน (Allison and Pan, 2011) ช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนได้ วางแผน สื บ สวน
สอบสวนปั ญ หา อภิปรายปั ญ หา และหาแนวทางการแก้ ไขปั ญหา (Asyari et al., 2015) ซึ่งเป็ น
การส่งเสริ มการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยน อีกทังผู
้ ้ เรี ยนสามารถสังเคราะห์รายละเอียด
จากปั ญ หาหรื อประเด็นที่ได้ รับได้ ได้ ทางานร่ วมกันเป็ น กลุ่ม อภิ ปราย แสดงความคิดเห็น เปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนได้ รับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น (Masigno, 2014; Quattrucci, 2018) ซึ่งส่งเสริ ม
ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกและพัฒ นาความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ นอกจากนีย้ งั ส่งเสริ ม
การเรี ยนรู้ แบบนาตนเองผ่านการสืบค้ นข้ อมูล พิจารณาเลือกแหล่งข้ อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ วาง
แผนการทางานและการแก้ ไขปั ญ หาด้ วยตนเอง (Kek and Huijser, 2011; Yuan et al., 2008a,
2008b) งานวิจัยของ Yuan et al. (2008b) ได้ ส อบถามความคิดเห็น ของผู้เรี ย นต่อ การจัดการ
เรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน พบว่า ผู้เรี ยนส่วนใหญ่ระบุว่าการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ น
ฐานช่วยให้ นกั เรี ยนได้ อภิปราย แสดงความคิดเห็นกับผู้อื่น วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาและคิด
แก้ ไขปั ญ หาจากหลากหลายทางมากขึน้ ได้ ทางานเป็ นกลุ่ม ส่งเสริ ม ให้ เกิดการเรี ยนรู้ แบบน า
ตนเอง อีกทังส่
้ งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณอีกด้ วย
จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องในการทาวิจัย พบว่า การจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้
ปัญหาเป็ นฐานได้ ถกู นามาใช้ กบั การจัดการเรี ยนรู้ในหลายสาขาวิชา เช่น ฟิ สิกส์ (Mundilarto and
Ismoyo, 2017) เคมี เชิ ง ฟิ สิ ก ส์ (Quattrucci, 2018) ชี ว วิ ท ยาทางทะเล (Masigno, 2014)
สิ่งแวดล้ อม (Asyari et al., 2015) วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป (Kim et al., 2013) การสร้ างและออกแบบ
อาคาร (Allison and Pan, 2011) ซึ่ง ช่วยส่ง เสริ ม และพัฒ นาการคิด อย่างมี วิจ ารณญาณและ
ทักษะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องซึ่งเป็ นองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยน แต่อย่างไรก็
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ตามงานวิจยั ที่ศึกษาการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
ของผู้เรี ยนในระดับมัธยมศึกษาโดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายยังมีน้อย ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้
ผู้วิจยั จึงศึกษาการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ น
ฐานในผู้เรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ในรายวิชาชีววิทยา เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ทอ่ เพื่อพัฒนาการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยนระหว่างการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. การกาหนดกลุม่ ที่ศกึ ษา
2. แบบแผนในการวิจยั
3. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
5. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
การกาหนดกลุ่มที่ศึกษา
กลุ่มที่ศึกษา
กลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ ได้ แก่ นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 1
ห้ องเรี ยน มีนกั เรี ยนที่อยู่ครบและเข้ าร่วมกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามระยะเวลาวิจยั ทังสิ
้ ้น 26 คน (จาก
นักเรี ยนทังหมด
้
34 คน แบ่งเป็ นชาย 18 คน และหญิง 16 คน) ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 โรงเรี ยนขนาดใหญ่แห่งหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวได้ จากการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยห้ องเรี ยนดังกล่าวเป็ นห้ องเรี ยนพิเศษ
วิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ ง มี ผ ลการเรี ย นวิ ช าชี ว วิ ท ยาในภาคเรี ย นที่ ผ่ า นมาคละกั น อี ก ทัง้ สัง เกตจาก
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ในภาคเรี ยนที่ผ่านมา พบว่า ผู้เรี ยนส่วนใหญ่ ยงั ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมี เหตุผล การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เนื่องจากผู้เรี ยนยังไม่สามารถตอบคาถามที่ต้องใช้
ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้หนึ่งไปยังอีกความรู้ห นึ่งได้ อีกทังจากการทดสอบผลสั
้
มฤทธิ์
ทางเรี ยนจากภาคเรี ยนที่ ผ่ านมา พบว่า ผู้เรี ยนส่ วนใหญ่ ไม่ ส ามารถท าข้ อสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนเพื่อวัดพฤติกรรมการเรี ยนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ได้ และยังพบอีกว่าผู้เรี ยนไม่สามารถ
พิจารณาเลือกแหล่งข้ อมูลที่นา่ เชื่อถือเพื่อใช้ ในการตอบคาถามขณะที่ทากิจกรรมการเรี ยนรู้ได้ ดี
ระยะเวลาที่ใช้ ในการศึกษา
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ กาหนดระยะเวลาการวิจยั ไว้ ทงสิ
ั ้ ้น 1 ปี การศึกษา โดยเริ่ ม
จากศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับการวิจัย จัดทาโครงร่ างปริ ญ ญานิพ นธ์ จากนัน้ จัดท า
เครื่ องมือ สื่อการเรี ยนรู้ และตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือและสื่อการเรี ยนรู้ที่ใช้ ในการวิจยั
สาหรับระยะเวลาที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มที่ศึกษา ผู้วิจัยใช้ เวลา
ทังสิ
้ น้ 3 สัปดาห์ (9 คาบเรี ยน) ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 ในคาบเรี ยนวิชาชีววิทยา ซึ่ง
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แบ่งเป็ นปฐมนิเทศและทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน ดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ ทดสอบหลังเรี ยนและ
ท าแบบสอบถามวัด ความพึ ง พอใจในคาบเรี ย นสุด ท้ าย จากนัน้ เก็ บ รวบรวมข้ อมูล เพื่ อ น ามา
วิเคราะห์ผล และจัดทารูปเล่มปริญญานิพนธ์
เนือ้ หาที่ใช้ ในการวิจัย
เนื ้อหาที่ใช้ จดั การเรี ยนรู้ ได้ จดั หัวข้ อตามหนังสือเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม
4 กลุ่ม สาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน พุทธศักราช
2551 จัดทาโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในเรื่ อง ระบบต่อมไร้ ทอ่ ดังนี ้
1. ต่อมไร้ ทอ่ และการทางานของต่อมไร้ ทอ่
2. ฮอร์ โมนจากต่อมไร้ ท่อและอวัยวะที่สาคัญ ได้ แก่ ต่อมไพเนียล ต่อมใต้ สมอง
ต่อมไทรอยด์ ต่อมพาราไทรอยด์ ตับอ่อน ต่อมหมวกไต รังไข่ อัณฑะ ไทมัส รก กระเพาะอาหาร
และลาไส้ เล็ก
3. การักษาดุลยภาพของร่างกายด้ วยฮอร์ โมน
โดยเนื ้อหาที่ใช้ ในงานวิจยั แบ่งตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ทงหมด
ั้
3 แผนการจัดการ
เรี ยนรู้ดงั นี ้ (ตาราง 2)
ตาราง 2 เนื ้อหาที่ใช้ ในการวิจยั แบ่งตามแผนการจัดการเรี ยนรู้
แผนการจัดการเรี ยนรู้
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1

แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2

แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 3

เนือ้ หาที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้
- ต่อมไร้ ทอ่ และการทางานของต่อมไร้ ท่อ
- ฮอร์ โมนจากต่อมไร้ ท่อและอวัยวะที่สาคัญ
ได้ แก่ ต่อมไพเนียล ต่อมใต้ สมอง และต่อม
ไทรอยด์
ฮอร์ โมนจากต่อมไร้ ทอ่ และอวัยวะที่สาคัญ
ได้ แก่ ต่อมพาราไทรอยด์ ตับอ่อน และต่อม
หมวกไต
- ฮอร์ โมนจากต่อมไร้ ท่อและอวัยวะที่สาคัญ
ได้ แก่ รังไข่ อัณฑะ ไทมัส รก กระเพาะอาหาร
และลาไส้ เล็ก
- การักษาดุลยภาพของร่างกายด้ วยฮอร์ โมน

จานวนคาบเรียน
3 คาบ

3 คาบ

3 คาบ
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แบบแผนในการวิจัย
การวิจัยในครัง้ นี เ้ ป็ นการวิจัยเชิงปฏิ บัติการในชัน้ เรี ยน (classroom action research)
โดยมีขนตอนการท
ั้
าวิจยั เป็ นไปตามวงจรการวิจยั แบบขดลวดหรื อ PAOR อ้ างอิงจาก (Kemmis
and McTaggart, 1990) ซึง่ แบ่งขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั ออกเป็ น 4 ขันตอน
้
1. วางแผน (plan) หมายถึง การวางแผนหลังจากการวิเคราะห์ และกาหนดหัวข้ อ
ปัญหาที่ต้องการแก้ ไขเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. ปฏิบตั ิ (act) หมายถึง การลงมือปฏิบตั ติ ามแผนที่ได้ กาหนดไว้
3. สังเกต (observe) หมายถึง การสังเกตผลที่เกิดขึ ้นจากการลงมือปฏิบตั ิ
4. สะท้ อนผล (reflect) การสะท้ อนผลหลังจากการลงมือปฏิบตั ิ โดยให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ อง
ได้ วิพากษ์วิจารณ์เพื่อนาไปปรับปรุงแก้ ไขงานต่อไป
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สะท้ อนผล
สังเกต

วางแผน
ปฏิบตั ิ

ต่ อมไร้ ท่อ การทางาน
ของต่ อมไร้ ท่อ และ
ฮอร์ โมนจากต่ อมไร้ ท่อ
และอวัยวะที่สาคัญ

สะท้ อนผล
วางแผน

สังเกต

ฮอร์ โมนจากต่ อมไร้ ท่อ
และอวัยวะที่สาคัญ

สังเกต

ฮอร์ โมนจากต่ อมไร้ ท่อ
และอวัยวะที่สาคัญ และ
การควบคุมดุลยภาพของ
ร่ างกายด้ วยฮอร์ โมน

ปฏิบตั ิ
สะท้ อนผล
วางแผน
ปฏิบตั ิ

ภาพประกอบ 1 ขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั
การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ประกอบด้ วย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ทอ่
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ทอ่
3. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ทอ่
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1. ขัน้ ตอนในการสร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เรื่ อง ระบบ
ต่ อมไร้ ท่อ
ผู้วิจัยได้ สร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ ขึน้ ทัง้ หมด 3 แผนการจัดการเรี ยนรู้ แผนละ 3
คาบเรี ยน โดยดาเนินการสร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ตามขันตอนดั
้
งนี ้
1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐานพุทธศักราช 2551 มาตรฐาน
การเรี ยนรู้ ตัวชีว้ ดั ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ในสาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตและกระบวนการ
ดารงชีวิตในเรื่ อง ระบบต่อมไร้ ทอ่ เพื่อกาหนดขอบเขตและจุดมุง่ หมายของการจัดการเรี ยนรู้ให้ ตรง
ตามมาตรฐานและตัวชี ้วัดที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
1.2 ศึกษาเนือ้ หาสาระที่อยู่ในเรื่ อง ระบบต่อมไร้ ท่อ เพื่ อนาความรู้ ดงั กล่าวมา
สร้ างกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่จะใช้ ในห้ องเรี ยน
1.3 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ น
ฐานเพื่อกาหนดรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
1.4 ออกแบบแผนการจัด การเรี ย นรู้ เรื่ อ ง ระบบต่อ มไร้ ท่ อ โดยก าหนดตาม
ขันตอนดั
้
งนี ้
1.4.1 กาหนดขอบเขต จุดประสงค์ของการเรี ยนรู้ รวมถึงเนื ้อหาการเรี ยนที่ใช้
ในการจัดการเรี ยนรู้
1.4.2 ศึกษาคาอธิบายรายวิชา และกาหนดผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง
1.4.3 ศึก ษาความหมาย ลัก ษณะ และองค์ ป ระกอบของการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ
1.4.4 ก าหนดกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ในแต่ ล ะคาบเรี ย นให้ สอดคล้ องกั บ
จุดประสงค์ เนื ้อหาสาระ ที่ตงไว้
ั ้ และสร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้
1.5 การหาคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้และกิจกรรมการเรี ยนรู้ ซึ่งผู้วิจยั ได้
ดาเนิน เพื่ อตรวจสอบความสอดคล้ องของกิ จกรรมการเรี ยนรู้ โดยผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบความ
สอดคล้ องของกิจกรรมการเรี ยนรู้กับจุดประสงค์การเรี ยนรู้และเนื ้อหาสาระ โดยพิจารณาค่าดัชนี
ความสอดคล้ องหรื อค่า IOC ด้ วยแบบประเมินกิจกรรมการเรี ยนรู้ ซึ่งแบบประเมินจะเป็ นมาตร
ประมาณค่า 3 ระดับ แต่ละระดับมีความหมายดังนี ้
ระดับ
+1 หมายความว่า สอดคล้ อง
ระดับ
0
หมายความว่า ไม่แน่ใจ
ระดับ
-1
หมายความว่า ไม่สอดคล้ อง
1.6 นาแผนการจัดการเรี ยนรู้มาปรับปรุงแก้ ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
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1.7 นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ไปใช้ กบั กลุม่ ที่ศกึ ษาในงานวิจยั
2. ขัน้ ตอนการสร้ างแบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรี ยน เรื่อง ระบบต่ อมไร้ ท่อ
ในการตรวจสอบผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผู้เรี ยน ผู้วิจัยได้ ใช้ แบบทดสอบก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยน ซึง่ เป็ นข้ อสอบแบบเลือกตอบผสมและคาถามปลายเปิ ด เพื่อนามาเปรี ยบเทียบ
หาความแตกต่างโดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
2.1 ศึกษาเอกสารและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ การ
สร้ างข้ อสอบ วิธีการสร้ างข้ อสอบ และรูปแบบการสร้ างข้ อสอบ
2.2 ศึกษามาตรฐานและตัวชี ว้ ัดที่ เกี่ ยวข้ องกับเนื อ้ หาสาระที่ ใช้ ในการจัดการ
เรี ย นรู้ ตามหลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 เพื่ อ ก าหนดขอบเขต
จุดประสงค์ ในการออกข้ อสอบให้ ตรงกับมาตรฐานและตัวชี ้วัดที่ได้ กาหนดไว้
2.3 สร้ างตารางวิเคราะห์หลักสูตรจากการศึกษามาตรฐาน ตัวชีว้ ดั ที่เกี่ยวข้ อง
กับเนื ้อหาที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ โดยข้ อสอบที่วดั ระดับพฤติกรรมด้ านพุทธิพิสยั ทังหมด
้
3 ด้ าน
ได้ แก่ ด้ านความจา ความเข้ าใจ และด้ านวิเคราะห์
2.4 สร้ างแบบทดสอบวัดพฤติกรรมดังกล่าว โดยข้ อสอบแต่ละข้ ออ้ างอิงตาม
ตารางวิเคราะห์หลักสูตรที่ได้ จดั ทาขึ ้น
วิธีการหาคุณภาพของแบบทดสอบก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน เรื่ อง ระบบต่ อม
ไร้ ท่อ
การตรวจสอบหาคุณภาพของแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เรื่ อง ระบบ
ต่อมไร้ ทอ่ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
1) น าแบบทดสอบส่ ง ให้ ผู้ เชี่ ย วชาญตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของเนื อ้ หาใน
แบบทดสอบ ความชั ด เจนของค าถามและตั ว เลื อ ก และตรวจสอบความสอดคล้ องของ
แบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้ อ ง (IOC) ด้ วยแบบประเมิ น
แบบทดสอบ เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ท่อ เพื่อคัดเลือกข้ อสอบที่มีคา่ ตังแต่
้ 0.7 ขึ ้นไป ซึง่ แบบประเมินเป็ น
มาตรประเมินค่า 3 ระดับ แต่ละระดับมีความหมายดังนี ้
ระดับ
+1 หมายความว่า สอดคล้ อง
ระดับ
0
หมายความว่า ไม่แน่ใจ
ระดับ
-1
หมายความว่า ไม่สอดคล้ อง
2) น าแบบทดสอบที่ ผ่านการปรับ ปรุ ง แล้ ว ไปใช้ กับ กลุ่ม ผู้เรี ยนที่ ไม่ใช่ก ลุ่ม ที่
ศึกษาในการวิจยั เพื่อวิเคราะห์ความยากง่าย และอานาจในการจาแนกของข้ อสอบแต่ละข้ อ และ
นาแบบทดสอบไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ
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3) นาแบบทดสอบที่ได้ รับการตรวจสอบคุณภาพไปใช้ กบั กลุม่ ที่ศกึ ษาในการวิจยั
ต่อไป
3. ขัน้ ตอนการสร้ างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรี ยนต่ อการจัดการเรี ยนรู้
แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เรื่อง ระบบต่ อมไร้ ท่อ
ในงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ได้ สอบถามความพึงพอใจของผู้เรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู้ โดยมี
การดาเนินการสร้ างแบบประเมินความพึงพอใจตามขันตอนต่
้
อไปนี ้
3.1 ก าหนดจุด ประสงค์ ในการสร้ างแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจ โดยผู้วิ จัย
กาหนดที่ จ ะตรวจสอบความพึง พอใจของผู้เรี ย นต่อการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แบบใช้ ปั ญ หา
เป็ นฐานด้ านเนื ้อหา และด้ านกิจกรรมการเรี ยนรู้
3.2 ศึกษาเอกสารและวิธีการที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างแบบประเมินความพึงพอใจ
3.3 จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ จานวน 9 คาบ ซึ่งมี
การแบ่งมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ต่อ 1 คาถาม ดังนี ้
ระดับ
5
หมายความว่า มีความพึงพอใจมากที่สดุ
ระดับ
4
หมายความว่า มีความพึงพอใจมาก
ระดับ
3
หมายความว่า มีความพึงพอใจปานกลาง
ระดับ
2
หมายความว่า มีความพึงพอใจน้ อย
ระดับ
1
หมายความว่า มีความพึงพอใจน้ อยที่สดุ
โดยการแปลผลคะแนนจะหาจากค่าเฉลี่ยของคะแนนโดยรวมในแต่ละข้ อ
คาถามเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่ตงไว้
ั ้ ดงั นี ้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า มีความพึงพอใจมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า มีความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า มีความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว่า มีความพึงพอใจน้ อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความว่า มีความพึงพอใจน้ อยที่สดุ
3.4 น าแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจที่ ส ร้ างส่ง ให้ ผ้ ูเชี่ ย วชาญตรวจสอบความ
ถูกต้ อง และความเหมาะสมของข้ อคาถาม
3.5 นาแบบประเมินความพึงพอใจที่ได้ รับการแก้ ไขปรับปรุงตามคาแนะนาของ
ผู้เชี่ ยวชาญ โดยเพิ่ ม รายการประเมิ นด้ านการวัดและประเมิ นผล และด้ านสื่ อการเรี ยนรู้ ก่อ น
นาไปใช้ กบั กลุม่ ที่ศกึ ษาต่อไป
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ ซึ่งแบ่งขัน้ ตอนในการเก็ บรวบรวม
ข้ อมูลตามลาดับต่อไปนี ้
1. เก็บรวบรวมข้ อมูลก่อนการจัดการเรี ยนรู้โดยทดสอบก่อนเรี ยนด้ วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ทอ่
2. ดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานเรื่ อง ระบบต่อมไร้ ท่อ โดยผู้วิจัย
เป็ นผู้สอนเอง เป็ นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ๆ ละ 3 คาบเรี ยน ๆ ละ 50 นาที งานวิจัยนี ผ้ ้ ูวิจัยได้ ใช้
กระบวนการและขันตอนของการจั
้
ดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานทังหมด
้
7 ขันตอน
้
ผสมผสาน
ขัน้ ตอนของการจัดการเรี ย นรู้ แบบใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐานของส านักงานเลขาธิ ก ารสภาการศึกษา
(2550) และ Chin and Chia (2004) ดังนี ้
1) ขันเตรี
้ ยมพร้ อมผู้เรี ยน
ผู้สอนชี ้แจงจุดประสงค์ของการเรี ยนและวิธีการเรี ยนให้ ผ้ เู รี ยนทราบ ผู้เรี ยน
ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน และแบ่งกลุ่มผู้เรี ยนออกเป็ นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน โดยคละความสามารถ
จากนันให้
้ ผ้ เู รี ยนร่วมกันอภิปรายหัวข้ อที่กาลังจะจัดการเรี ยนรู้ โดยผู้สอนเนื ้อหาสาระที่ผ้ เู รี ยนต้ อง
รู้อย่างคร่าว ๆ ก่อนที่จะเรี ยนรู้ในขันต่
้ อไป
2) ขันก
้ าหนดและระบุปัญหา
ผู้เรี ยนแต่ละกลุ่มได้ รับปั ญหาที่เป็ นสถานการณ์ ซึ่งเป็ นปั ญหาที่ผ้ เู รี ยนไม่ได้
เตรี ยมตัวล่วงหน้ ามาก่อนเพื่อกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนใจและอยากค้ นหาคาตอบ โดยทุกกลุ่ม
จะได้ รับปัญหาเดียวกัน
3) ขันท
้ าความเข้ าใจปัญหา
ผู้เรี ยนแต่ละคนภายในกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาว่ามีความเกี่ ยวข้ องกับ
ระบบต่อมไร้ ท่อและการเปลี่ ยนแปลงของฮอร์ โมนอย่างไร และร่ วมกันวางแผนการดาเนินการ
ศึกษาค้ นคว้ าหาข้ อมูลเพิ่มเติมว่าต้ องการข้ อมูลส่วนไหนเพิ่มเพื่อที่จะสามารถตอบโจทย์ปัญหาได้
4) ขันด
้ าเนินการค้ นคว้ า
ผู้เรี ยนแต่ละกลุ่มค้ นคว้ าหาและรวบรวมข้ อมูลที่จาเป็ นต่อการตอบปั ญหา
หรื อสถานการณ์ที่ได้ รับตอนต้ น
5) ขันรวบรวมและสั
้
งเคราะห์ข้อมูล
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ผู้ เรี ย นน าความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการค้ น คว้ า มาน าเสนอกั บ เพื่ อ นภายในกลุ่ ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปรายผล และสังเคราะห์ข้ อมูลโดยนาข้ อมูลต่าง ๆ จากการค้ นคว้ า
ทังหมดมาสั
้
งเคราะห์ให้ เหลือเพียงข้ อมูลที่สาคัญที่สดุ
6) ขันสรุ
้ ปและประเมินค่าคาตอบ
ผู้เรี ยนสรุปและประเมินคาตอบของกลุ่มตนเองอีกครัง้ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนจาแนก
ว่ามีข้อมูลเพียงพอหรื อไม่ในการตอบปัญหาที่ได้ รับ และมีแนวทางในการตอบอย่างไร
7) ขันน
้ าเสนอและประเมินผล
ผู้เรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอคาตอบของกลุ่ม ตนเองผ่านการนาเสนอหน้ าชัน้
เรี ย น โดยให้ ผ้ ูส อนและผู้เรี ย นร่ วมกันประเมิ น ค าตอบที่ ได้ ของแต่ล ะกลุ่ม ร่ วมกัน อภิ ป รายถึ ง
คาตอบที่ถูกต้ องและครบถ้ วนที่สดุ หากผู้สอนพบว่า ผู้เรี ยนมีข้อผิดพลาดบางประการ ผู้สอนต้ อง
แก้ ไขให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจอย่างถูกต้ องและอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นที่ยงั ไม่สมบูรณ์
3. เก็บรวบรวมข้ อมูลหลังการจัดการเรี ยนรู้ โดยทดสอบหลังเรี ยนด้ วยแบบทดสอบ
เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ท่อ ผู้เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน ประเมินความพึงพอใจของผู้เรี ยนต่อการ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แบบประเมินความพึงพอใจ และผู้สอนบันทึกการจัดการเรี ยนรู้ทกุ ครัง้ หลังการ
จัดการเรี ยนรู้เสร็จสิ ้น
4. ตรวจให้ คะแนนจากใบกิจกรรม แบบทดสอบ และแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรี ยนต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ท่อ จากนัน้ นาผล
คะแนนที่ได้ ไปวิเคราะห์โดยใช้ วิธีการทางสถิตเิ พื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป
5. สัม ภาษณ์ ผ้ ูเรี ยนแบบไม่เป็ นทางการหลังการจัดการเรี ยนรู้ เพื่ อสอบถามความ
คิดเห็นและสิ่ งได้ รับ ของผู้เรี ยนได้ รับจากการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญ หาเป็ นฐาน โดยผู้วิจัยได้
คัดเลือกผู้เรี ยนทังหมด
้
7 คน ซึง่ เป็ นตัวแทนจากแต่ละกลุม่ ที่ใช้ ทากิจกรรมด้ วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
จากนันท
้ าการสัมภาษณ์รายบุคคล โดยแบ่งประเด็นที่สมั ภาษณ์ออกเป็ น 2 ประเด็น คือ
1) ตรวจสอบความคิดเห็นเกี่ยวกับการทากิจกรรมโดยภาพรวม
2) ตรวจสอบความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของกิจกรรมต่อผู้เรี ยน
ระหว่างการสัมภาษณ์ผ้ วู ิจยั ได้ อดั เสียงเพื่อบันทึกการสัมภาษณ์ จากนันท
้ าการ
ถอดบทสัมภาษณ์เพื่อวิเคราะห์ประเด็นสาคัญที่ได้
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การจัดกระทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การจัดกระทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจยั นี ้สามารถแบ่งออกเป็ นหัวข้ อได้
ดังนี ้
1. วิเคราะห์ ความสามารถด้ านการคิดอย่างมี วิจารณญาณของผู้เรี ยนที่ ได้ รับการ
จัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ท่อ จากการเขียนตอบลงในใบกิจกรรมด้ วย
เกณฑ์ การให้ คะแนนเพื่อวัดความสามารถในการคิดอย่างวิจารณญาณทัง้ หมด 5 องค์ประกอบ
ได้ แก่ การวิเคราะห์ การตีความ การสรุ ปความ การอธิบาย และลักษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดยแบ่งระดับคุณภาพออกเป็ น 5 ระดับ ได้ แก่ ดีมาก (5) ดี (4) ปานกลาง (3) พอใช้
(2) และควรปรับปรุ ง (1) ในการตรวจและวิเคราะห์ใบกิจกรรมของผู้เรี ยนมีผ้ ตู รวจร่ วมทังหมด
้
3
ท่าน ได้ แก่ ผู้วิจยั ผู้ตรวจร่วมที่จบการศึกษาปริ ญญาตรี ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ โดยทาการตรวจและวิเคราะห์ใบกิจกรรมของผู้เรี ยน
ทังหมด
้
4 ครัง้ เพื่อความถูกต้ องและเที่ยงตรง
2. เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ท่อ ระหว่างก่อนและหลัง
การเรี ยนของผู้เรี ยนด้ วยคะแนนเฉลี่ยที่ได้ จากแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน โดยใช้ การ
วิเคราะห์ทางสถิตดิ ้ วยวิธี t-test for dependent samples
3. ตรวจสอบระดับความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนของผู้เรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้
แบบใช้ ปั ญ หาเป็ นฐาน เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ท่อ ด้ วยคะแนนที่ ได้ จากแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนรายบุคคล โดยวิเคราะห์ทางสถิติด้วย average normalized gain (Hake,
1998)
4. ตรวจสอบความพึงพอใจของผู้เรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ท่อ ด้ านเนื ้อหา ด้ านการจัดการเรี ยนรู้ ด้ านการวัดและประเมินผล และด้ านสื่อ
การเรี ยนรู้ โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยทางสถิตใิ นแต่ละข้ อคาถามและเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่ตงไว้
ั้
5. หาแนวปฏิบตั ิที่ดีในการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ท่อ
โดยนาข้ อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนระหว่างการจัดการเรี ยนรู้ บันทึกหลัง
การสอน คาแนะนาจากครูพี่เลี ้ยง การสัมภาษณ์ผ้ เู รี ยนอย่างไม่เป็ นทางการ เพื่อนามาวิเคราะห์หา
แนวปฏิบตั ทิ ี่ดี
6. สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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6.1 ค่า ความยากง่ า ย (p) และค่า อ านาจในการจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เรื่ อง ระบบ
ต่อมไร้ ทอ่ ซึง่ วิเคราะห์เป็ นรายข้ อ
6.2 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผู้เรี ยน ซึ่ง
วิเคราะห์จากสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach จากสูตร
α

𝑘

=

𝑘−1

[1 −

∑ 𝑠𝑖 2
𝑠2

]

หมายถึง
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่
หมายถึง
จานวนข้ อสอบ
𝑠𝑖 2 หมายถึง
ค่าความแปรปรวนของข้ อสอบรายข้ อ
𝑠2
หมายถึง
ค่าความแปรปรวนของคะแนนทังชุ
้ ดข้ อสอบ
6.3 สถิตทิ ี่ใช้ ทดสอบสมมติฐาน t-test for dependent samples
เมื่อ

α
k

t
เมื่อ

=

∑𝐷
2
√𝑛 ∑ 𝐷 −(∑ 𝐷)
𝑛

2

; df = n-1

t
หมายถึง
D
หมายถึง
∑ 𝐷 หมายถึง

ค่าที่ใช้ พิจารณาการแจกแจงแบบที
ความแตกต่างระหว่างคะแนนของแต่ละคู่
ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนน
รายบุคคลที่ ได้ จ ากการทดสอบก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน
∑ 𝐷2 หมายถึง
กาลังสองของผลรวมของความแตกต่าง
ระหว่างคะแนนรายบุคคลที่ได้ จากการ
ทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
n
หมายถึง
จานวนนักเรี ยนทังหมด
้
6.4 ระดับความก้ าวหน้ าทางการเรี ยน (average normalized gain)
gain percentage <g> =
เมื่อ

%posttest

หมายถึง

%posttest−%pretest
100−%pretest

สัดส่วนของคะแนนที่ได้ ตอ่
คะแนนทังหมดหลั
้
งเรี ยน
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%pretest

หมายถึง

สัดส่วนของคะแนนที่ได้ ตอ่
คะแนนทังหมดก่
้
อนเรี ยน

การแปลความหมาย
คะแนนเฉลี่ย 0.0 – 0.29

แปลว่า ความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนอยูใ่ น
ระดับต่า (low gain)
คะแนนเฉลี่ย 0.30 – 0.69 แปลว่า ความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนอยูใ่ น
ระดับปานกลาง (medium gain)
คะแนนเฉลี่ย 0.70 – 1.00 แปลว่า ความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนอยูใ่ น
ระดับสูง (high gain)
จริยธรรมของการวิจัย
งานวิจัย นี เ้ ป็ น งานวิจัย ที่ มี ก ลุ่ม ศึก ษาเป็ น มนุษ ย์ จ าเป็ น ต้ อ งระมัดระวังและมี ค วาม
ละเอียดรอบคอบในการวิจยั เพื่อมิให้ ส่งผลต่อกลุ่มที่ศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้ อง ผู้ วิจยั จึงขออนุญาต
การทาวิจยั และขอความยินยอมจากผู้อานวยการโรงเรี ยนและกลุ่มศึกษาก่อนการทาวิจยั โดยแจ้ ง
วัตถุประสงค์ เหตุผล และความจาเป็ นของการทาวิจัยให้ กับกลุ่มที่ ศึกษาทราบก่อน นอกจากนี ้
ผู้วิจัยได้ สงวนชื่อของโรงเรี ยนและชื่อของนักเรี ยน โดยใช้ รหัสแทนชื่อในการรายงานผลการวิจัย
เพื่อมิให้ กระทบต่อโรงเรี ยนและนักเรี ยนกลุม่ ที่ศกึ ษาในภายหลัง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลและอภิปรายผล
งานวิจยั นี ้มีจุดประสงค์เพื่อหาแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เรื่ อง
ระบบต่อมไร้ ทอ่ สาหรับผู้เรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีผลการวิจยั แบ่งตามหัวข้ อ ดังนี ้
1. การตรวจสอบความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2. การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความก้ าวหน้ าทางการเรี ยน
3. การตรวจสอบความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ น
ฐานสาหรับผู้เรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่ อง ระบบต่อไร้ ทอ่
4. การตรวจสอบความคิดเห็นและสิ่งได้ รับจากการสัมภาษณ์
5. การสร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบ
ประเมินความพึงพอใจ
6. แนวทางการปรับปรุงการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานเรื่ อง ระบบต่อมไร้ ทอ่
7. การค้ นหาแนวปฏิบตั ิที่ดีของการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เรื่ อง ระบบ
ต่อมไร้ ทอ่
1. การตรวจสอบความสามารถด้ านการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ
ในงานวิจยั นี ้ได้ วดั และประเมินความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยน
จากใบกิจกรรมของผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคล โดยใช้ เกณฑ์การประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่
ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นเพื่อวัดประเมินพฤติกรรมที่เป็ นองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารญาณทังหมด
้
5
องค์ประกอบ ได้ แก่ การวิเคราะห์ การตีความ การสรุปความ การอธิ บาย และลักษณะของผู้ที่มี
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้ เกณฑ์การให้ คะแนนเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งเป็ น
ดีมาก (5) ดี (4) ปานกลาง (3) พอใช้ (2) และควรปรับปรุง (1) ซึ่งดัดแปลงจากเกณฑ์การวัดและ
ประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ Saxton et al. (2012) (ตาราง 3)

- สามารถตีค วามจากสถานการณ์ ปั ญ หา
หรื อโจทย์ ค าถามได้ ถูกต้ องครบถ้ ว น และ
ค าตอบสอดคล้ องกั บ จุ ด มุ่ ง หมายของ
คาถามอย่างครบถ้ วน
- สามารถตีค วามจากสถานการณ์ ปั ญ หา
หรื อโจทย์ คาถามได้ บ างส่วน และค าตอบ
สอดคล้ องกั บ จุ ด มุ่ ง หมายของค าถาม
บางส่วน
- สามารถตีค วามจากสถานการณ์ ปั ญ หา
หรื อโจทย์ค าถามได้ ถูกต้ องบางส่ว น และ
ค าตอบสอดคล้ องกั บ จุ ด มุ่ ง หมายของ
คาถาม แต่มีบางส่วนไม่ถกู ต้ อง
- สามารถตีค วามจากสถานการณ์ ปั ญ หา
หรื อโจทย์ ค าถามได้ แ ต่ยังไม่ถูกต้ อง และ
ค าตอบไม่ส อดคล้ อ งกับ จุด มุ่งหมายของ
คาถาม
- ไม่ ส ามารถตี ค วามสถานการณ์ ปั ญ หา
หรือโจทย์คาถามได้

- สามารถระบุ วิเคราะห์ และ
จ าแนกประเด็ น ส าคั ญ จาก
สถานการณ์ ปั ญ หาได้ ถูกต้ อง
ครบถ้ วน
- สามารถระบุ วิเคราะห์ และ
จ าแนกประเด็ น ส าคั ญ จาก
สถานการณ์ ปั ญ หาได้ ถูกต้ อง
แต่ยงั ไม่ครบถ้ วน
- สามารถระบุ วิเคราะห์ และ
จ าแนกประเด็ น ส าคั ญ จาก
สถานการณ์ ปั ญ หาได้ ถูกต้ อง
บางส่วน
- สามารถระบุ วิเคราะห์ และ
จ าแนกประเด็ น ส าคั ญ จาก
สถานการณ์ ปั ญ หาได้ แต่ยัง
ไม่ถกู ต้ อง
- ไม่ ส ามารถระบุ วิ เคราะห์
และจ าแนกประเด็ น ส าคั ญ
จากสถานการณ์ปัญหาได้

ดีมาก (5)

ควรปรับปรุง (1)

พอใช้ (2)

ปานกลาง (3)

ดี (4)

การตีความ

การวิเคราะห์

ระดับคุณภาพ
การอธิบาย

ลักษณะของผู้ท่ มี ีการคิดอย่ างมี
วิจารณญาณ
- แสดงมุมมองอย่า งหลากหลาย
มี ค วามยื ด หยุ่ น โดยพิ จ ารณ า
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัญหา
- แสดงมุมมองอย่า งหลากหลาย
โดยพิจารณาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับ
สถานการณ์ปัญหา

- สามารถประยุกต์หรื อขยาย - อธิ บ ายและให้ เหตุ ผ ลไม่ - แสดงความคิ ด เห็ น จากความรู้
แนวคิด เพื่อคาดการณ์และลง ถู ก ต้ อง ไม่ มี ห ลั ก ฐานหรื อ เดิมที่มี โดยไม่พิจารณาข้ อมูลอื่น
ข้ อสรุปได้ แต่ยงั ไม่ถกู ต้ อง
ข้ อมูลสนับสนุน
ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ส ถานการณ์
ปั ญหา
- ไม่ ส ามารถประยุ ก ต์ ห รื อ - ไม่สามารถอธิบายให้ เหตุผล - ไม่ มี ก า รแ ส ด งมุ ม ม อ งแ ล ะ
ขยายแนวคิ ด เพื่ อคาดการณ์ และไม่มี ห ลัก ฐานหรื อ ข้ อ มูล พิ จ ารณ าข้ อมู ล ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ
และลงข้ อสรุป
สนับสนุน
สถานการณ์ปัญหา

- สามารถประยุกต์หรื อขยาย - อธิบายและให้ เหตุผลได้ น้อย - แสดงมุมมองเพียงมุมมองเดี ยว
แนวคิด เพื่อคาดการณ์และลง มี บ างส่ ว นไม่ ถูก ต้ อง และมี โดยพิจารณาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับ
ข้ อสรุปได้ ถกู ต้ องบางส่วน
หลักฐานหรือข้ อมูลสนับสนุน สถานการณ์ปัญหาเพียงบางส่วน

- สามารถประยุกต์หรื อขยาย - อธิ บ ายและให้ เหตุ ผ ลได้
แนวคิด เพื่อคาดการณ์และลง บางส่วน และมีห ลักฐานหรื อ
ข้ อสรุปได้ ถกู ต้ อง
ข้ อมูลสนับสนุน

- สามารถประยุกต์หรื อขยาย - อธิ บ ายและให้ เหตุ ผ ลได้
แนวคิด เพื่อคาดการณ์และลง และมี ห ลั ก ฐานหรื อ ข้ อมู ล
ข้ อสรุปได้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน
สนับสนุนเพียงพอ

การสรุ ปความ

ตาราง 3 เกณฑ์การให้ คะแนนเพื่อวัดความสามารถในการคิดอย่างวิจารณญาณจากใบกิจกรรม (ดัดแปลงจาก (Saxton, Belanger, and Becker, 2012))
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ในกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แบบใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐานกิ จ กรรมที่ 1 เป็ น สถานการณ์ เกี่ ย วกับ
ปริ มาณไอโอดีนในปั สสาวะของผู้หญิ งตังครรภ์
้
โดยให้ ข้อมูลค่ามัธยฐานไอโอดีนในปั สสาวะของ
ผู้หญิ งตังครรภ์
้
มาทัง้ หมด 6 จังหวัด ได้ แก่ สุราษฎร์ ธานี นครปฐม ร้ อยเอ็ด อุบลราชธานี พะเยา
และแม่ฮอ่ งสอน ซึง่ อยูใ่ นภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ (ภาคผนวก ฉ)
ตารางแสดงค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะของผู้หญิงตังครรภ์
้
จาแนกรายจังหวัดปี 2558

สุราษฎร์ ธานี

ค่ ามัธยฐานไอโอดีนในปั สสาวะของผู้หญิงตัง้ ครรภ์
(ไมโครกรัมต่ อลิตร)
183.0

นครปฐม

161.9

ร้ อยเอ็ด

128.5

อุบลราชธานี

102.0

พะเยา

98.8

แม่ฮอ่ งสอน

89.5

จังหวัด

ที่มา: กรมอนามัย สานักโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข
ผู้วิจยั ให้ ผ้ เู รี ยนพิจารณาข้ อมูลที่กาหนดให้ และตอบคาถามทังหมด
้
3 ข้ อ ดังนี ้
1) จากตารางข้ างต้ นแสดงการตรวจวัดปริมาณไอโอดีนของผู้หญิงตังครรภ์
้
ผู้เรี ยนคิด
ว่าความแตกต่างของปริมาณไอโอดีนในมีสาเหตุมาจากอะไร ไอโอดีนมีผลต่อทารกในครรภ์หรื อไม่
อย่างไร
2) หากผู้เรี ยนเป็ นเจ้ าหน้ าที่ในกระทรวงสาธารณสุข ผู้เรี ยนจะลงพื ้นที่ให้ คาแนะนา
แก่ผ้ หู ญิงตังครรภ์
้
ในจังหวัดใดก่อนเป็ นลาดับแรก เพราะอะไร และจะให้ คาแนะนาอย่างไร
3) ถ้ ารัฐบาลมี นโยบายว่า “ประเทศไทย 4.0 เด็ก ไทยฉลาด ไม่ ข าดไอโอดีน ”
ผู้เรี ยนจะใช้ ความรู้ จากการศึกษาเรื่ อง ระบบต่อมไร้ ท่อและฮอร์ โมน มาเพื่ออธิบายนโยบายนี ้ได้
อย่างไร
เมื่อพิจารณาความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณในแต่ละองค์ประกอบจากใบ
กิจกรรมของผู้เรี ยนรายบุคคลในกิจกรรมที่ 1 ได้ แก่ การวิเคราะห์ การตีความ การสรุปความ การ
อธิบาย และลักษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งผลการวิเคราะห์ความสามารถด้ าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยนรายบุคคลมีดงั นี ้ (ตาราง 4)
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ตาราง 4 ระดับความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยนรายบุคคลจาแนกแต่ละ
องค์ประกอบจากกิจกรรมที่ 1

ผู้เรี ยน
คนที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ระดับความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณจาแนกแต่ละองค์ประกอบ
จากกิจกรรมที่ 1
การวิเคราะห์

การตีความ

การสรุปความ

การอธิบาย

ลักษณะของผู้ที่
มีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ควรปรับปรุง
ดี
ดี
ดี
ควรปรับปรุง
ดี
ดี
ดี
ดี

ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี
ควรปรับปรุง
ดี
ปานกลาง
ดี
ควรปรับปรุง
ดี
ดี
ดี
ดี

ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี
ควรปรับปรุง
ดี
ปานกลาง
ดี
ควรปรับปรุง
ดี
ดี
ดี
ดี

ดี
ดีมาก
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
ดี
ปานกลาง
ดี
ควรปรับปรุง
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
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ตาราง 4 (ต่อ)

ผู้เรี ยน
คนที่

20
21
22
23
24
25
26

ระดับความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณจาแนกแต่ละองค์ประกอบ
จากกิจกรรมที่ 1
การวิเคราะห์

การตีความ

การสรุปความ

การอธิบาย

ลักษณะของผู้ที่
มีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

พอใช้
ดีมาก
ดี
ดีมาก
พอใช้
พอใช้
ดีมาก

พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดี
ควรปรับปรุง
ดี

พอใช้
ปานกลาง
ดี
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
ดี

พอใช้
ปานกลาง
ดี
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
ดี

พอใช้
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
ปานกลาง

จากตาราง 3 มีผ้ เู รี ยนจานวน 26 จากทังหมด
้
34 ที่เข้ าเข้ าร่วมการจัดการเรี ยนรู้และทา
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ในกิ จ กรรมที่ 1 เมื่ อ วิ เคราะห์ ร ะดั บ ความสามารถด้ านการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณของผู้เรี ยนรายบุคคลจาแนกแต่ละองค์ประกอบสามารถสรุ ปได้ ดงั นี ้ (ตาราง 5 และ
ภาพประกอบ 2)
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ตาราง 5 ระดับความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยนรายบุคคลจาแนกแต่ละ
องค์ประกอบจากกิจกรรมที่ 1 คิดเป็ นร้ อยละ

ระดับ
ความสามารถ
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
ควรปรับปรุง (1)

จานวนนักเรี ยน (ร้ อยละ) จาแนกตามระดับความสามารถด้ านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
การวิเคราะห์

การตีความ

การสรุปความ

การอธิบาย

ลักษณะของผู้ที่
มีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

17 (65.38)
6 (23.08)
3 (11.54)
-

2 (7.69)
20 (76.92)
1 (3.84)
3 (11.54)

2 (7.69)
16 (61.54)
4 (11.58)
1 (3.85)
3 (11.54)

2 (7.69)
16 (61.54)
4 (11.58)
1 (3.85)
3 (11.54)

2 (7.69)
8 (30.77)
12 (46.15)
1 (3.85)
3 (11.54)

การวิเคราะห์

การตีความ

การสรุปความ

การอธิบาย

ลักษณะของผู้ที่มี
การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

ภาพประกอบ 2 ระดับความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยนรายกลุม่ จาแนก
ตามระดับความสามารถจากกิจกรรมที่ 1 คิดเป็ นร้ อยละ
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จากภาพประกอบ 2 ผู้เรี ยนส่วนใหญ่มีระดับความสามารถด้ านการวิเคราะห์อยู่ในระดับ
ดีมาก คิดเป็ นร้ อยละ 65.38 ส่วนความสามารถด้ านอื่น ๆ อยู่ในระดับดี ได้ แก่ การตีความ คิดเป็ น
ร้ อยละ 76.92 การสรุ ปความ คิดเป็ นร้ อยละ 61.54 และการอธิ บาย คิดเป็ นร้ อยละ 61.54 และ
ความสามารถด้ านลักษณะของผู้ที่มี การคิดอย่างมี วิจารณญาณ ผู้เรี ยนส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็ นร้ อยละ 46.15
เมื่ อ พิ จ ารณาระดับ ความสามารถด้ านการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณจ าแนกแต่ ล ะ
องค์ประกอบจากใบกิจกรรมของผู้เรี ยนรายบุคคลในกิจกรรมที่ 1 ได้ แก่ การวิเคราะห์ การตีความ
การสรุปความ การอธิบาย และลักษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์ได้ ดงั นี ้
1. การวิเคราะห์
ความสามารถด้ านการวิเคราะห์ พิจ ารณาจากการระบุ วิเคราะห์ จาแนกประเด็น
สาคัญ จากสถานการณ์ ปั ญ หาในใบกิ จ กรรม เมื่ อพิ จ ารณาจากการเขี ย นตอบของผู้เรี ยนเป็ น
รายบุคคลในใบกิจกรรมที่ 1 พบว่า
1.1) ผู้เรี ยนมีความสามารถด้ านการวิเคราะห์อยู่ในระดับดีมาก จานวน 17 คน
คิ ด เป็ นร้ อยละ 65.38 โดยผู้ เรี ย นสามารถระบุ วิ เคราะห์ และจ าแนกประเด็ น ส าคัญ จาก
สถานการณ์ปัญหาได้ ถกู ต้ องและครบถ้ วน (ภาพประกอบ 3)

ภาพประกอบ 3 ตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 1 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ านการวิเคราะห์อยูใ่ น
ระดับดีมาก
จากภาพประกอบ 3 เป็ นตัว อย่ า งใบกิ จ กรรมที่ 1 ของผู้ เรี ย นที่ มี ร ะดับ
ความสามารถด้ านการวิเคราะห์อยู่ในระดับดีมาก โดยผู้เรี ยนสามารถจาแนกประเด็นสาคัญของ
สถานการณ์ปัญหาได้ ถกู ต้ องครบถ้ วน โดยมีประเด็นสาคัญ ได้ แก่ ปริมาณไอโอดีนมีผลต่อทารกใน
ครรภ์ ค่ามัธยฐานของไอโอดีนในปั สสาวะของผู้หญิงตังครรภ์
้
ในแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกัน

55
นอกจากนี ผ้ ้ ูเรี ยนได้ ให้ วิเคราะห์ สถานการณ์ ปั ญ หาเพิ่ม เติม โดยมี ประเด็นส าคัญ เกี่ ยวกับ ค่า
ไอโอดีนที่เหมาะสมต่อผู้หญิงตังครรภ์
้
ผู้หญิงที่ตงครรภ์
ั้
ควรได้ รับปริ มาณไอโอดีนในปริ มาณเท่าไร
ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี ้แสดงให้ เห็นว่า ผู้เรี ยนเข้ าใจสถานการณ์ปัญหา สามารถระบุและวิเคราะห์
สิ่งที่ตนเองต้ องการค้ นคว้ าหาข้ อมูลเพิ่มเติมที่สมั พันธ์กบั สถานการณ์เพื่อใช้ ในการตอบคาถามได้
และเพื่อเข้ าใจสถานการณ์ปัญหาได้ ดียิ่งขึ ้น
1.2) ผู้เรี ยนมีความสามารถด้ านการวิเคราะห์อยูใ่ นระดับดี จานวน 6 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 23.08 โดยผู้เรี ยนสามารถวิเคราะห์ ปั ญ หาจากสถานการณ์ ระบุ และจ าแนกประเด็น
สาคัญจากสถานการณ์ปัญหาได้ ถกู ต้ อง แต่ยงั ไม่ครบถ้ วน (ภาพประกอบ 4)

ภาพประกอบ 4 ตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 1 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ านการวิเคราะห์อยูใ่ น
ระดับดี
จากภาพประกอบ 4 เป็ นตัว อย่ า งใบกิ จ กรรมที่ 1 ของผู้ เรี ย นที่ มี ร ะดับ
ความสามารถด้ านการวิเคราะห์ อยู่ในระดับดี โดยผู้เรี ยนสามารถวิเคราะห์ ประเด็นส าคัญ จาก
สถานการณ์ ปัญ หาได้ คือ การขาดสารไอโอดีนเกิดจากอะไร ส่งผลอย่างไรต่อการตัง้ ครรภ์ ซึ่ง
ผู้เรี ยนยังขาดประเด็นสาคัญ เกี่ ยวกับความแตกต่างของปริ ม าณไอโอดีนในปั สสาวะของผู้หญิ ง
ตังครรภ์
้
ในแต่ละจังหวัด แสดงให้ เห็นว่า ผู้เรี ยนสามารถระบุประเด็นสาคัญจากสถานการณ์ปัญหา
ได้ ถกู ต้ องแต่ยงั ไม่ครบถ้ วน
1.3) ผู้เรี ยนมีความสามารถด้ านการวิเคราะห์อยู่ในระดับพอใช้ จานวน 3 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 11.54 โดยผู้เรี ยนสามารถระบุ วิเคราะห์ และจาแนกประเด็นสาคัญจากสถานการณ์
ปัญหาได้ ไม่ถกู ต้ อง (ภาพประกอบ 5)
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ภาพประกอบ 5 ตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 1 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ านการวิเคราะห์อยูใ่ น
ระดับพอใช้
จากภาพประกอบ 5 เป็ นตัว อย่ า งใบกิ จ กรรมที่ 1 ของผู้ เรี ย นที่ มี ร ะดับ
ความสามารถด้ านการวิเคราะห์ อ ยู่ในระดับ พอใช้ โดยผู้เรี ย นสามารถวิ เคราะห์ ป ระเด็น จาก
สถานการณ์ปัญหาได้ ยงั ไม่ถกู ต้ อง คือ ค่ามัธยฐานของปั สสาวะในหญิงตังครรภ์
้
ในบางจังหวัดมีคา่
ต่าเกินไป
2. การตีความ
ความสามารถด้ านการตีความพิจารณาจากการตีความจากโจทย์ปัญหา การตอบ
คาถามที่สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายของข้ อคาถาม เมื่อพิจารณาความสามารถด้ านการตีความของ
ผู้เรี ยนจากการตอบคาถามของผู้เรี ยนรายบุคคลในใบกิจกรรมที่ 1 พบว่า
2.1) ผู้เรี ยนมีความสามารถด้ านการตีความอยู่ในระดับดีมาก จานวน 2 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 7.69 โดยผู้เรี ยนสามารถตีความจากโจทย์คาถามได้ ถกู ต้ องครบถ้ วน และตอบคาถาม
ได้ สอดคล้ องกับจุดมุง่ หมายของคาถามอย่างครบถ้ วน (ภาพประกอบ 6)

ภาพประกอบ 6 ตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 1 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ านการตีความอยูใ่ น
ระดับดีมาก
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จากภาพประกอบ 6 เป็ นตัว อย่ า งใบกิ จ กรรมที่ 1 ของผู้ เรี ย นที่ มี ร ะดับ
ความสามารถด้ านการตี ความอยู่ในระดับ ดีม าก โดยผู้เรี ยนสามารถตอบค าถามได้ ข้อที่ 1 ได้
สอดคล้ องกับจุดมุง่ หมายของคาถามอย่างครบถ้ วน โดยคาตอบของผู้เรี ยนได้ ระบุสาเหตุของความ
แตกต่างของปริมาณไอโอดีน และผลของไอโอดีนต่อทารกในครรภ์ แสดงให้ เห็นว่า ผู้เรี ยนสามารถ
ตีความโจทย์คาถามได้ อย่างถูกต้ องและครบถ้ วน
2.2) ผู้เรี ยนมีความสามารถด้ านการตีความอยู่ในระดับดี จานวน 20 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 76.92 โดยผู้เรี ย นสามารถตี ค วามจากโจทย์ ค าถามได้ บ างส่ ว น และตอบค าถามได้
สอดคล้ องกับจุดมุง่ หมายของคาถามบางส่วน (ภาพประกอบ 7)

ภาพประกอบ 7 ตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 1 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ านการตีความอยูใ่ น
ระดับดี
จากภาพประกอบ 7 เป็ นตัว อย่ า งใบกิ จ กรรมที่ 1 ของผู้ เรี ย นที่ มี ร ะดับ
ความสามารถด้ านการตีความอยู่ในระดับดี โดยผู้เรี ยนตอบคาถามข้ อที่ 1 โดยตอบเฉพาะสาเหตุ
ของความแตกต่างของปริมาณไอโอดีนที่มาจากระยะห่างของจังหวัดที่ไกลทะเล จังหวัดที่ใกล้ ทะเล
จะได้ รับ ไอโอดีนมากกว่า แต่ยังขาดการตอบคาถามเกี่ ยวกับผลของไอโอดีนต่อทารกในครรภ์
แสดงให้ เห็ น ว่ า ผู้ เรี ย นตี ค วามโจทย์ ค าถามได้ บางส่ ว น จึ ง ตอบค าถามได้ ไม่ ค รบถ้ วนกั บ
จุดมุง่ หมายของคาถาม
2.3) ผู้เรี ยนมีความสามารถด้ านการตีความอยู่ในระดับพอใช้ จานวน 1 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 3.84 โดยผู้เรี ยนสามารถตีความจากสถานการณ์ปัญหาได้ แต่ยงั ไม่ถกู ต้ อง และคาตอบ
ไม่สอดคล้ องกับจุดมุง่ หมายของคาถาม (ภาพประกอบ 8)
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ภาพประกอบ 8 ตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 1 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ านการตีความอยูใ่ น
ระดับพอใช้
จากภาพประกอบ 8 เป็ นตัว อย่ า งใบกิ จ กรรมที่ 1 ของผู้ เรี ย นที่ มี ร ะดับ
ความสามารถด้ านการตีความอยู่ในระดับพอใช้ โดยผู้เรี ยนสามารถตอบคาถามข้ อที่ 1 ได้ ยังไม่
ตรงประเด็น ไม่สอดคล้ องกับ จุดมุ่งหมายของคาถาม และตอบยังไม่ครบถ้ วน ซึ่งผู้เรี ยนตอบว่า
“มารดาที่ตงครรภ์
ั้
หรื อในบุคคลทั่วไปควรได้ รับสารไอโอดีนให้ เพียงพอต่อร่ างกาย เพื่อลดความ
เสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ ” เมื่อพิจารณาคาตอบของผู้เรี ยนพบว่า ผู้เรี ยนยังตอบไม่สอดคล้ องกับ
ข้ อคาถาม และยังตอบคาถามไม่ถกู ต้ อง
2.4) ผู้เรี ยนมีความสามารถด้ านการตีความอยู่ในระดับควรปรับปรุ ง จานวน 3
คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.54 โดยผู้เรี ยนไม่สามารถตีความจากสถานการณ์ปัญหา เนื่องจากผู้เรี ยนไม่
เขียนตอบคาถามลงในใบกิจกรรม
3. การสรุปความ
ความสามารถด้ านการสรุปความพิจารณาจากการประยุกต์หรื อขยายแนวคิด เพื่อ
คาดการณ์และลงข้ อสรุปจากข้ อมูล เมื่อพิจารณาความสามารถด้ านการสรุปความของผู้เรี ยนโดย
วัดและประเมินจากการเขียนลงข้ อสรุปในการตอบคาถามของผู้เรี ยนรายบุคคลจากใบกิจกรรมที่ 1
พบว่า
3.1) ผู้เรี ยนมีความสามารถด้ านการสรุ ปความอยู่ในระดับดีมาก จานวน 2 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 7.69 โดยผู้เรี ยนสามารถลงข้ อสรุปคาตอบได้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วน (ภาพประกอบ
9)
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ภาพประกอบ 9 ตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 1 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ านการสรุปความอยู่
ในระดับดีมาก
จากภาพประกอบ 9 เป็ นตัว อย่ า งใบกิ จ กรรมที่ 1 ของผู้ เรี ย นที่ มี ร ะดับ
ความสามารถด้ านการสรุ ป ความอยู่ในระดับ ดี ม าก โดยผู้เรี ย นสามารถลงข้ อ สรุ ป ได้ ถูก ต้ อ ง
ครบถ้ วน ดังจะเห็นได้ จากการตอบคาถามข้ อที่ 1 ซึ่งผู้เรี ยนได้ สรุปความเกี่ยวกับสาเหตุของความ
แตกต่างของปริ มาณไอโอดีนในน ้าปั สสาวะของผู้หญิงตังครรภ์
้
ในแต่ละจังหวัด ว่ามีสาเหตุมาจาก
ภูมิประเทศที่อยูอ่ าศัย ทาให้ ได้ รับอาหารที่แตกต่างกัน และส่วนมากไอโอดีนพบในอาหารทะเล คน
ที่อาศัยบริเวณทะเลจะได้ รับไอโอดีนมาก ส่วนคนที่อาศัยบริ เวณภูเขาจะได้ รับอาหารทะเลน้ อยกว่า
ทาให้ ได้ รับปริ มาณที่มีไอโอดีนน้ อย นอกจากนี ้ผู้เรี ยนได้ สรุ ปผลของการขาดไอโอดีนต่อทารกใน
ครรภ์วา่ ทาให้ เด็กพิการแต่กาเนิด IQ ต่า หูหนวก เป็ นใบ้ ผิดปกติทางระบบประสาทและกล้ ามเนื ้อ
การเจริ ญ เติบโตช้ ากว่าปกติ เมื่อพิจ ารณาจากคาตอบของผู้เรี ย นแล้ วพบว่า ผู้เรี ยนสามารถลง
ข้ อสรุปเกี่ยวกับสาเหตุของความแตกต่างของปริมาณไอโอดีนและผลของไอโอดีนต่อทารกในครรภ์
ได้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
3.2) ผู้เรี ยนมีความสามารถด้ านการสรุปความอยู่ในระดับดี จานวน 16 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 61.54 โดยผู้เรี ยนสามารถลงขยายแนวคิดเพื่ อลงข้ อสรุ ปได้ ถูกต้ อง แต่ยังขาดบาง
ประเด็น (ภาพประกอบ 10)
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ภาพประกอบ 10 ตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 1 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ านการสรุปความอยู่
ในระดับดี
จากภาพประกอบ 10 เป็ นตัว อย่ า งใบกิ จ กรรมที่ 1 ของผู้เรี ย นที่ มี ร ะดับ
ความสามารถด้ านการสรุ ปความอยู่ในระดับ ดี โดยผู้เรี ยนสามารถคาดการณ์ และลงข้ อสรุ ปได้
ถูกต้ อง แต่ยังขาดบางประเด็น ดังจะเห็นได้ จากการตอบคาถามข้ อที่ 2 โดยผู้เรี ยนตอบและลง
ข้ อสรุปในการให้ คาแนะนาแก่ผ้ หู ญิงตังครรภ์
้
ที่จงั หวัดแม่ฮ่องสอนก่อนเป็ นอันดั บแรก เนื่องจากมี
ปริ มาณไอโอดีนในหญิงตังครรภ์
้
น้อยและเป็ นอันตรายมากที่สุด แต่ยงั ขาดการสรุปความเกี่ยวกับ
วิธีการให้ คาแนะนา แสดงให้ เห็นว่า ผู้เรี ยนสรุปความเพื่อตอบคาถามได้ ถกู ต้ องแต่ยงั ไม่ครบถ้ วน
3.3) ผู้เรี ยนมีความสามารถด้ านการสรุปความอยู่ในระดับปานกลาง จานวน 4
คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.38 โดยผู้เรี ยนสามารถประยุกต์หรื อขยายแนวคิดเพื่ อคาดการณ์ และลง
ข้ อสรุปคาตอบได้ ถกู ต้ องบางส่วน (ภาพประกอบ 11)
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ภาพประกอบ 11 ตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 1 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ านการสรุปความอยู่
ในระดับปานกลาง
จากภาพประกอบ 11 เป็ นตัว อย่ า งใบกิ จ กรรมที่ 1 ของผู้เรี ย นที่ มี ร ะดับ
ความสามารถด้ านการสรุปความอยู่ในระดับปานกลาง โดยผู้เรี ยนสามารถประยุกต์แนวคิดเพื่อ
คาดการณ์และลงข้ อสรุปในการตอบคาถามได้ ถกู ต้ องบางส่วน เมื่อพิจารณาจากการตอบคาถาม
ข้ อที่ 1 ของผู้เรี ยน พบว่า ผู้เรี ยนได้ ระบุว่า “อาหารที่ มี ไอโอดีนสูงส่วนมากพบจากอาหารทะเล
ทาให้ จงั หวัดที่ไม่ตดิ ทะเล เช่น จังหวัดในภาคอีสานมีเด็กที่ขาดสารไอโอดีนมากกว่าภาคอื่นเช่นกัน
กับภาคเหนื อ ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนอันตรายที่ สุ ด” เมื่อพิจารณาจากคาตอบของผู้เรี ยน พบว่า
ผู้เรี ยนสรุปความเกี่ยวกับเด็กที่ขาดสารไอโอดีนที่พบในภาคอีสานมากกว่าภาคอื่น ๆ ยังไม่ถกู ต้ อง
เนื่องจากสถานการณ์ ที่กาหนดให้ จะเห็นว่าภาคเหนือมีปริ มาณไอโอดีนที่พบในน ้าปั สสาวะน้ อย
ที่สุด ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการขาดสารไอโอดี นมากกว่าภาคอื่น ๆ แสดงให้ เห็นว่า ผู้เรี ยนสรุ ปความ
จากสถานการณ์ปัญหาได้ แต่ยงั มีบางส่วนไม่ถกู ต้ อง
3.4) ผู้เรี ยนมีความสามารถด้ านการสรุ ปความอยู่ในระดับพอใช้ จานวน 1 คน
คิด เป็ น ร้ อยละ 3.84 โดยผู้เรี ยนประยุกต์ ห รื อขยายแนวคิด เพื่ อ คาดการณ์ และลงข้ อสรุ ป ได้ ไม่
ถูกต้ อง (ภาพประกอบ 12)
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ภาพประกอบ 12 ตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 1 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ านการสรุปความอยู่
ในระดับพอใช้
จากภาพประกอบ 12 เป็ นตัว อย่ า งใบกิ จ กรรมที่ 1 ของผู้เรี ย นที่ มี ร ะดับ
ความสามารถด้ านการสรุปความอยู่ในระดับพอใช้ เมื่อพิจารณาจากการตอบคาถามข้ อที่ 1 ของ
ผู้เรี ยน พบว่า ผู้เรี ยนสรุปความเกี่ยวกับผลของไอโอดีนต่อทารกในครรภ์ยงั ไม่ถกู ต้ อง โดยคาตอบ
ไม่สอดคล้ องกับข้ อคาถาม และยังตอบคาถามไม่ถกู ต้ อง
3.5) ผู้เรี ยนมีความสามารถด้ านการสรุปความอยู่ในระดับควรปรับปรุง จานวน 3
คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.54 โดยผู้เรี ยนไม่สามารถขยายแนวคิดเพื่อคาดการณ์และลงข้ อสรุปคาตอบ
ได้ และไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่มีกบั ความรู้ใหม่ได้ เนื่องจากผู้เรี ยนไม่เขียนตอบคาถามลงใน
ใบกิจกรรม
4. การอธิบาย
ความสามารถด้ านการอธิบายพิจารณาจากการอธิบายและการให้ เหตุและผลและมี
หลักฐานหรื อข้ อมูลสนับสนุน เมื่อพิจารณาความสามารถด้ านการอธิบายของผู้เรี ยนโดยวัดและ
ประเมินจากการเขียนตอบคาถามของผู้เรี ยนรายบุคคลจากใบกิจกรรมที่ 1 พบว่า
4.1) ผู้เรี ยนมีความสามารถด้ านการอธิบายอยู่ในระดับดีมาก จานวน 2 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 7.69 โดยผู้เรี ยนสามารถเขียนคาตอบโดยอธิบายและให้ เหตุผลได้ และมีหลักฐานหรื อ
ข้ อมูลสนับสนุนเพียงพอ (ภาพประกอบ 13)
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ภาพประกอบ 13 ตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 1 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ านการอธิบายอยูใ่ น
ระดับดีมาก
จากภาพประกอบ 13 เป็ นตัว อย่ า งใบกิ จ กรรมที่ 1 ของผู้เรี ย นที่ มี ร ะดับ
ความสามารถด้ านการอธิ บายอยู่ในระดับ ดีม าก ดังจะเห็นได้ จ ากการตอบคาถามข้ อที่ 1 ของ
ผู้เรี ยนที่อธิบายสาเหตุของปริ มาณไอโอดีนในปั สสาวะของผู้ หญิงตังครรภ์
้
ที่แตกต่างกัน เนื่องจาก
ภูมิประเทศที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน ทาให้ ได้ รับอาหารที่ตา่ งกัน โดยไอโอดีนจะมักพบในอาหารทะเล
คนที่อาศัยบริ เวณทะเลได้ รับไอโอดีนมาก แต่คนที่อาศัยบริ เวณภูเขาจะได้ รับอาหารทะเลน้ อย
ได้ รับปริมาณไอโอดีนน้ อย นอกจากนี ้ผู้เรี ยนได้ อธิ บายผลของไอโอดีนต่อการเจริญเติบโตของทารก
ในครรภ์โดยมีใจความสาคัญคือ การขาดไอโอดีนมีผลต่อทารกในครรภ์ ทาให้ เด็กพิการแต่กาเนิด
IQ ต่ า หูหนวก เป็ นใบ้ ผิ ดปกติทางระบบประสาทและกล้ ามเนื อ้ การเจริ ญ เติบโตช้ ากว่าปกติ
นอกจากนี ้ เมื่อตรวจสอบข้ อมูลเพิ่มเติมที่ผ้ เู รี ยนสืบ ค้ นและจดบันทึกในใบกิจกรรม พบว่า มีการ
สืบค้ นแหล่งข้ อมูลเพื่อมาสนับสนุนการตอบคาถามอย่างเพียงพอ แสดงให้ เห็นว่าผู้เรี ยนอธิบาย
และให้ เหตุผล และมีหลักฐานหรื อข้ อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอในการตอบคาถาม
4.2) ผู้เรี ยนมีความสามารถด้ านการอธิบายอยู่ในระดับดี จานวน 16 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 61.54 โดยผู้เรี ยนอธิ บายและให้ เหตุผลได้ บางส่วน และมี หลักฐานหรื อข้ อมูลสนับสนุน
(ภาพประกอบ 14)

64

ภาพประกอบ 14 ตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 1 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ านการอธิบายอยูใ่ น
ระดับดี
จากภาพประกอบ 14 เป็ นตัว อย่ า งใบกิ จ กรรมที่ 1 ของผู้เรี ย นที่ มี ร ะดับ
ความสามารถด้ านการอธิบายอยู่ในระดับดี เนื่องจากผู้เรี ยนอธิบายเหตุและผลได้ บางส่วน ดังจะ
เห็นได้ จากการตอบคาถามข้ อที่ 2 ที่ผ้ เู รี ยนอธิบายเหตุผลที่เลือกจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็ นจังหวัดแรก
ที่จะลงพื ้นที่ให้ คาแนะนาแก่ผ้ หู ญิ งตังครรภ์
้
เนื่องจากมีปริ มาณไอโอดีนในหญิงตังครรภ์
้
น้อยและ
เป็ นอันตรายที่สดุ ซึ่งผู้เรี ยนสามารถอธิบายและให้ เหตุผลได้ บางส่วน แต่ยงั ขาดการอธิบายและให้
เหตุผลเกี่ ยวกับความห่างไกลจากทะเลซึ่งเป็ นแหล่งอาหารที่มีปริ ม าณไอโอดีนสูง รวมถึงยังไม่
อธิบายผลของไอโอดีนต่อทารกในครรภ์ แสดงให้ เห็นว่า ผู้เรี ยนยังอธิบายและให้ เหตุผลได้ เพียง
บางส่วน
4.3) ผู้เรี ยนมีความสามารถด้ านการอธิบายอยู่ในระดับปานกลาง จานวน 4 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 15.38 โดยผู้เรี ยนอธิบายและให้ เหตุผลได้ น้อย มีหลักฐานหรื อข้ อมูลสนับสนุน แต่
ยังมีบางส่วนที่ไม่ถกู ต้ อง (ภาพประกอบ 15)
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ภาพประกอบ 15 ตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 1 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ านการอธิบายอยูใ่ น
ระดับปานกลาง
จากภาพประกอบ 15 เป็ นตัว อย่ า งใบกิ จ กรรมที่ 1 ของผู้เรี ย นที่ มี ร ะดับ
ความสามารถด้ า นการอธิ บ ายอยู่ในระดับ ปานกลาง เนื่ อ งจากผู้เรี ย นอธิ บ ายเหตุแ ละผลได้
บางส่วน ดังจะเห็นได้ จากการตอบคาถามข้ อที่ 1 ที่ผ้ เู รี ยนอธิ บายและให้ เหตุผลเกี่ยวกับผลของ
ไอโอดีนต่อทารกในครรภ์และมีบางประเด็นไม่ถกู ต้ อง คือ ไอโอดีนจะไปผลิตฮอร์ โมนต่อมไทรอยด์
ซึง่ ต่อมไทรอยด์จะไปสร้ างกับไทรอกซิน เมื่อพิจารณาจากคาตอบของผู้เรี ยนแสดงให้ เห็นว่า ผู้เรี ยน
ยังอธิบายและให้ เหตุผลเกี่ยวกับบทบาทของไอโอดีนต่อระบบต่อมไร้ ท่อในร่ างกายยังไม่ถูกต้ อง
โดยไอโอดีนเป็ นส่วนประกอบของฮอร์ โมนไทรอกซิน ไม่ใช่ตวั ผลิตฮอร์ โมน
4.4) ผู้เรี ยนมีความสามารถด้ านการอธิบายอยู่ในระดับพอใช้ จานวน 1 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 3.85 โดยผู้เรี ยนอธิบายและให้ เหตุผลไม่ถกู ต้ อง และไม่มีหลักฐานหรื อข้ อมูลสนับสนุน
4.5) ผู้เรี ยนมีความสามารถด้ านการอธิ บายอยู่ในระดับควรปรั บปรุ ง จานวน 3
คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.54 โดยผู้เรี ยนไม่สามารถอธิ บายและให้ เหตุผลได้ ทาให้ ไม่สามารถระบุ
ระดับความสามารถด้ านการอธิบายได้ เนื่องจากผู้เรี ยนไม่ตอบคาถามลงในใบกิจกรรม
5. ลักษณะของผู้ท่ มี ีการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ
ลักษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณพิจารณาจากความหลากหลายของการ
แสดงมุมมองโดยพิจารณามุมมองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ปัญหา ซึ่งวัดและประเมินจาก
การเขียนตอบคาถามลงในแบบบันทึกข้ อมูลรายบุคคลจากกิจกรรมที่ 1 พบว่า
5.1) ผู้เรี ยนมี ลักษณะของผู้ที่มี การคิด อย่างมี วิจารณญาณอยู่ในระดับ ดีม าก
จานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.69 โดยผู้เรี ยนแสดงมุมมองอย่างหลากหลาย มีความยืดหยุ่น โดย
พิจารณาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหา (ภาพประกอบ 16)
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ภาพประกอบ 16 ตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 1 ของผู้เรี ยนที่มีลกั ษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณอยูใ่ นระดับดีมาก
จากภาพประกอบ 16 เป็ นตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 1 ของผู้เรี ยนที่มีลกั ษณะของ
ผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับดีมาก จากการตอบคาถามข้ อที่ 2 ของผู้เรี ยนเกี่ยวกับ
การให้ คาแนะนาแก่ผ้ หู ญิ งตังครรภ์
้
โดยมีประเด็นสาคัญ ได้ แก่ เพิ่มการกินอาหารทะเล ใช้ เกลือ
เสริ มไอโอดีนในการปรุงอาหาร รับประทานสาหร่ายที่ใช้ ทาแกงจืด และทานผักที่ฉีดโพแทสเซียม
ไอโอเดตเข้ าไป เมื่อพิจารณาจากคาตอบของผู้เรี ยน พบว่า ผู้เรี ยนมีมมุ มองที่หลากหลายในการหา
วิธีการเพิ่มไอโอดีนที่จะได้ รับต่อวันจากการกินอาหารที่มีหลากหลายรูปแบบ อีกทังมี
้ ความยืดหยุ่น
ในการปรับเปลี่ยนการกินพืชผักที่มีอยูป่ ระจาให้ มีไอโอดีนเพิ่มมากขึ ้น โดยฉีดโพแทสเซียมไอโอเดต
ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า ผู้เรี ยนมีมมุ มองที่หลากหลาย มีความยืดหยุ่น ในการหาวิธีการแก้ ไขปั ญหาการ
ได้ รับไอโอดีนที่ต่า โดยพิจารณาจากข้ อมูลและสถานการณ์ปัญหาได้ อย่างเหมาะสม
5.2) ผู้เรี ยนมีลกั ษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับ ดี จานวน
8 คน คิด เป็ น ร้ อยละ 30.77 โดยผู้เรี ย นแสดงมุม มองอย่า งหลากหลาย โดยพิ จ ารณาข้ อ มูล ที่
เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ปัญหา (ภาพประกอบ 17)
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ภาพประกอบ 17 ตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 1 ของผู้เรี ยนที่มีลกั ษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณอยูใ่ นระดับดี
จากภาพประกอบ 17 เป็ นตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 1 ของผู้เรี ยนที่มีลกั ษณะของ
ผู้ที่ มี ก ารคิดอย่างมี วิจ ารณญาณอยู่ในระดับ ดี โดยผู้เรี ยนตอบค าถามข้ อที่ 2 เกี่ ย วกับ การให้
ค าแนะน าแก่ ผ้ ูห ญิ ง ตัง้ ครรภ์ โดยมี ป ระเด็ น ส าคัญ ได้ แ ก่ ให้ บ ริ โภคนมวัว ไข่ น า้ มัน ตับ ปลา
กระเทียม ผักกาดเขียว ผักขม เมล็ดงา หรื อเกลือทะเลให้ เพิ่มขึน้ เมื่อพิจารณาจากคาตอบของ
ผู้เรี ยน พบว่า ผู้เรี ยนมีมุมมองที่หลากหลายในการหาวิธีการรับประทานอาหารเพื่ อเพิ่มปริ มาณ
ไอโอดีนให้ แก่ร่างกาย การรับประทานอาหารที่หากินได้ ง่ายตามพื ้นที่นนั ้ แต่ยงั ไม่ มีความยืดหยุ่น
และเหมาะสมกับสถานการณ์ ปัญหาเนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ไกลจากทะเล ทาให้ การหา
เกลือทะเลมารับประทานยังไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหา
5.3) ผู้เรี ยนมีลกั ษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
จานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 46.15 โดยผู้เรี ยนแสดงมุม มองเพี ยงมุม มองเดียว โดยพิจารณา
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ปัญหาเพียงบางส่วน (ภาพประกอบ 18)

ภาพประกอบ 18 ตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 1 ของผู้เรี ยนที่มีลกั ษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณอยูใ่ นระดับปานกลาง
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จากภาพประกอบ 18 เป็ นตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 1 ของผู้เรี ยนที่มีลกั ษณะของ
ผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับปานกลาง โดยผู้เรี ยนตอบคาถามข้ อที่ 2 เกี่ยวกับการ
ให้ คาแนะนาแก่ผ้ หู ญิงตังครรภ์
้
โดยมีประเด็นสาคัญ ได้ แก่ ควรบริ โภคอาหารทะเลหรื อยาใดเสริ ม
ไอโอดีน เมื่อพิจารณาจากคาตอบของผู้เรี ยน พบว่า ผู้เรี ยนแสดงมุมมองเกี่ยวกับการรับประทาน
อาหารทะเลและยาเพื่ อเสริ ม ไอโอดีนให้ เพิ่ม ขึน้ เพี ยงอย่างเดียว แต่ยังไม่พิจารณามุมมองอื่นที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ ปัญหา แสดงให้ เห็นว่า และพิจารณาข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ องกับสถานการณ์
ปัญหาเพียงบางส่วน
5.4) ผู้เรี ยนมี ลักษณะของผู้ที่มี การคิดอย่างมี วิจ ารณญาณอยู่ในระดับ พอใช้
จ านวน 1 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 3.85 โดยผู้เรี ย นแสดงความคิ ด เห็ น จากความรู้ เดิ ม ที่ มี โดยไม่
พิจารณาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ปัญหา
5.5) ผู้เรี ยนมี ลักษณะของผู้ที่มี การคิดอย่างมี วิจ ารณญาณอยู่ในระดับ พอใช้
จานวน 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.54 โดยผู้เรี ยนไม่มีการแสดงความคิดเห็นและพิจารณาข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ปัญหา
จากการทากิจกรรมเดี่ยวในกิจกรรมที่ 1 พบว่า ผู้เรี ยนส่วนใหญ่ มีระดับความสามารถ
ด้ านการคิดอย่างมี วิจ ารณญาณอยู่ในระดับ ในทุกองค์ป ระกอบอยู่ในระดับ ดี ยกเว้ น ด้ านการ
วิเคราะห์ ที่ อยู่ในระดับ ดี ม าก แต่ยัง มี ผ้ ูเรี ย นบางส่วนมี ระดับ ความสามารถด้ านการวิเคราะห์
ตีความ สรุปความ อธิบาย อยู่ในระดับพอใช้ เนื่องจากผู้เรี ยนยังวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์
ปั ญ หายัง ไม่ถูก ต้ อ ง หรื อ วิ เคราะห์ ปั ญ หาจากสถานการณ์ ได้ แต่ยัง ไม่ ค รบถ้ ว น อี ก ทัง้ ผู้เรี ย น
บางส่วนตอบคาถามไม่ครบถ้ วน หรื อยังไม่ถูกต้ อง ทาให้ คะแนนองค์ประกอบด้ านอื่น ๆ ต่า จาก
การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของผู้เรี ยนขณะทากิจกรรม พบว่า ผู้เรี ยนยังสืบค้ นข้ อมูล ได้ ไม่เพียง
ต่อการตอบคาถาม มี ข้อสงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในคาถาม ผู้สอนจึงแนะนาให้ ผ้ ูเรี ยนค้ นหาข้ อมูล
เพิ่ ม เติม เพื่ อตอบข้ อสงสัยนัน้ นอกจากนี ้ ผู้เรี ยนบางคนวิเคราะห์ สิ่งที่ โจทย์ ถามยังไม่ครบถ้ วน
ทาให้ ตอบคาถามยังไม่ครบทุกประเด็น
หลังจากที่ ผ้ ูเรี ยนทาใบกิจกรรมเดี่ยวของกิจกรรมที่ 1 เสร็ จ สิน้ ผู้วิจัยให้ ผ้ ูเรี ยนดาเนิน
กิจกรรมกลุ่ม โดยให้ ผ้ ูเรี ยนนาข้ อมูลที่ได้ จากการดาเนินการศึกษาค้ นคว้ ามาอภิปรายและสรุ ป
ร่วมกันเป็ นคาตอบของกลุ่มตนเองลงในใบกิจกรรมกลุ่ม เมื่อพิจารณาความสามารถด้ านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยนแต่ละกลุ่ม โดยวัดและประเมินองค์ประกอบด้ านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณทังหมด
้
5 องค์ประกอบ ได้ แก่ การวิเคราะห์ การตีความ การสรุปความ การอธิบาย
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และลักษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากการเขียนตอบคาถามลงในใบกิจกรรมกลุ่ม
ของกิจกรรมที่ 1 ได้ ผลดังนี ้ (ตาราง 6 และภาพประกอบ 19)
ตาราง 6 ระดับความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยนเป็ นกลุม่ จาแนกแต่ละ
องค์ประกอบจากกิจกรรมที่ 1
ระดับความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณจาแนกแต่ละองค์ประกอบ
จากกิจกรรมที่ 1

กลุม่ ที่

การวิเคราะห์ การตีความ การสรุปความ

จานวนกลุม่

1
2
3
4
5
6
7

ดี
ดีมาก
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
7
6
5
4
3
2
1
0

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดี

ดี
ดีมาก
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
ปานกลาง
ปานกลาง

การอธิบาย

ลักษณะของผู้ที่มีการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ

ดี
ดีมาก
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี

5
4
3 3

3

3
2 2

3
2

2

2

1
การวิเคราะห์

ดีมาก (5)

การตีความ

การสรุปความ

การอธิบาย

ดี (4)

ปานกลาง (3)

พอใช้ (2)

ลักษณะของผู้ที่มี
การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
ควรปรับปรุง (1)

ภาพประกอบ 19 ระดับความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยนเป็ นกลุม่ จาแนก
แต่ละองค์ประกอบจากกิจกรรมที่ 1

70
จากตาราง 5 และภาพประกอบ 19 มีกลุ่มผู้เรี ยนทังหมด
้
7 กลุ่ม ในการทากิจกรรมการ
เรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญ หาเป็ นฐานในกิจกรรมที่ 1 โดยกลุ่มผู้เรี ยนส่วนใหญ่ มีความสามารถด้ านการ
วิเคราะห์ การตีความ และลักษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับดีมากและดี
นอกจากนี ้ กลุ่มผู้เรี ยนบางกลุ่มมีความสามารถด้ านการวิเคราะห์ การตีความ การสรุปความ และ
การอธิบายอยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่ อ วิ เ คราะห์ ร ะดับ ความสามารถด้ า นการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณจ าแนกแต่ ล ะ
องค์ประกอบของผู้เรี ยนแต่ละกลุม่ สามารถสรุปผลได้ ดงั นี ้
1. การวิเคราะห์
ความสามารถด้ านการวิเคราะห์พิจารณาจากการระบุ วิเคราะห์ จาแนกประเด็น
สาคัญจากสถานการณ์ ปัญหาในใบกิจกรรม เมื่อพิจารณาการเขียนระบุ จาแนก ประเด็นสาคัญ
จากสถานการณ์ปัญหาของผู้เรี ยนเป็ นกลุม่ จากใบกิจกรรมกลุม่ ในกิจกรรมที่ 1 พบว่า
1.1) กลุ่ ม ผู้ เรี ย นที่ มี ค วามสามารถด้ านการวิ เคราะห์ อ ยู่ ใ นระดับ ดี ม าก
จานวน 3 กลุ่ม เมื่อพิจารณาการตอบคาถามจากใบกิจกรรม พบว่า ผู้เรี ยนสามารถระบุ วิเคราะห์
และจาแนกประเด็นสาคัญจากสถานการณ์ปัญหาได้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน (ภาพประกอบ 20)
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ภาพประกอบ 20 ตัวอย่างใบกิจกรรมกลุม่ ในกิจกรรมที่ 1 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ าน
การวิเคราะห์อยูใ่ นระดับดีมาก
จากภาพประกอบ 20 เป็ นตัวอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมที่ 1 ของกลุ่ม
ผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ านการวิเคราะห์อยูใ่ นระดับดีมาก เมื่อพิจารณาการตอบคาตอบข้ อ
ที่ 1 ของผู้เรี ยน พบว่า ผู้เรี ยนสามารถระบุ จาแนก สาเหตุของความแตกต่างของปริ มาณไอโอดีน
ในปั สสาวะของผู้หญิ งตังครรภ์
้
ได้ ถูกต้ อง ครบถ้ วน โดยมีสาเหตุมาจากภูมิประเทศที่ แตกต่างกัน
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อาหารที่แตกต่างกัน รวมถึงวัตถุดิบ เช่น เกลือ ที่นามาใช้ ในการปรุ งอาหารก็แตกต่างกัน ทาให้
ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของผู้หญิงตังครรภ์
้
ในแต่ละจังหวัดมีคา่ ที่แตกต่างกัน
1.2) กลุม่ ผู้เรี ยนที่มีความสามารถด้ านการวิเคราะห์อยู่ในระดับดี จานวน 3 กลุ่ม
เมื่อพิจารณาการตอบคาถามจากใบกิจกรรม พบว่า ผู้เรี ยนสามารถระบุ วิเคราะห์ และจาแนก
ประเด็นสาคัญจากสถานการณ์ปัญหาได้ ถกู ต้ อง แต่ยงั ไม่ครบถ้ วน (ภาพประกอบ 21)

ภาพประกอบ 21 ตัวอย่างใบกิจกรรมกลุม่ ในกิจกรรมที่ 1 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ าน
การวิเคราะห์อยูใ่ นระดับดี
จากภาพประกอบ 21 เป็ นตัวอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมที่ 1 ของกลุ่ม
ผู้เรี ย นที่ มี ระดับ ความสามารถด้ านการวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี โดยผู้เรี ย นตอบค าถามข้ อ ที่ 1
เกี่ ยวกับสาเหตุของความแตกต่างของปริ มาณไอโอดีนในปั สสาวะของผู้หญิ งตังครรภ์
้
ในแต่ละ
จังหวัดว่า เนื่องจากแผ่นดินที่อาศัย โดยภาคใต้ ซึ่งติดทะเล ทาให้ ได้ รับอาหารทะเลที่มีปริ ม าณ
ไอโอดีนสูงกว่าภาคอื่น ๆ เมื่อพิจารณาจากคาตอบของผู้เรี ยน พบว่า ผู้เรี ยนระบุ วิเคราะห์ สาเหตุ
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ของความแตกต่างของปริ มาณไอโอดีนในปั สสาวะของผู้หญิ งตังครรภ์
้
ได้ ถูกต้ อ ง แต่ยังขาดบาง
ประเด็น เช่น การผลิตเกลือในแต่ละภูมิภาคเพื่อใช้ ในการประกอบอาหาร โดยเฉพาะเกลือสินเธาว์
ซึ่งเป็ นเกลือที่ผลิตมากในแถบภาคเหนือและอีสาน ทาให้ คนในพืน้ ที่มีโอกาสบริ โภคเกลือสมุทร
น้ อยกว่าภูมิภาคที่ตดิ ทะเล
1.3) กลุ่ม ผู้ เรี ย นที่ มี ค วามสามารถด้ า นการวิ เคราะห์ อ ยู่ ในระดับ ปานกลาง
จานวน 1 กลุ่ม เมื่อพิจารณาการตอบคาถามจากใบกิจกรรมพบว่า ผู้เรี ยนสามารถระบุ วิเคราะห์
และจาแนกประเด็นสาคัญจากสถานการณ์ปัญหาได้ ถกู ต้ องบางส่วน (ภาพประกอบ 22)

ภาพประกอบ 22 ตัวอย่างใบกิจกรรมกลุม่ ในกิจกรรมที่ 1 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ าน
การวิเคราะห์อยูใ่ นระดับปานกลาง
จากภาพประกอบ 22 เป็ นตัวอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมที่ 1 ของกลุ่ม
ผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ านการวิเคราะห์อยู่ในระดับปานกลาง โดยผู้เรี ยนตอบคาถามข้ อที่
1 เกี่ยวกับสาเหตุของความแตกต่างของปริ มาณไอโอดีนในปั สสาวะของผู้หญิ งตังครรภ์
้
ในแต่ละ
จังหวัดว่า เนื่องจากภูมิประเทศที่แตกต่างกัน ภูมิประเทศที่ใกล้ ทะเลมีโอกาสได้ รับไอโอดีนจาก
อาหารทะเลมากกว่าภูมิภาคที่ไกลจากทะเล เมื่อพิจารณาจากคาตอบของผู้เรี ยน พบว่า สามารถ
วิเคราะห์สาเหตุของความแตกต่างของปริ มาณไอโอดีนในปั สสาวะของผู้หญิ งตังครรภ์
้
ได้ ถูกต้ อง
แต่ยังพบว่า ผู้เรี ยนยังวิเคราะห์ความแตกต่างของปริ ม าณไอโอดีนระหว่างภาคเหนื อและภ าค
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อีสานไม่ถูกต้ อง โดยผู้เรี ยนตอบว่า เมื่อเทียบภูมิประเทศที่ไกลทะเล ภาคอีสานมี ปริ มาณโอดีน
น้ อยกว่าภาคเหนื อ เนื่ องจากคนอีสานบริ โภคเกลื อสินเธาว์ ซึ่งเป็ นเกลื อที่ ได้ จ ากดินเค็ม ที่ ไม่มี
ไอโอดีน เมื่ อตรวจสอบจากสถานการณ์ ปัญ หา พบว่า ปริ ม าณไอโอดีนในปั สสาวะของผู้หญิ ง
ตังครรภ์
้
ในภาคเหนือมีค่าต่ากว่าภาคอีสาน และการผลิตเกลือสินเธาว์พบได้ ทงในภาคเหนื
ั้
อ และ
ภาคอี ส าน แสดงให้ เห็ นว่า ผู้เรี ย นวิเคราะห์ ส าเหตุของความแตกต่างของปริ ม าณไอโอดีน ใน
ปัสสาวะของผู้หญิงตังครรภ์
้
ได้ อย่างถูกต้ องบางส่วน และยังมีบางส่วนไม่ถกู ต้ อง
2. การตีความ
ความสามารถด้ านการตีความพิจารณาจากความเข้ าใจโจทย์ปัญหา การตีความจาก
โจทย์ ค าถาม สามารถตอบค าถามได้ ส อดคล้ องกั บ จุด มุ่ ง หมายของค าถาม เมื่ อ พิ จ ารณา
ความสามารถด้ านการตี ค วามของผู้เรี ย นจากการการตอบค าถามของผู้เรี ย นเป็ น กลุ่ม ในใบ
กิจกรรมที่ 1 พบว่า
2.1) กลุ่ม ผู้เรี ยนที่ มี ความสามารถด้ านการวิเคราะห์ ตีความอยู่ในระดับดีม าก
จ านวน 4 กลุ่ม โดยผู้เรี ย นสามารถตี ค วามจากโจทย์ ค าถามได้ ถูก ต้ อ งครบถ้ วน และค าตอบ
สอดคล้ องกับจุดมุง่ หมายของคาถามอย่างครบถ้ วน (ภาพประกอบ 23)

75

ภาพประกอบ 23 ตัวอย่างใบกิจกรรมกลุม่ ในกิจกรรมที่ 1 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ าน
การตีความอยูใ่ นระดับดีมาก
จากภาพประกอบ 23 เป็ นตัวอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมที่ 1 ของกลุ่ม
ผู้เรี ยนที่ มีระดับความสามารถด้ านการตีความอยู่ในระดับดีมาก โดยผู้เรี ยนตอบคาถามข้ อที่ 2
เกี่ ยวกับการเลื อกจังหวัดที่จ ะลงพื น้ ที่ ให้ คาแนะนาแก่ผ้ ูหญิ งตัง้ ครรภ์ และการให้ คาแนะนาแก่
ผู้หญิงตังครรภ์
้
ในจังหวัดนัน้ เมื่อพิจารณาคาตอบของผู้เรี ยน พบว่า ผู้เรี ยนสามารถตอบคาถามได้
สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายของคาถามได้ อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน แสดงให้ เห็นว่า ผู้เรี ยนสามารถ
ตีความโจทย์คาถามได้ ถูกต้ อง ครบถ้ วน และคาตอบสอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายของคาถามอย่าง
ครบถ้ วน
2.2) กลุ่มผู้เรี ยนที่มีความสามารถด้ านการตีความอยู่ในระดับดี จานวน 3 กลุ่ม
โดยผู้เรี ยนสามารถตีความจากโจทย์คาถามได้ บางส่วน และคาตอบสอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายของ
คาถามบางส่วน (ภาพประกอบ 24)
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ภาพประกอบ 24 ตัวอย่างใบกิจกรรมกลุม่ ในกิจกรรมที่ 1 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ าน
การตีความอยูใ่ นระดับดี
จากภาพประกอบ 24 เป็ นตัวอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมที่ 1 ของกลุ่ม
ผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ านการตีความอยูใ่ นระดับดี เมื่อพิจารณาจากการตอบคาถามข้ อที่
2 ของผู้เรี ยน พบว่า ผู้เรี ยนสามารถตีความโจทย์ คาถามได้ ถูกต้ อง สามารถอธิบายความสาคัญ
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ของไอโอดีนต่อร่ างกายได้ โดยอธิ บายว่า ไอโอดีนเป็ นส่วนส าคัญ ในการสังเคราะห์ ฮอร์ โมน T3
(triiodothyronine) และ T4 (thyroxine) อี ก ทัง้ ได้ อ ธิ บ ายการท างานของต่อ มไทรอยด์ ในภาวะ
ขาดแคลนไอโอดีนที่ส่งผลให้ เกิดโรคคอพอก และอธิบายเพิ่ม เติมเกี่ยวกับการให้ ความรู้เรื่ องการ
ขาดไอโอดีน แต่ยงั ขาดการเชื่อมโยงความรู้กับนโยบายที่ระบุไว้ แสดงให้ เห็นว่า ผู้เรี ยนยังตีความ
โจทย์ปัญหาได้ บางส่วน และตอบคาถามยังไม่ครบกับจุดมุง่ หมายของคาถามทังหมด
้
3. การสรุปความ
ความสามารถด้ านการสรุปความพิจารณาจากการประยุกต์หรื อขยายแนวคิด เพื่อ
คาดการณ์และลงข้ อสรุปจากข้ อมูล เมื่อพิจารณาความสามารถด้ านการสรุปความของผู้เรี ยนเป็ น
กลุม่ โดยวัดและประเมินจากการการตอบคาถามของผู้เรี ยนเป็ นกลุม่ ในใบกิจกรรมที่ 1 พบว่า
3.1) กลุม่ ผู้เรี ยนที่มีความสามารถด้ านการสรุปความอยูใ่ นระดับดีมาก จานวน 2
กลุม่ โดยผู้เรี ยนสามารถลงข้ อสรุปคาตอบได้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วน (ภาพประกอบ 25)
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ภาพประกอบ 25 ตัวอย่างใบกิจกรรมกลุม่ ในกิจกรรมที่ 1 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ าน
การสรุปความอยูใ่ นระดับดีมาก
จากภาพประกอบ 25 เป็ นตัวอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมที่ 1 ของกลุ่ม
ผู้เรี ยนที่ มีระดับความสามารถด้ านการสรุ ปความอยู่ในระดับดีม าก เมื่ อพิจารณาจากการตอบ
คาถามข้ อที่ 1 ของผู้เรี ยนพบว่า ผู้เรี ยนสามารถลงข้ อสรุปเกี่ยวกับสาเหตุของความแตกต่างของ
ปริมาณไอโอดีนในปั สสาวะของหญิงตังครรภ์
้
ได้ ถกู ต้ อง โดยสรุปว่า เนื่องจากภูมิประเทศที่ตา่ งกัน
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การเข้ าถึงของอาหารทะเลจึงแตกต่างกัน นอกจากนี ้ผู้เรี ยนยังสรุปผลของไอโอดีนต่อทารกในครรภ์
ได้ ถกู ต้ อง โดยสรุ ปว่า ไอโอดีนช่วยให้ สมองของทารกพัฒนา เด็กไม่พิการ ช่วยในการทางานของ
ต่อมไทรอยด์ และเป็ น ส่วนประกอบของฮอร์ โมนไทรอกซิ น แสดงให้ เห็นว่า ผู้เรี ยนสามารถลง
ข้ อสรุปเพื่อตอบคาถามข้ อที่ 1 ได้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน
3.2) กลุ่ม ผู้เรี ยนที่ มี ความสามารถด้ านการสรุ ปความอยู่ในระดับดี จ านวน 2
กลุม่ โดยผู้เรี ยนสามารถลงขยายแนวคิดเพื่อลงข้ อสรุปได้ ถกู ต้ อง (ภาพประกอบ 26)
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ภาพประกอบ 26 ตัวอย่างใบกิจกรรมกลุม่ ในกิจกรรมที่ 1 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ าน
การสรุปความอยูใ่ นระดับดี
จากภาพประกอบ 26 เป็ นตัวอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมที่ 1 ของกลุ่ม
ผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ านการวิเคราะห์อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาจากการตอบคาถามข้ อ
ที่ 2 ของผู้เรี ยน พบว่า ผู้เรี ยนสามารถลงข้ อสรุ ปเกี่ ยวกับความสาคัญของไอโอดีนกับระบบต่อม
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ไร้ ท่อในร่ างกายได้ ถูกต้ อง สามารถสรุ ป ความส าคัญ ของไอโอดีนต่อร่ างกายได้ โดยอธิ บายว่า
ไอโอดีนเป็ นส่วนสาคัญในการสังเคราะห์ฮอร์ โมน T3 และ T4 อีกทังได้
้ อธิบายการทางานของต่อม
ไทรอยด์ในภาวะขาดแคลนไอโอดีนที่ส่งผลให้ เกิดโรคคอพอก และอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้
ความรู้เรื่ องการขาดไอโอดีน แต่ยงั ขาดการลงข้ อสรุปเชื่อมโยงความรู้กบั นโยบายที่ระบุไว้ แสดงให้
เห็นว่า ผู้เรี ยนยังลงข้ อสรุปเพื่อตอบคาถามได้ บางส่วน
3.2) กลุ่ม ผู้เรี ย นที่ มี ค วามสามารถด้ า นการสรุ ป ความอยู่ในระดับ ปานกลาง
จานวน 3 กลุ่ม โดยผู้เรี ยนสามารถประยุกต์หรื อลงขยายแนวคิดเพื่อลงข้ อสรุปได้ ถูกต้ องบางส่วน
(ภาพประกอบ 27)

ภาพประกอบ 27 ตัวอย่างใบกิจกรรมกลุม่ ในกิจกรรมที่ 1 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ าน
การสรุปความอยูใ่ นระดับปานกลาง
จากภาพประกอบ 27 เป็ นตัวอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมที่ 1 ของกลุ่ม
ผู้เรี ยนที่ มี ระดับ ความสามารถด้ านการวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่ อพิ จ ารณาการตอบ
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คาถามข้ อที่ 1 ของผู้เรี ยน พบว่า ผู้เรี ยนสามารถลงข้ อสรุ ปเกี่ยวกับสาเหตุของความแตกต่างของ
ปริ ม าณไอโอดี น ในปั ส สาวะของผู้ห ญิ ง ตัง้ ครรภ์ ในแต่ล ะจัง หวัด ได้ ถูก ต้ อ ง โดยลงข้ อ สรุ ป ว่ า
เนื่องจากภูมิประเทศที่แตกต่างกัน ภูมิประเทศที่ใกล้ ทะเลมีโอกาสได้ รับไอโอดีนจากอาหารทะเล
มากกว่าภูมิ ภ าคที่ ไกลจากทะเล แต่ยังพบว่า ผู้เรี ยนยังลงข้ อสรุ ป เกี่ ยวกับ ความแตกต่างของ
ปริ ม าณไอโอดี น ระหว่ า งภาคเหนื อ และภาคอี ส านไม่ ถูก ต้ อ ง โดยผู้ เรี ย นตอบว่ า เมื่ อ เที ย บ
ภูมิประเทศที่ไกลทะเล ภาคอีสานมีปริ มาณโอดีนน้ อยกว่าภาคเหนือ เนื่องจากคนอีสานบริ โภค
เกลือสินเธาว์ ซึ่งเป็ นเกลือที่ได้ จากดินเค็มที่ไม่มีไอโอดีน เมื่อตรวจสอบจากสถานการณ์ ปัญ หา
พบว่า ปริ มาณไอโอดีนในปั สสาวะของผู้หญิงตังครรภ์
้
ในภาคเหนือมีคา่ ต่ากว่าภาคอีสาน และการ
ผลิตเกลือสินเธาว์พบได้ ทงในภาคเหนื
ั้
อลีสาน แสดงให้ เห็นว่า ผู้เรี ยนยังลงข้ อสรุ ปเกี่ยวกับความ
แตกต่างของปริ ม าณไอโอดีนในปั สสาวะของผู้หญิ งตัง้ ครรภ์ ได้ อย่างถูกต้ องบางส่วน และยังมี
บางส่วนไม่ถกู ต้ อง
4. การอธิบาย
ความสามารถด้ านการอธิ บายพิจ ารณาจากการอธิ บายและการให้ เหตุผล และมี
หลักฐานหรื อข้ อมูลสนับสนุน เมื่อพิจารณาความสามารถด้ านการอธิบายของผู้เรี ยนเป็ นกลุ่ม โดย
วัดและประเมินจากการเขียนตอบคาถามของผู้เรี ยนเป็ นกลุม่ ในใบกิจกรรมที่ 1 พบว่า
4.1) กลุ่ม ผู้เรี ยนมี ความสามารถด้ านการอธิ บายอยู่ในระดับ ดีม าก จ านวน 2
กลุม่ โดยผู้เรี ยนสามารถเขียนอธิบายและให้ เหตุผลได้ และมีหลักฐานหรื อข้ อมูลสนับสนุนเพียงพอ
(ภาพประกอบ 28)
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ภาพประกอบ 28 ตัวอย่างใบกิจกรรมกลุม่ ในกิจกรรมที่ 1 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ าน
การอธิบายอยูใ่ นระดับดีมาก
จากภาพประกอบ 28 เป็ นตัวอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมที่ 1 ของกลุ่ม
ผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ านการอธิบายอยู่ในระดับดีมาก จากการตอบคาถามข้ อที่ 3 พบว่า
ผู้เรี ยนสามารถอธิบายและให้ เหตุผลเกี่ยวกับความสาคัญของไอโอดีนกับระบบต่อมไร้ ทอ่ ได้ โดยมี
ประเด็นสาคัญ คือ ไอโอดีนเป็ นองค์ประกอบของฮอร์ โมนไทรอกซิน ซึ่งเกี่ ยวข้ องกับการพัฒ นา
ร่างกายและสมอง นอกจากนี ้ยังอธิบายนโยบายที่กาหนดให้ ได้ ถูกต้ อง โดยมีประเด็นสาคัญ คือ
ไทยแลนด์ 4.0 เป็ นหลักการของประเทศไทยที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ รายได้ ของประเทศอยู่ในกลุ่ม
รายได้ สูง ต้ องมีการพัฒ นาสินค้ าไปสู่เชิงนวัตกรรม อีกทัง้ มีการเชื่อมโยงนโยบายกับเรื่ องการไม่
ขาดไอโอดีน และฮอร์ โมนจากต่อมไทรอยด์ที่มีส่วนทาให้ เด็กทารกมี การพัฒ นาทางด้ านระบบ
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ประสาทและสมองได้ อย่างครบสมบูรณ์ ซึ่งจะเติบโตเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ และ
เมื่อตรวจสอบหลักฐานของสมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่มพบว่า มีหลักฐานหรื อข้ อมูลสนับสนุนใน
การตอบคาถามดังกล่าวอย่างเพียงพอ
4.2) ผู้เรี ยนมี ความสามารถด้ านการอธิ บายอยู่ในระดับดี จานวน 3 กลุ่ม โดย
ผู้เรี ย นสามารถเขี ย นอธิ บ ายและให้ เหตุผ ลได้ บ างส่ ว น และมี ห ลัก ฐานหรื อ ข้ อ มูล สนับ สนุ น
(ภาพประกอบ 29)

ภาพประกอบ 29 ตัวอย่างใบกิจกรรมกลุม่ ในกิจกรรมที่ 1 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ าน
การอธิบายอยูใ่ นระดับดี
จากภาพประกอบ 29 เป็ นตัวอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมที่ 1 ของกลุ่ม
ผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ านการอธิบายอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาการตอบคาถามข้ อที่ 3
พบว่า ผู้เรี ย นสามารถอธิ บ ายความสัม พัน ธ์ ข องไอโอดี น กับ ระบบต่อ มไร้ ท่ อ ได้ ถูก ต้ อ ง โดยมี
ประเด็นสาคัญ คือ ต่อมไทรอยด์ใช้ ไอโอดีนในการสังเคราะห์ไทรอยด์ฮอร์ โมน หากขาดไอโอดีนจะ
ทาให้ เป็ นโรคคอพอก และยังอธิบายอีกว่า ถ้ าอยากฉลาดต้ องไม่ขาดไอโอดีน เพราะจะทาให้ ไม่เอ๋อ
และเมื่อตรวจสอบหลักฐานของสมาชิกแต่ละคนภายในกลุม่ พบว่า มีหลักฐานหรื อข้ อมูลสนับสนุน
ในการตอบคาถาม
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4.3) ผู้เรี ยนมีความสามารถด้ านการอธิบายอยู่ในระดับปานกลาง จานวน 2 กลุ่ม
โดยผู้เรี ยนสามารถเขียนอธิ บายและให้ เหตุผลได้ บางส่วน และมี หลักฐานหรื อข้ อมูลสนับสนุน
(ภาพประกอบ 30)

ภาพประกอบ 30 ตัวอย่างใบกิจกรรมกลุม่ ในกิจกรรมที่ 1 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ าน
การอธิบายอยูใ่ นระดับปานกลาง
จากภาพประกอบ 30 เป็ นตัวอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมที่ 1 ของกลุ่ม
ผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ านการอธิบายอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาการตอบคาถาม
ข้ อที่ 1 พบว่า ผู้เรี ยนอธิบายสาเหตุของความแตกต่างของไอโอดีนของผู้หญิงตังครรภ์
้
ได้ ถกู ต้ อง แต่
ยังมีบางส่วนไม่ถูกต้ อง คือ การอธิบายและให้ เหตุผลเกี่ ยวกับปริ มาณไอโอดีนในภาคเหนือและ
ภาคอี ส าน และเกลื อสิ น เธาว์ โดยอธิ บายว่า ภาคอี สานมี ป ริ ม าณไอโอดี นน้ อยกว่าภาคเหนื อ
เนื่องจากเกลือที่คนในภาคอีสานบริโภคคือ เกลือสินเธาว์
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5. ลักษณะของผู้ท่ มี ีการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ
ลัก ษณะของผู้ที่ มี ก ารคิด อย่า งมี วิ จ ารณญาณพิ จ ารณาจากการแสดงมุม มองที่
หลากหลาย มีความยืดหยุ่นจากการพิจารณามุมมองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ปัญหา โดย
วัด และประเมิ น จากการเขี ย นผลการรวบรวมข้ อ มูล เพิ่ ม เติม ของผู้เรี ยนในใบกิ จ กรรมกลุ่ม ใน
กิจกรรมที่ 1 พบว่า
5.1) กลุ่ม ผู้เรี ยนที่ มี ลักษณะของผู้ที่มี การคิดอย่างมี วิจารณญาณอยู่ในระดับ
ดีมาก จานวน 5 กลุ่ม โดยผู้เรี ยนแสดงมุมมองอย่างหลากหลาย มีความอย่างยืดหยุ่น โดยเข้ าใจ
มุมมองอื่นที่มีหลากหลาย และอธิบายสถานการณ์ปัญหาได้ (ภาพประกอบ 31)

ภาพประกอบ 31 ตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 1 ของผู้เรี ยนที่มีลกั ษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณอยูใ่ นระดับดีมาก
จากภาพประกอบ 31 เป็ นตัวอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมที่ 1 ของกลุ่ม
ผู้เรี ยนที่มีลกั ษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาการตอบ
คาถามข้ อที่ 2 พบว่า ผู้เรี ยนแสดงมุมมองหลายหลายและมีความยืดหยุน่ เกี่ยวกับการเพิ่มปริมาณ
ไอโอดีน ได้ แก่ การปรับเปลี่ยนนิสยั การกิน เทคนิคการฉี ดพ่นโพแทสเซียมไอโอเดต และปลาร้ า
เสริ ม ไอโอดีน เห็นได้ ว่า ผู้เรี ยนมี การนาข้ อมูลที่ หลากหลายและยื ดหยุ่นในการเลื อกอาหารที่ มี
ความหลากหลาย และเหมาะสมกับคนในพื ้นที่
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5.2) กลุ่มผู้เรี ยนที่มีลกั ษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับดี
จ านวน 2 กลุ่ม โดยผู้เรี ยนแสดงมุม มองอย่า งหลากหลาย โดยพิ จ ารณาข้ อ มูล ที่ เกี่ ยวข้ องกับ
สถานการณ์ปัญหาได้ (ภาพประกอบ 32)

ภาพประกอบ 32 ตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 1 ของผู้เรี ยนที่มีลกั ษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณอยูใ่ นระดับดี
จากภาพประกอบ 32 เป็ นตัวอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมที่ 1 ของกลุ่ม
ผู้เรี ยนที่มีลกั ษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาตอบคาถามข้ อ
ที่ 2 พบว่า ผู้เรี ยนสามารถแสดงมุมมองได้ อย่างหลากหลายเกี่ยวกับคาแนะนาและวิธีป้องกันการ
ขาดไอโอดีนในหญิ งตัง้ ครรภ์ ได้ แก่ การเสริ ม อาหารที่ มี ไอโอดีน ตรวจสอบปริ ม าณไอโอดีนใน
ร่างกาย ให้ ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงเมื่อขาดไอโอดีนและปริมาณไอโอดีนที่ควรได้ รับสาหรับหญิง
ตังครรภ์
้
จากการทากิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมที่ 1 พบว่า กลุ่มผู้เรี ยนส่วนใหญ่มีระดับการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณในแต่ละองค์ประกอบอยู่ในระดับดีและดีมาก อาจเนื่องจากการทางานเป็ นกลุ่ม
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เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่นที่ชว่ ยเปิ ดมุมมองทางความคิดใหม่ ๆ คิดอย่างมี
เหตุผล ซึ่งส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนได้ พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณเมื่อได้ ทางานร่ วมกันกับเพื่อน
เป็ นกลุม่ แต่มีเพียงบางส่วนที่มีความสามารถด้ านการวิเคราะห์ การสรุปความ และการอธิบาย อยู่
ในระดับปานกลาง เนื่องจากผู้เรี ยนบางคนอาจวิเคราะห์ประเด็นสาคัญจากสถานการณ์ ปัญหา
บางส่วนได้ ยงั ไม่ถกู ต้ อง อีกทังยั
้ งสรุปความและอธิบายบางส่วนยังไม่ถกู ต้ อง หลังจากเสร็จการทา
กิจกรรมที่ 1 ผู้สอนได้ อธิบายสรุปความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของความแตกต่างของปริ มาณไอโอดีนใน
น ้าปั สสาวะของผู้หญิงตังครรภ์
้
การขาดไอโอดีน และบทบาทของไอโอดีนต่อการทางานของระบบ
ต่อมไร้ ท่อ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความเข้ าใจมากขึ ้น อีกทังยั
้ งกาชับให้ ผ้ เู รี ยนอ่าน วิเคราะห์สถานการณ์
ปั ญ หาและโจทย์ คาถามให้ ล ะเอี ยด และสื บ ค้ นข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลที่ น่าเชื่อถื อและมี ค วาม
หลากหลาย เพื่ อ ให้ การด าเนิ น กิ จ กรรมที่ 2 ได้ พั ฒ นาความสามารถด้ านการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณได้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
ในกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานกิจกรรมที่ 2 เป็ นสถานการณ์ เกี่ยวกับการ
เพิ่ ม ขึ น้ ของผู้ป่ วยโรคเบาหวานของโลกและในประเทศไทย และอัต ราการเสี ยชี วิต ของผู้ป่ วย
โรคเบาหวาน โดยใช้ ขา่ วจากเว็ปไซต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (ภาคผนวก ฉ)
อึง้ ไทยพบเบาหวาน 4.8 ล้ านคน
ศ.พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า โรคเบาหวานมีแนวโน้ มที่จะเพิ่มขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยสมาพันธ์ เบาหวานนานาชาติรายงานว่า ในปี 2558 พบผู้ป่วยโรคเบาหวานทัว่
โลก 415 ล้ านคน และจะเพิ่มเป็ น 642 ล้ านคน ในปี 2583 หากไม่มีมาตรการควบคุม สาหรับไทยมี
การรายงานของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ พบว่า อัตราการตายด้ วยโรคเบาหวานของประเทศ
เพิ่มขึ ้นทุกปี นอกจากนี ้ ผลสารวจสุภาพประชาชนไทยอายุ 15 ปี ขึ ้นไป ในปี 2557 ยังพบอีกว่า คน
ไทยมีความชุกของโรคเบาหวานเพิ่มขึ ้นอยู่ที่ 8.9% หรื อคิดเป็ นผู้ป่วยเบาหวาน 4.8 ล้ านคน เพิ่ม
จากปี 2552 ที่พบ 6.9% หรื อคิดเป็ นผู้ป่วยเบาหวาน 3.2 ล้ านคน ทังนี
้ ้เบาหวานถือเป็ นหนึ่งในโรค
ไม่ ติ ด ต่ อ เรื อ้ รั ง ที่ ทุ ก ๆ 6 วิ น าที ทั่ ว โลกจะพบคนเสี ย ชี วิ ต จากโรคที่ แ ทรกซ้ อนจากการเกิ ด
โรคเบาหวาน 1 คน
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ผู้วิจยั ให้ ผ้ เู รี ยนตอบคาถามทังหมด
้
3 ข้ อ ดังนี ้
1) จากสถานการณ์ ข้างต้ นผู้เรี ยนคิดว่า สาเหตุสาคัญ ใดบ้ างที่ทาให้ อัตราการเกิ ด
เบาหวานเพิ่มสูงขึ ้น
2) หากผู้เรี ยนเป็ นเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ ยวข้ องกับองค์กรที่ให้ การดูแล รักษาโรคเบาหวาน
ผู้เรี ยนจะมี วิธี หรื อมาตรการในการป้องกัน และควบคุม อัต ราการเพิ่ ม ขึน้ ของโรคเบาหวานได้
อย่างไร
3) ในขณะนี ผ้ ้ ูเรี ย นทุก คนเป็ นนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ที่ ก าลัง คิ ด ค้ น ตัว ยาในการรั ก ษา
โรคเบาหวาน ผู้เรี ยนจะใช้ หลักการและเหตุผลในการคิดค้ นตัวยานี ้อย่างไร จงอธิบาย
เมื่อพิจารณาความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณในแต่ละองค์ประกอบ ได้ แก่
การวิ เคราะห์ การตี ค วาม การสรุ ป ความ การอธิ บ าย และลัก ษณะของผู้ ที่ มี การคิ ด อย่ า งมี
วิจ ารณญาณ จากใบกิจกรรมของผู้เรี ยนรายบุคคลในกิ จกรรมที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ของผู้เรี ยน
รายบุคคล (ตาราง 7)
ตาราง 7 ระดับความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยนรายบุคคลจาแนกแต่ละ
องค์ประกอบจากกิจกรรมที่ 2

ผู้เรี ยน
คนที่

1
2
3
4
5
6
7

ระดับความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณจาแนกแต่ละองค์ประกอบ
จากกิจกรรมที่ 2
การ
วิเคราะห์

การตีความ

การสรุปความ

การอธิบาย

ลักษณะของผู้ที่
มีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก

ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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ตาราง 7 (ต่อ)

ผู้เรี ยน
คนที่

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ระดับความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณจาแนกแต่ละองค์ประกอบ
จากกิจกรรมที่ 2
การวิเคราะห์

การตีความ

การสรุปความ

การอธิบาย

ลักษณะของผู้ที่
มีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก

ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดี
พอใช้
ดีมาก
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี

ดี
ดี
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ดี
ควรปรับปรุง
ดี
พอใช้
ดี
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี
ดี

ดี
ดี
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี
ดี
ควรปรับปรุง
ดี
พอใช้
ดี
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ควรปรับปรุง
ดี
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี
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จากตาราง 7 มีผ้ เู รี ยนจานวน 26 จากทังหมด
้
34 ที่เข้ าเรี ยนและทากิจกรรมการเรี ยนรู้ใน
กิ จ กรรมที่ 2 เมื่ อ วิ เคราะห์ ระดับ ความสามารถด้ า นการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณของผู้ เรี ย น
รายบุคคลจาแนกแต่ละองค์ประกอบสามารถสรุปได้ ดงั นี ้ (ตาราง 8)
ตาราง 8 ระดับความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยนรายบุคคลจาแนกแต่ละ
องค์ประกอบจากกิจกรรมที่ 2 คิดเป็ นร้ อยละ

ระดับ
ความสามารถ

ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
ควรปรับปรุง (1)

จานวนนักเรี ยน (ร้ อยละ) จาแนกตามระดับความสามารถด้ านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
ลักษณะของผู้ที่
การวิเคราะห์ การตีความ การสรุปความ การอธิบาย มีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
17 (65.38)
9 (34.62)
-

7 (26.92)
15 (57.69)
2 (7.69)
1 (3.85)
1 (3.85)

1 (3.85)
18 (69.23)
5 (19.23)
1 (3.85)
1 (3.85)

22 (84.61)
3 (11.54)
1 (3.85)

1 (3.85)
21 (80.76)
3 (11.54)
1 (3.85)
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100
84.61

90
80
70

69.23

65.38
57.69

60

ร้ อยละ

80.76

50
40

34.62
26.92

30

19.23

20

7.69

10
0

การวิเคราะห์

ดีมาก (5)

11.54
3.853.85

การตีความ

ดี (4)

3.85

11.54

3.853.85

3.85

การสรุปความ

การอธิบาย

ปานกลาง (3)

พอใช้ (2)

3.85

3.85

ลักษณะของผู้ที่มีการ
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ
ควรปรับปรุง (1)

ภาพประกอบ 33 ระดับความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยนรายบุคคล
จาแนกตามระดับความสามารถจากกิจกรรมที่ 2
จากภาพประกอบ 33 ผู้เรี ยนส่วนใหญ่ มี ระดับความสามารถด้ านการวิเคราะห์ อยู่ใน
ระดับดีมาก คิดเป็ นร้ อยละ 65.38 ส่วนความสามารถด้ านอื่น ๆ อยู่ในระดับดี ได้ แก่ การตีความ
คิดเป็ นร้ อยละ 57.69 การสรุปความ คิดเป็ นร้ อยละ 69.23 การอธิบาย คิดเป็ นร้ อยละ 84.61 และ
ลักษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเป็ นร้ อยละ 80.76
เมื่ อ พิ จ ารณาระดับ ความสามารถด้ านการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณจ าแนกแต่ ล ะ
องค์ประกอบจากใบกิจกรรมของผู้เรี ยนรายบุคคลในกิจ กรรมที่ 2 ได้ แก่ การวิเคราะห์ การตีความ
การสรุปความ การอธิบาย และลักษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์ได้ ดงั นี ้
1. การวิเคราะห์
ความสามารถด้ านการวิเคราะห์ พิจ ารณาจากการระบุ วิเคราะห์ จาแนกประเด็น
สาคัญจากสถานการณ์ปัญหาในใบกิจกรรม เมื่อพิจารณาจากการเขียนของผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคล
ในใบกิจกรรมที่ 2 พบว่า
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1.1) ผู้เรี ยนมีความสามารถด้ านการวิเคราะห์อยู่ในระดับดีมาก จานวน 17 คน
คิ ด เป็ นร้ อยละ 65.38 โดยผู้ เรี ย นสามารถระบุ วิ เคราะห์ และจ าแนกประเด็ น ส าคัญ จาก
สถานการณ์ปัญหาได้ ถกู ต้ องและครบถ้ วน (ภาพประกอบ 34)

ภาพประกอบ 34 ตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 2 ของผู้เรี ยนที่มีความสามารถด้ านการวิเคราะห์อยูใ่ น
ระดับดีมาก
จากภาพประกอบ 34 เป็ นตัว อย่ า งใบกิ จ กรรมที่ 2 ของผู้เรี ย นที่ มี ร ะดับ
ความสามารถด้ านการวิเคราะห์อยู่ในระดับดีมาก โดยผู้เรี ยนสามารถจาแนก และระบุประเด็น
สาคัญจากสถานการณ์ปัญหาได้ ถูกต้ อง โดยระบุประเด็นสาคัญ ได้ แก่ ผู้ป่วยเป็ นโรคเบาหวานมี
จานวนเพิ่มขึน้ ทุกปี อัตราการตายด้ วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ ้น และไม่มีมาตรการการควบคุม เมื่อ
พิจารณาจากการระบุประเด็นส าคัญ จากสถานการณ์ ปัญ หาของผู้ เรี ยน เห็น ได้ ว่าผู้เรี ยนเข้ าใจ
สถานการณ์ ปัญหา สามารถระบุและวิเคราะห์สิ่งที่เป็ นประเด็นสาคัญจากสถานการณ์ ปัญหาได้
อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน
1.2) ผู้เรี ยนมีความสามารถด้ านการวิเคราะห์อยู่ในระดับดี จานวน 9 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 34.62 โดยผู้เรี ยนสามารถวิเคราะห์ ปั ญ หาจากสถานการณ์ ระบุ และจ าแนกประเด็น
สาคัญจากสถานการณ์ปัญหาได้ ถกู ต้ อง แต่ยงั ไม่ครบถ้ วน (ภาพประกอบ 35)

ภาพประกอบ 35 ตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 2 ของผู้เรี ยนที่มีความสามารถด้ านการวิเคราะห์ในระดับดี
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จากภาพประกอบ 35 เป็ นตัว อย่ า งใบกิ จ กรรมที่ 2 ของผู้เรี ย นที่ มี ร ะดับ
ความสามารถด้ านการวิเคราะห์อยู่ในระดับดีมาก โดยผู้เรี ยนสามารถจาแนกประเด็นสาคัญของ
สถานการณ์ ปัญ หาได้ ถูกต้ องครบถ้ วน โดยมีประเด็นสาคัญ ได้ แก่ คนที่ป่วยเป็ นโรคเบาหวานมี
จานวนเพิ่มสูงขึ ้น และจะเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ หากไม่มีมาตรการการควบคุม แต่ผ้ ู เรี ยนยังขาดประเด็น
สาคัญ เกี่ ยวกับ อัตราการตายด้ วยโรคเบาหวานเพิ่ม ขึน้ จากคาตอบของผู้เรี ยนแสดงให้ เห็นว่า
ผู้เรี ยนสามารถระบุประเด็นสาคัญจากสถานการณ์ปัญหาได้ ถกู ต้ องแต่ยงั ไม่ครบถ้ วน
2. การตีความ
ความสามารถด้ านการตีความพิจารณาจากการตีความจากโจทย์ปัญหา การตอบ
คาถามที่สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายของข้ อคาถาม เมื่อพิจารณาความสามารถด้ านการตีความของ
ผู้เรี ยนจากการตอบคาถามของผู้เรี ยนรายบุคคลในใบกิจกรรมที่ 2 พบว่า
2.1) ผู้เรี ยนมีความสามารถด้ านการตีความอยู่ในระดับดีมาก จานวน 7 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 26.92 โดยผู้เรี ยนสามารถตีความจากโจทย์คาถามได้ ถกู ต้ องครบถ้ วน และตอบคาถาม
ได้ สอดคล้ องกับจุดมุง่ หมายของคาถามอย่างครบถ้ วน (ภาพประกอบ 36)

ภาพประกอบ 36 ตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 2 ของผู้เรี ยนที่มีความสามารถด้ านการตีความอยูใ่ น
ระดับดีมาก
จากภาพประกอบ 36 เป็ นตัว อย่ า งใบกิ จ กรรมที่ 2 ของผู้เรี ย นที่ มี ร ะดับ
ความสามารถด้ านการตี ความอยู่ในระดับ ดีม าก โดยผู้เรี ยนสามารถตอบค าถามได้ ข้อที่ 1 ได้
สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายของคาถามอย่างครบถ้ วน โดยคาตอบของผู้เรี ยนได้ ระบุสาเหตุของการ
เพิ่มขึ ้นของคนที่ป่วยเป็ นโรคเบาหวาน ได้ แก่ การรับประทานอาหารพวกแป้ง ไขมัน เครื่ องดื่มหรื อ
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ยาที่มีผลต่อการทางานของตับอ่อน ขาดการออกกาลังกาย และพันธุกรรม แสดงให้ เห็นว่า ผู้เรี ยน
สามารถตีความโจทย์คาถามได้ อย่างถูกต้ องและครบถ้ วน
2.2) ผู้เรี ยนมีความสามารถด้ านการตีความอยู่ในระดับดี จานวน 15 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 57.69 โดยผู้เรี ย นสามารถตี ค วามจากโจทย์ ค าถามได้ บ างส่ ว น และตอบค าถามได้
สอดคล้ องกับจุดมุง่ หมายของคาถามบางส่วน (ภาพประกอบ 37)

ภาพประกอบ 37 ตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 2 ของผู้เรี ยนที่มีความสามารถด้ านการตีความอยูใ่ น
ระดับดี
จากภาพประกอบ 37 เป็ นตัว อย่ า งใบกิ จ กรรมที่ 1 ของผู้เรี ย นที่ มี ร ะดับ
ความสามารถด้ านการตีความอยู่ในระดับดี โดยผู้เรี ยนตอบคาถามข้ อที่ 1 โดยผู้เรี ยนตอบคาถาม
เกี่ ย วกับ สาเหตุที่ ทาให้ อัต ราการเป็ น โรคเบาหวานเพิ่ ม สูงขึน้ มาจากการท างาน ที่ ผิ ด ปกติของ
ตับอ่อน พันธุกรรม นิสัยการกิน และอายุที่ม ากขึน้ ได้ ถูกต้ อง แต่ยังขาดการตอบคาถามข้ อที่ 2
และ 3 แสดงให้ เห็นว่า ผู้เรี ยนตีความโจทย์คาถามได้ บางส่วน จึงตอบคาถามได้ ไม่ครบถ้ วนกับ
จุดมุง่ หมายของคาถามทังหมด
้
2.3) ผู้เรี ยนมีความสามารถด้ านการตีความอยู่ในระดับปานกลาง จานวน 2 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 7.69 โดยผู้เรี ยนสามารถตีความจากสถานการณ์ ปัญหาได้ ถูกต้ องบางส่วน และ
คาตอบสอดคล้ องกับจุดมุง่ หมายของคาถาม แต่มีบางส่วนไม่ถกู ต้ อง (ภาพประกอบ 38)
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ภาพประกอบ 38 ตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 2 ของผู้เรี ยนที่มีความสามารถด้ านการตีความอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง
จากภาพประกอบ 38 เป็ นตัว อย่ า งใบกิ จ กรรมที่ 2 ของผู้เรี ย นที่ มี ร ะดับ
ความสามารถด้ านการตี ค วามอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยผู้เรี ย นสามารถตอบค าถามข้ อ ที่ 3
เกี่ยวกับหลักการของยาที่จะช่วยรักษาโรคเบาหวานได้ ถกู ต้ อง คือ ใช้ หลักการเพิ่มฮอร์ โมนอินซูลิน
ในเลือด เพราะร่างกายผลิตฮอร์ โมนอินซูลินไม่เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เรี ยนเขียนตอบผลของ
การขาดฮอร์ โมนอินซูลินในร่างกายยังไม่ถกู ต้ อง คือ ไม่สามารถนากลูโคสกลับเข้ ากระแสเลือดได้
จะเห็นได้ วา่ ผู้เรี ยนตีความโจทย์คาถามได้ ถกู ต้ องบางส่วน แต่ยงั มีคาตอบบางส่วนที่ยงั ไม่ถกู ต้ อง
2.4) ผู้เรี ยนมีความสามารถด้ านการตีความอยู่ในระดับพอใช้ จานวน 1 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 3.84 โดยผู้เรี ยนสามารถตีความจากสถานการณ์ปัญหาได้ แต่ยงั ไม่ถกู ต้ อง และคาตอบ
ไม่สอดคล้ องกับจุดมุง่ หมายของคาถาม (ภาพประกอบ 39)

ภาพประกอบ 39 ตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 2 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ านการตีความอยูใ่ น
ระดับพอใช้
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จากภาพประกอบ 39 เป็ นตัว อย่ า งใบกิ จ กรรมที่ 2 ของผู้เรี ย นที่ มี ร ะดับ
ความสามารถด้ านการตีความอยู่ในระดับพอใช้ โดยผู้เรี ยนสามารถตอบคาถามข้ อที่ 1 ได้ ยังไม่
ตรงประเด็น ไม่ส อดคล้ องกั บ ค าถาม และไม่ครบถ้ วน ผู้เรี ย นระบุส าเหตุของโรคเบาหวานว่า
เกิดจาก 2 สาเหตุ แต่ไม่ระบุและอธิบายสาเหตุนนั ้ นอกจากนี ้ผู้เรี ยนยังให้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การรักษาโรคเบาหวานด้ วยการฉีดฮอร์ โมนอินซูลินหรื อใช้ สมุนไพร เมื่อพิจารณาคาตอบของผู้เรี ยน
พบว่ า การตอบค าถามยัง ไม่ ส อดคล้ อ งกับ ข้ อ ค าถาม โดยขาดการระบุ ส าเหตุข องการเป็ น
โรคเบาหวาน และตอบคาถามไม่ถกู ต้ อง
2.5) ผู้เรี ยนมีความสามารถด้ านการตีความอยู่ในระดับปรับปรุงจานวน 1 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 3.85 โดยผู้เรี ยนไม่สามารถตีความจากสถานการณ์ ปัญหา เนื่องจากผู้เรี ยนไม่เขียน
ตอบคาถามลงในใบกิจกรรม
3. การสรุปความ
ความสามารถด้ านการสรุปความพิจารณาจากการประยุกต์หรื อขยายแนวคิด เพื่อ
คาดการณ์และลงข้ อสรุปจากข้ อมูล เมื่อพิจารณาความสามารถด้ านการสรุปความของผู้เรี ยนโดย
วัดและประเมินจากการเขียนลงข้ อสรุปในการตอบคาถามของผู้เรี ยนรายบุคคลจากใบกิจกรรมที่ 2
พบว่า
3.1) ผู้เรี ยนมีความสามารถด้ านการสรุ ปความอยู่ในระดับดีมาก จานวน 2 คน
คิ ด เป็ นร้ อยละ 7.69 โดยผู้ เรี ย นสามารถลงข้ อสรุ ป ค าตอบได้ อย่ า งถู ก ต้ องครบถ้ วน (จาก
ภาพประกอบ 40)
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ภาพประกอบ 40 ตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 2 ของผู้เรี ยนที่มีความสามารถด้ านการสรุปความอยูใ่ น
ระดับดีมาก
จากภาพประกอบ 40 เป็ นตัว อย่ า งใบกิ จ กรรมที่ 1 ของผู้เรี ย นที่ มี ร ะดับ
ความสามารถด้ านการสรุ ป ความอยู่ในระดับ ดี ม าก โดยผู้เรี ย นสามารถลงข้ อ สรุ ป ได้ ถูก ต้ อ ง
ครบถ้ วน เห็นได้ จากการตอบคาถามข้ อที่ 3 ที่ผ้ เู รี ยนได้ สรุ ปความเกี่ยวกับหลักการของยาในการ
รักษาโรคเบาหวาน โดยใช้ หลักการเพิ่มฮอร์ โมนอินซูลินในเลือดควบคู่กับการออกกาลังกายปกติ
เมื่อพิจารณาจากคาตอบของผู้เรี ย น พบว่า ผู้เรี ยนสามารถลงข้ อสรุปเกี่ยวกับหลักการของยาที่ใช้
ในการรักษาโรคเบาหวานได้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
3.2) ผู้เรี ยนมีความสามารถด้ านการสรุ ปความอยู่ในระดับดี จานวน 18 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 69.23 โดยผู้เรี ยนสามารถลงขยายแนวคิดเพื่ อลงข้ อสรุ ปได้ ถูกต้ อง แต่ยังขาดบาง
ประเด็น (ภาพประกอบ 41)

ภาพประกอบ 41 ตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 2 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ านการสรุปความอยู่
ในระดับดี
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จากภาพประกอบ 41 เป็ นตัว อย่ า งใบกิ จ กรรมที่ 2 ของผู้เรี ย นที่ มี ร ะดับ
ความสามารถด้ านการสรุปความอยู่ในระดับดี เนื่องจากผู้เรี ยนสามารถคาดการณ์ และลงข้ อสรุ ป
ได้ ถกู ต้ อง แต่ขาดบางประเด็น ดังจะเห็นได้ จากการคาถามข้ อที่ 1 ของผู้เรี ยนที่ระบุสาเหตุของการ
เพิ่มขึ ้นของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้ แก่ พฤติกรรมการบริโภคน ้าตาล ของหวาน มากเกินไป และขาด
การออกกาลังกาย เมื่อพิจารณาคาตอบของผู้เรี ยนจะเห็นว่า ผู้เรี ยนยังลงข้ อสรุ ปเกี่ยวกับสาเหตุ
ของโรคเบาหวานยังไม่ครบถ้ วน ขาดสาเหตุที่ เกี่ยวข้ องอื่น ๆ เช่น เกิดจากพันธุกรรม แสดงให้ เห็น
ว่า ผู้เรี ยนสรุปความเพื่อตอบคาถามได้ ถกู ต้ องแต่ยงั ไม่ครบถ้ วน
3.3) ผู้เรี ยนมีความสามารถด้ านการสรุปความอยู่ในระดับปานกลาง จานวน 5
คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.23 โดยผู้เรี ยนสามารถประยุกต์หรื อขยายแนวคิดเพื่ อคาดการณ์ และลง
ข้ อสรุปคาตอบได้ ถกู ต้ องบางส่วน (ภาพประกอบ 42)

ภาพประกอบ 42 ตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 2 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ านการสรุปความอยู่
ในระดับปานกลาง
จากภาพประกอบ 42 เป็ นตัว อย่ า งใบกิ จ กรรมที่ 2 ของผู้เรี ย นที่ มี ร ะดับ
ความสามารถด้ านการสรุปความอยู่ในระดับปานกลาง โดยผู้เรี ยนสามารถประยุกต์แนวคิดเพื่อ
คาดการณ์และลงข้ อสรุปในการตอบคาถามได้ ถกู ต้ องบางส่วน เมื่อพิจารณาจากการตอบคาถาม
ข้ อที่ 3 ของผู้เรี ยน พบว่า ผู้เรี ยนลงข้ อสรุ ปเกี่ยวกับหลักการของยาที่จะเพิ่มอินซูลินให้ กับร่างกาย
แต่สรุปความเกี่ยวกับการกินยาที่ไม่ถูกต้ อง เนื่องจากการกินอินซูลินเข้ าไปเข้ าไปจะถูกย่อยด้ วย
น ้าย่อยจากกระเพาะอาหาร แสดงให้ เห็นว่า ผู้เรี ยนสรุปความจากสถานการณ์ ปัญหาได้ แต่ยงั มี
บางส่วนไม่ถกู ต้ อง
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3.4) ผู้เรี ยนมีความสามารถด้ านการสรุ ปความอยู่ในระดับพอใช้ จานวน 1 คน
คิด เป็ น ร้ อยละ 3.85 โดยผู้เรี ยนประยุกต์ ห รื อขยายแนวคิด เพื่ อ คาดการณ์ และลงข้ อสรุ ป ได้ ไม่
ถูกต้ อง (ภาพประกอบ 43)

ภาพประกอบ 43 ตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 2 ของผู้เรี ยนที่มีความสามารถด้ านการสรุปความอยูใ่ น
ระดับพอใช้
จากภาพประกอบ 43 เป็ นตัว อย่ า งใบกิ จ กรรมที่ 2 ของผู้เรี ย นที่ มี ร ะดับ
ความสามารถด้ านการสรุปความอยู่ในระดับพอใช้ เมื่อพิจารณาจากการตอบคาถามข้ อที่ 1 ของ
ผู้เรี ยน พบว่า ผู้เรี ยนยังไม่สรุปความเกี่ยวกับสาเหตุข องการเพิ่มขึ ้นของการเป็ นโรคเบาหวาน แต่
ระบุการรักษาโรคเบาหวานว่า ใช้ สมุนไพรในการรักษา ซึ่งยังไม่ตรงกับข้ อคาถาม แสดงให้ เห็นว่า
ผู้เรี ยนลงข้ อสรุปยังไม่ถกู ต้ อง
3.4) ผู้เรี ยนมีความสามารถด้ านการสรุปความอยู่ในระดับควรปรับปรุงจานวน 1
คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.85 โดยผู้เรี ยนไม่สามารถขยายแนวคิดเพื่อคาดการณ์ และลงข้ อสรุปคาตอบ
ได้ และไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่มีกบั ความรู้ใหม่ได้ เนื่องจากผู้เรี ยนไม่เขียนตอบคาถามลงใน
ใบกิจกรรม
4. การอธิบาย
ความสามารถด้ านการอธิบายพิจารณาจากการอธิบายและการให้ เหตุและผลและมี
หลักฐานหรื อข้ อมูลสนับสนุน เมื่อพิจารณาความสามารถด้ านการอธิบายของผู้เรี ยนโดยวัดและ
ประเมินจากการเขียนตอบคาถามของผู้เรี ยนรายบุคคลจากใบกิจกรรมที่ 2 พบว่า
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4.1) ผู้เรี ยนมีความสามารถด้ านการอธิบายอยู่ในระดับดี จานวน 22 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 84.61 โดยผู้เรี ยนอธิ บายและให้ เหตุผลได้ บางส่วน และมี หลักฐานหรื อข้ อมูลสนับสนุน
(ภาพประกอบ 44)

ภาพประกอบ 44 ตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 2 ของผู้เรี ยนที่มีความสามารถด้ านการอธิบายอยูใ่ น
ระดับดี
จากภาพประกอบ 44 เป็ นตัว อย่ า งใบกิ จ กรรมที่ 2 ของผู้เรี ย นที่ มี ร ะดับ
ความสามารถด้ านการอธิบายอยู่ในระดับดี เนื่องจากผู้เรี ยนอธิบายเหตุและผลได้ บางส่วน ดังจะ
เห็นได้ จากการตอบคาถามข้ อที่ 3 โดยผู้เรี ยนได้ อธิบายหลักการของยาที่ใช้ รักษาโรคเบาหวาน คือ
ใช้ หลักการเพิ่มฮอร์ โมนอินซูลินในเลือด กระตุ้นให้ มีการสร้ างฮอร์ โมนอินซูลินอย่างเพียงพอ โดยให้
เหตุผ ลว่า การเป็ นโรคเบาหวานเนื่ องจากร่ างกายผลิตฮอร์ โมนอิน ซูลิน ไม่เพี ยงพอ นอกจากนี ้
ผู้เรี ยนยังอธิ บ ายเพิ่ ม เติม ว่า ผู้ใช้ ยาต้ องออกกาลัง กายควบคู่ไปด้ วย เห็นได้ ว่าผู้เรี ยนสามารถ
อธิบายหลักการของยาได้ แต่ยงั ขาดการอธิบายหลักการเพิ่มฮอร์ โมนอินซูลินในร่างกายว่าจะทา
อย่างไร
4.2) ผู้เรี ยนมีความสามารถด้ านการอธิบายอยู่ในระดับปานกลาง จานวน 3 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 11.54 โดยผู้เรี ยนอธิบายและให้ เหตุผลได้ น้อย มีหลักฐานหรื อข้ อมูลสนับสนุน แต่
ยังมีบางส่วนที่ไม่ถกู ต้ อง (ภาพประกอบ 45)
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ภาพประกอบ 45 ตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 2 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ านการอธิบายอยูใ่ น
ระดับปานกลาง
จากภาพประกอบ 45 เป็ นตัว อย่ า งใบกิ จ กรรมที่ 2 ของผู้เรี ย นที่ มี ร ะดับ
ความสามารถด้ า นการอธิ บ ายอยู่ในระดับ ปานกลาง เนื่ อ งจากผู้เรี ย นอธิ บ ายเหตุแ ละผลได้
บางส่วน ดัง จะเห็น ได้ จ ากการตอบค าถามข้ อ ที่ 3 ของผู้เรี ย นที่ อธิ บ ายและให้ เหตุผ ลเกี่ ยวกับ
หลักการของยาที่จะช่วยรักษาโรคเบาหวานได้ ถกู ต้ อง คือ ใช้ หลักการเพิ่มฮอร์ โมนอินซูลินในเลือด
เพราะร่างกายผลิตฮอร์ โมนอินซูลินไม่เพียงพอ แต่อย่ างไรก็ตาม ผู้เรี ยนยังอธิบายผลของการขาด
ฮอร์ โมนอินซูลินในร่างกายยังไม่ถูกต้ อง โดยอธิบายว่า ไม่สามารถนากลูโคสกลับเข้ ากระแสเลือด
ได้ จะเห็นได้ ว่า ผู้เรี ยนสามารถอธิบายและให้ เหตุผลได้ ถูกต้ องบางส่วน และเมื่อตรวจสอบข้ อมูล
สนับสนุนพบว่า ผู้เรี ยนมีการสืบค้ นข้ อมูลสนับสนุนในการตอบคาตอบ
4.3) ผู้เรี ยนมีความสามารถด้ านการอธิบายอยู่ในระดับควรปรั บปรุ ง จานวน 1
คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.85 โดยผู้เรี ยนไม่สามารถอธิบายและให้ เหตุผลได้ ทาให้ ไม่สามารถระบุระดับ
ความสามารถด้ านการอธิบายได้ เนื่องจากผู้เรี ยนไม่ตอบคาถามลงในใบกิจกรรม
5. ลักษณะของผู้ท่ มี ีการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ
ลักษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณพิจารณาจากความหลากหลายของการ
แสดงมุมมองโดยพิจารณามุมมองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ปัญหา ซึ่งวัดและประเมินจาก
การเขียนตอบคาถามของผู้เรี ยนลงในแบบบันทึกข้ อมูลรายบุคคลจากกิจกรรมที่ 2 พบว่า
5.1) ผู้เรี ยนมี ลักษณะของผู้ที่มี การคิด อย่างมี วิจารณญาณอยู่ในระดับ ดีม าก
จานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.85 โดยผู้เรี ยนแสดงมุมมองอย่างหลากหลาย มีความยืดหยุ่น โดย
พิจารณาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหา (ภาพประกอบ 46)
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ภาพประกอบ 46 ตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 2 ของผู้เรี ยนที่มีลกั ษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณอยูใ่ นระดับดีมาก
จากภาพประกอบ 46 เป็ นตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 2 ของผู้เรี ยนที่มีลกั ษณะของ
ผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับดีมาก จากการตอบคาถามข้ อที่ 2 ของผู้เรี ยนเกี่ยวกับ
วิ ธี ก ารป้อ งกัน การเป็ นโรคเบาหวาน มี ป ระเด็ น ส าคัญ ได้ แ ก่ การออกก าลัง กาย ลดการดื่ ม
แอลกอฮอล์ การรับประทานอาหารให้ ครบ 5 หมู่ ตรวจสุขภาพประจาปี โดยประชาสัมพันธ์ ผ่าน
การโฆษณา แปะป้า ย รณรงค์ แ ละจัด กิ จ กรรมให้ เห็ น ผลเสี ย ของการเป็ น โรคเบาหวาน เมื่ อ
พิ จ ารณาจากค าตอบของผู้เรี ย น พบว่า ผู้เรี ย นมี มุม มองที่ ห ลากหลายในการเสนอมาตรการ
การป้องกันโรคเบาหวานหลากหลายรูปแบบ และยืดหยุน่ ต่อการเข้ าถึงกลุม่ คนหลากหลายกลุม่
5.2) ผู้เรี ยนมีลกั ษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับ ดี จานวน
21 คน คิดเป็ นร้ อยละ 80.76 โดยผู้เรี ยนแสดงมุม มองอย่างหลากหลาย โดยพิ จ ารณาข้ อมูล ที่
เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ปัญหา (ภาพประกอบ 47)

ภาพประกอบ 47 ตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 2 ของผู้เรี ยนที่มีลกั ษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณอยูใ่ นระดับดี
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จากภาพประกอบ 47 เป็ นตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 1 ของผู้เรี ยนที่มีลกั ษณะของ
ผู้ที่มี การคิดอย่างมี วิจ ารณญาณอยู่ในระดับดี จากการตอบคาถามข้ อที่ 2 ของผู้เรี ยนเกี่ ยวกับ
วิธีการป้องกันการเป็ นโรคเบาหวาน มีประเด็นสาคัญ ได้ แก่ ลดการรับประทานอาหารหวาน แสดง
ให้ เห็ น โทษของโรคเบาหวาน และออกก าลัง กาย เมื่ อ พิ จ ารณาจากค าตอบของผู้เรี ยน พบว่า
ผู้เรี ย นมี มุม มองที่ ห ลากหลายในการเสนอมาตรการการป้อ งกัน โรคเบาหวาน คือ การลดการ
รับประทานอาหารหวาน ออกกาลังกาย และรู้จกั ผลเสียของการเป็ นโรคเบาหวาน แต่ยงั ไม่มีความ
ยืดหยุน่ ของวิธีการที่จะเข้ าถึงกลุม่ คนที่มีหลากหลายกลุม่
5.3) ผู้เรี ยนมีลกั ษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยูใ่ นระดับปานกลาง
จานวน 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.54 โดยผู้เรี ยนแสดงมุมมองตามหลักฐานโดยเข้ าใจมุมมองที่ มี
หลากหลาย แต่ไม่สามารถพิจารณาสถานการณ์ปัญหาได้ (ภาพประกอบ 48)

ภาพประกอบ 48 ตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 2 ของผู้เรี ยนที่มีลกั ษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณอยูใ่ นระดับปานกลาง
จากภาพประกอบ 48 เป็ นตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 2 ของผู้เรี ยนที่มีลกั ษณะของ
ผู้ที่มี การคิดอย่างมี วิจารณญาณอยู่ในระดับ ปานกลาง จากการตอบคาถามข้ อที่ 2 ของผู้เรี ยน
เกี่ยวกับวิธีการป้องกันการเป็ นโรคเบาหวาน มีประเด็นสาคัญ ได้ แก่ ลดการรับประทานของหวาน
ของมัน และหันมาออกกาลังกาย เมื่อพิจารณาจากคาตอบของผู้เรี ยน พบว่า ผู้เรี ยนแสดงมุมมอง
เพี ยงมุม มองเดี ย วเกี่ ย วกับ การป้อ งกัน โรคเบาหวาน ยัง ไม่ไ ด้ พิ จ ารณาวิธี ก ารป้อ งกัน อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
5.3) ผู้เรี ยนมี ลักษณะของผู้ที่มี การคิดอย่างมี วิจ ารณญาณอยู่ในระดับ พอใช้
จ านวน 11 คน คิด เป็ น ร้ อยละ 42.31 โดยผู้เรี ยนแสดงมุม มองที่ มี ต่อสถานการณ์ ปั ญ หาเพี ย ง
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มุ ม มองเดี ย ว และไม่ ส ามารถอภิ ป รายมุ ม มองอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ สถานการณ์ ปั ญ หาได้
(ภาพประกอบ 49)

ภาพประกอบ 49 ตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 2 ของผู้เรี ยนที่มีลกั ษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณอยูใ่ นระดับพอใช้
จากภาพประกอบ 49 เป็ นตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 2 ของผู้เรี ยนที่มีลกั ษณะของ
ผู้ ที่ มี ก ารคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ อยู่ ใ นระดับ พอใช้ เนื่ อ งจากผู้ เรี ย นแสดงมุ ม มองที่ มี ต่ อ
โรคเบาหวานที่ยงั ไม่สอดคล้ องกับจุดมุง่ หมายของคาถามทัง้ 3 ข้ อ
5.4) ผู้เรี ย นมี ลัก ษณะของผู้ที่ มี ก ารคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณอยู่ในระดับ ควร
ปรับ ปรุ ง จ านวน 1 คน คิด เป็ น ร้ อยละ 3.85 โดยผู้เรี ย นขาดการตอบคาถามในส่วนนี ้ ท าให้ ไม่
สามารถระบุระดับ ความสามารถด้ านการอธิ บ ายได้ เนื่ อ งจากผู้เรี ย นไม่ ต อบค าถามลงในใบ
กิจกรรม
จากการทากิจกรรมเดี่ยวในกิจกรรมที่ 2 พบว่า ผู้เรี ยนส่วนใหญ่ มีระดับความสามารถ
ด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับที่สงู ขึ ้นส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีและดีมาก และมีคะแนน
ระดับ ความสามารถด้ านการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณรวมทุ ก องค์ ป ระกอบเพิ่ ม สู ง ขึ น้ เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับกิจกรรมที่ 1 อาจเป็ นผลจากผู้เรี ยนเริ่ มคุ้นเคยกับการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน สามารถสืบค้ นข้ อมูลได้ ละเอียดและรวดเร็ วขึ ้น มี การพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้ อมูล
ที่สืบค้ น สามารถคิดวิเคราะห์ได้ ดีขึ ้น ซึ่งส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนได้ พัฒ นาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของตนเอง นอกจากนี ้ จากการสังเกตการจดบันทึกข้ อมูลเพิ่มเติมลงในใบกิจกรรมเดี่ยว พบว่า
ผู้เรี ย นส่ ว นใหญ่ จ ดบัน ทึ ก ข้ อ มู ล ได้ ค รอบคลุม กับ การตอบค าถาม พร้ อมระบุ แ หล่ ง ข้ อ มู ล ที่
หลากหลายและน่าเชื่อถือ
หลังจากให้ ผ้ เู รี ยนทาใบกิจกรรมเดี่ยวของกิจกรรมที่ 2 เสร็ จสิ ้น ผู้สอนให้ ผ้ ูเรี ยนดาเนิน
กิจกรรมกลุ่ม โดยให้ ผ้ ูเรี ยนนาข้ อมูลที่ได้ จากการดาเนินการศึกษาค้ นคว้ ามาอภิปรายและสรุ ป
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ร่วมกันเป็ นคาตอบของกลุ่มตนเองลงในใบกิจกรรมกลุ่ม เมื่อพิจารณาความสามารถด้ านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยนแต่ละกลุ่ม โดยวัดและประเมินองค์ประกอบด้ านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณทังหมด
้
5 องค์ประกอบ ได้ แก่ การวิเคราะห์ การตีความ การสรุปความ การอธิบาย
และลักษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากการเขียนตอบคาถามลงในใบกิจกรรมกลุ่ม
ของกิจกรรมที่ 2 ได้ ผลดังนี ้ (ตาราง 9)
ตาราง 9 ระดับความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยนเป็ นกลุม่ จาแนกแต่ละ
องค์ประกอบจากกิจกรรมที่ 2
ระดับความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณจาแนกแต่ละองค์ประกอบ
จากกิจกรรมที่ 2
กลุม่ ที่

1
2
3
4
5
6
7

การวิเคราะห์

การตีความ

การสรุปความ

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก

ลักษณะของผู้ที่มีการ
การอธิบาย
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
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7
6

7
6

6
5

จานวนกลุม่

5

5

4
3
2
1

2

2

1

1

0

การวิเคราะห์

ดีมาก (5)

การตีความ

ดี (4)

การสรุปความ

ปานกลาง (3)

การอธิบาย

พอใช้ (2)

ลักษณะของผู้ที่มี
การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
ควรปรับปรุง (1)

ภาพประกอบ 50 ระดับความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยนเป็ นกลุม่ จาแนก
แต่ละองค์ประกอบจากกิจกรรมที่ 2
จากตาราง 9 และภาพประกอบ 50 มีกลุ่มผู้เรี ยนทังหมด
้
7 กลุ่ม ในการทากิจกรรมการ
เรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานในกิจกรรมที่ 2 โดยกลุ่มผู้เรี ยนส่วนใหญ่มีระดับความสามารถด้ าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณในทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับดีมาก มีเพียงกลุ่มผู้เรี ยนบางกลุ่มที่มี
ระดับความสามารถด้ านการิเคราะห์ การสรุปความ การอธิบาย และลักษณะของผู้ที่มีการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณอยูใ่ นระดับดี
เมื่ อ วิ เ คราะห์ ร ะดับ ความสามารถด้ า นการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณจ าแนกแต่ ล ะ
องค์ประกอบของผู้เรี ยนแต่ละกลุม่ สามารถสรุปผลได้ ดงั นี ้
1. การวิเคราะห์
ความสามารถด้ านการวิเคราะห์ พิจ ารณาจากการระบุ วิเคราะห์ จาแนกประเด็น
สาคัญจากสถานการณ์ ปัญหาในใบกิจกรรม เมื่อพิจารณาการเขียนระบุ จาแนก ประเด็ นสาคัญ
จากสถานการณ์ปัญหาของผู้เรี ยนเป็ นกลุม่ จากใบกิจกรรมกลุม่ ในกิจกรรมที่ 2 พบว่า
1.1) กลุ่มผู้เรี ยนที่มีความสามารถด้ านการวิเคราะห์อยู่ในระดับดีมาก จานวน 6
กลุ่ม เมื่ อพิ จ ารณาการตอบคาถามจากใบกิ จ กรรม พบว่า ผู้เรี ย นสามารถระบุ วิเคราะห์ และ
จาแนกประเด็นสาคัญจากสถานการณ์ปัญหาได้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน (ภาพประกอบ 51)
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ภาพประกอบ 51 ตัวอย่างใบกิจกรรมกลุม่ ในกิจกรรมที่ 2 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ าน
การวิเคราะห์อยูใ่ นระดับดีมาก
จากภาพประกอบ 51 เป็ นตัวอย่างใบกิจกรรมกลุม่ ในกิจกรรมที่ 2 ของผู้เรี ยน
ที่มีระดับความสามารถด้ านการวิเคราะห์อยู่ในระดับดีมาก จากการตอบคาถามข้ อที่ 1 เกี่ยวกับ
สาเหตุที่ทาให้ มีแนวโน้ มการเพิ่มขึ ้นของโรคเบาหวานจานวนมาก โดยสาเหตุที่ผ้ เู รี ยนตอบมา ได้ แก่
พันธุกรรม ความอ้ วน ความผิดปกติของตับอ่อน การกินอาหารที่มีน ้าตาลมาก และการออกกาลัง กายน้ อยลง เมื่ อ พิ จ ารณาค าตอบของผู้เรี ย น พบว่ า ผู้เรี ย นสามารถระบุ ส าเหตุที่ ท าให้ เกิ ด
โรคเบาหวานที่เพิ่มขึ ้นได้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน
1.2) กลุ่มผู้เรี ยนที่มีความสามารถด้ านการวิเคราะห์อยู่ในระดับดี จานวน 1 กลุ่ม
เมื่อพิจารณาการตอบคาถามจากใบกิจกรรม พบว่า ผู้เรี ยนสามารถระบุ วิเคราะห์ และจาแนก
ประเด็นสาคัญจากสถานการณ์ปัญหาได้ ถกู ต้ อง แต่ยงั ไม่ครบถ้ วน (ภาพประกอบ 52)
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ภาพประกอบ 52 ตัวอย่างใบกิจกรรมกลุม่ ในกิจกรรมที่ 2 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ าน
การวิเคราะห์อยูใ่ นระดับดี
จากภาพประกอบ 52 เป็ นตัวอย่างใบกิจกรรมกลุม่ ในกิจกรรมที่ 2 ของผู้เรี ยน
ที่มี ระดับความสามารถด้ านการวิเคราะห์ อยู่ในระดับดี จากการตอบคาถามข้ อที่ 1 ของผู้เรี ยน
เกี่ยวกับสาเหตุที่ทาให้ มีแนวโน้ มการเพิ่มขึน้ ของโรคเบาหวานจานวนมาก โดยสาเหตุที่ผ้ เู รี ยนตอบ
มา ได้ แก่ พฤติกรรมการกินอาหาร ขาดการออกกาลังกาย และการเสื่อมสภาพของตับอ่อน เมื่อ
พิจารณาจากคาตอบของผู้เรี ยนพบว่า ผู้เรี ยนสามารถระบุสาเหตุของการเพิ่มขึ ้นของผู้ป่วยที่เป็ น
โรคเบาหวานได้ ถกู ต้ อง แต่ยงั ขาดสาเหตุบางสาเหตุ เช่น สาเหตุจากพันธุกรรม
2. การตีความ
ความสามารถด้ านการตีความพิจารณาจากความเข้ าใจโจทย์ปัญหา การตีความจาก
โจทย์ ค าถาม สามารถตอบค าถามได้ ส อดคล้ องกั บ จุด มุ่ ง หมายของค าถาม เมื่ อ พิ จ ารณา
ความสามารถด้ านการตีความจากการการตอบคาถามของผู้เรี ยนเป็ นกลุ่มในใบกิจกรรมที่ 2 พบว่า
กลุ่มผู้เรี ยนที่มีความสามารถด้ านการตีความอยู่ในระดับดีมาก จานวน 7 กลุม่ โดยผู้เรี ยนสามารถ
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ตีค วามจากโจทย์ ค าถามได้ ถูกต้ อ ง และตอบค าถามได้ ส อดคล้ องกับ จุดมุ่ง หมายของค าถาม
(ภาพประกอบ 53)

ภาพประกอบ 53 ตัวอย่างใบกิจกรรมกลุม่ ในกิจกรรมที่ 2 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ าน
การตีความอยูใ่ นระดับดีมาก
จากภาพประกอบ 53 เป็ นตัวอย่างใบกิจกรรมกลุม่ ในกิจกรรมที่ 2 ของผู้เรี ยน
ที่มีระดับความสามารถด้ านการตีความอยู่ในระดับดีมาก จากการตอบคาถามข้ อที่ 2 ของผู้เรี ยนที่
ให้ คิดมาตรการในการป้องกันและควบคุมอัตราการเพิ่มขึ ้นของโรคเบาหวาน ผู้เรี ยนได้ เขียนตอบ
โดยมีประเด็นสาคัญ คือ จัดทาสื่อโฆษณา เว็บไซต์ โปสเตอร์ เพื่ อประชาสัมพันธ์ และให้ ความรู้
เกี่ ยวกับผลเสียจากการเป็ นโรคเบาหวาน ขอความร่ วมมือจากผู้ปกครองควบคุม ดูแลไม่ให้ เด็ก
รับประทานอาหารหวานมากเกินไป ส่วนผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงจะรณรงค์ให้ ออกกาลังกายเป็ น
ประจ า มี การจัดตัง้ โครงการเต้ นแอโรบิกในชุม ชน เมื่ อพิจ ารณาจากคาตอบของผู้เรี ยน พบว่า
ผู้เรี ยนสามารถตีความโจทย์คาถามได้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และคาตอบสอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายของ
คาถามอย่างครบถ้ วน
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3. การสรุปความ
ความสามารถด้ านการสรุปความพิจารณาจากการประยุกต์หรื อขยายแนวคิด เพื่อ
คาดการณ์และลงข้ อสรุปจากข้ อมูล เมื่อพิจารณาความสามารถด้ านการสรุปความของผู้เรี ยนเป็ น
กลุม่ โดยวัดและประเมินจากการการตอบคาถามของผู้เรี ยนเป็ นกลุม่ ในใบกิจกรรมที่ 2 พบว่า
3.1) กลุ่มผู้เรี ยนที่มีความสามารถด้ านการสรุปความอยูใ่ นระดับดีมาก จานวน 5
กลุม่ โดยผู้เรี ยนสามารถลงข้ อสรุปคาตอบได้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วน (ภาพประกอบ 54)

ภาพประกอบ 54 ตัวอย่างใบกิจกรรมกลุม่ ในกิจกรรมที่ 2 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ าน
การสรุปความอยูใ่ นระดับดีมาก
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จากภาพประกอบ 54 เป็ นตัวอย่างใบกิจกรรมกลุม่ ในกิจกรรมที่ 2 ของผู้เรี ยน
ที่ มี ระดับ ความสามารถด้ านการสรุ ป ความอยู่ในระดับ ดีม าก จากการตอบค าถามข้ อที่ 1 ของ
ผู้เรี ยนเกี่ ยวกับสาเหตุที่ทาให้ มี แนวโน้ ม การเพิ่ ม ขึน้ ของโรคเบาหวานจ านวนมาก โดยสาเหตุที่
ผู้เรี ยนตอบมา ได้ แก่ พฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกกาลังกายที่น้อ ยลง ความผิดปกติ
ของตับอ่อน พันธุกรรม และการขาดมาตรการควบคุม เมื่ อพิจ ารณาคาตอบของผู้เรี ยน พบว่า
ผู้เรี ยนสามารถลงข้ อสรุปเกี่ยวกับสาเหตุของการเพิ่มขึ ้นของโรคเบาหวานได้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน
3.2) กลุ่ม ผู้เรี ยนที่ มี ความสามารถด้ านการสรุ ปความอยู่ในระดับดี จ านวน 2
กลุม่ โดยผู้เรี ยนสามารถลงขยายแนวคิดเพื่อลงข้ อสรุปได้ ถกู ต้ อง (ภาพประกอบ 55)

ภาพประกอบ 55 ตัวอย่างใบกิจกรรมกลุม่ ในกิจกรรมที่ 2 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ าน
การสรุปความอยูใ่ นระดับดี
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จากภาพประกอบ 55 เป็ นตัวอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมที่ 2 ของกลุ่ม
ผู้เรี ยนที่ มี ระดับความสามารถด้ านการวิเคราะห์อยู่ในระดับดี จากการตอบคาถามข้ อที่ 2 ของ
ผู้เรี ยนที่ให้ คิดมาตรการในการป้องกันและควบคุมอัตราการเพิ่มขึ ้นของโรคเบาหวาน ผู้เรี ยนได้
เขียนตอบโดยมีประเด็นสาคัญ คือ ออกกาลังกาย ควบคุมน ้าหนักให้ คงที่ รับแสงแดดอ่อน ๆ ยาม
เช้ าหรื อเย็น หลีกเลี่ยงการรับประทานแอลกอฮอล์ และรับประทานอาหารให้ ครบ 5 หมู่ ผ่านการ
โฆษณาและรณรงค์ เมื่อพิจารณาจากการตอบคาถามข้ อที่ 2 ของผู้เรี ยน พบว่า ผู้เรี ยนลงข้ อสรุ ป
เกี่ยวกับมาตรการและวิธีการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานได้ ถกู ต้ อง แต่ยงั ขาดการอธิบายวิธีการที่
จะใช้ กบั มาตรการที่ตงขึ
ั ้ ้น เช่น รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
4. การอธิบาย
ความสามารถด้ านการอธิ บายพิจ ารณาจากการอธิ บายและการให้ เหตุผล และมี
หลักฐานหรื อข้ อมูลสนับสนุน เมื่อพิจารณาความสามารถด้ านการอธิบายของผู้เรี ยนเป็ นกลุ่ม โดย
วัดและประเมินจากการเขียนตอบคาถามของผู้เรี ยนเป็ นกลุม่ ในใบกิจกรรมที่ 2 พบว่า
4.1) กลุ่ม ผู้เรี ยนมี ความสามารถด้ านการอธิ บายอยู่ในระดับ ดีม าก จ านวน 4
กลุม่ โดยผู้เรี ยนสามารถเขียนอธิบายและให้ เหตุผลได้ และมีหลักฐานหรื อข้ อมูลสนับสนุนเพียงพอ
(ภาพประกอบ 56)
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ภาพประกอบ 56 ตัวอย่างใบกิจกรรมกลุม่ ในกิจกรรมที่ 2 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ าน
การอธิบายอยูใ่ นระดับดีมาก
จากภาพประกอบ 56 เป็ นตัวอย่างใบกิจกรรมกลุม่ ในกิจกรรมที่ 2 ของผู้เรี ยน
ที่มีระดับความสามารถด้ านการอธิบายอยู่ในระดับดีมาก จากการตอบคาถามข้ อที่ 1 ของผู้เรี ยน
เกี่ ยวกับสาเหตุที่ทาให้ อัตราการเกิดโรคเบาหวานเพิ่มขึน้ ผู้เรี ยนได้ อธิ บายและให้ เหตุผลแต่ละ
สาเหตุ ได้ แก่ พฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกกาลังกายที่ น้อ ยลง ความผิดปกติของ
ตับอ่อน พันธุกรรม และการขาดมาตรการควบคุม ซึ่งผู้เรี ยนสามารถอธิบายและให้ เหตุผลเกี่ยวกับ
สาเหตุของการเพิ่มขึ ้นของโรคเบาหวานได้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และเมื่อตรวจสอบข้ อมูลสนับสนุนของ
สมาชิกแต่ละคนภายในกลุม่ พบว่า มีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอในการตอบคาถาม
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4.2) ผู้เรี ยนมี ความสามารถด้ านการอธิ บายอยู่ในระดับดี จานวน 3 กลุ่ม โดย
ผู้เรี ย นสามารถเขี ย นอธิ บ ายและให้ เหตุผ ลได้ บ างส่ ว น และมี ห ลัก ฐานหรื อ ข้ อ มูล สนับ สนุ น
(ภาพประกอบ 57)

ภาพประกอบ 57 ตัวอย่างใบกิจกรรมกลุม่ ในกิจกรรมที่ 2 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ าน
การอธิบายอยูใ่ นระดับดี
จากภาพประกอบ 57 เป็ นตัวอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมที่ 2 ของกลุ่ม
ผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ านการอธิบายอยูใ่ นระดับดี จากการตอบคาถามข้ อที่ 3 ของผู้เรี ยน
เกี่ยวกับหลักการและเหตุผลที่ใช้ ในการคิดค้ นตัวยาในการรักษาโรคเบาหวาน โดยผู้เรี ยนได้ อธิบาย
หลักการการลดระดับน ้าตาลและการนาอินซูลินกลับเข้ าไปสู่ร่างกาย แต่ยงั ขาดการอธิบายวิธีการ
น าอิ น ซู ลิ น เข้ า สู่ ร่า งกาย แสดงให้ เห็ น ว่ า ผู้ เรี ย นอธิ บ ายและให้ เหตุผ ลได้ บ างส่ ว น และเมื่ อ
ตรวจสอบหลักฐานของสมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่มพบว่า มีหลักฐานหรื อข้ อมูลสนับสนุนในการ
ตอบคาถาม
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5. ลักษณะของผู้ท่ มี ีการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ
ลัก ษณะของผู้ที่ มี ก ารคิด อย่า งมี วิ จ ารณญาณพิ จ ารณาจากการแสดงมุม มองที่
หลากหลายจากการพิจารณามุมมองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ปัญหา โดยวัดและประเมิน
จากการเขียนตอบคาถามและผลการรวบรวมข้ อมูลเพิ่มเติมของผู้เรี ยนเป็ นกลุ่มลงในใบกิจกรรมที่
2 พบว่า
5.1) กลุ่ม ผู้เรี ยนที่ มี ลักษณะของผู้ที่มี การคิดอย่างมี วิจารณญาณอยู่ในระดับ
ดีมาก จานวน 6 กลุม่ โดยผู้เรี ยนแสดงมุมมองอย่างหลากหลาย มีความยืดหยุ่น โดยเข้ าใจมุมมอง
อื่นที่มีหลากหลาย และอธิบายสถานการณ์ปัญหาได้ (ภาพประกอบ 58)

ภาพประกอบ 58 ตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 2 ของผู้เรี ยนที่มีลกั ษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณอยูใ่ นระดับดีมาก
จากภาพประกอบ 58 เป็ นตัวอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมที่ 2 ของกลุ่ม
ผู้เรี ยนที่มีลกั ษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับดีมาก จากการตอบคาถามข้ อที่
2 ของผู้เรี ยนเกี่ ย วกับ มาตรการในการป้องกัน และควบคุม อัต ราการเพิ่ ม ขึน้ ของโรคเบาหวาน
ผู้ เรี ย นได้ เขี ย นตอบโดยมี ป ระเด็ น ส าคั ญ คื อ จั ด ท าสื่ อ โฆษณ า เว็ บ ไซต์ โปสเตอร์ เพื่ อ
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ประชาสัม พัน ธ์ และให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกับ ผลเสี ย จากการเป็ น โรคเบาหวาน ขอความร่ ว มมื อ จาก
ผู้ปกครองควบคุมดูแลไม่ให้ เด็กรับประทานอาหารหวานมากเกินไป ส่วนผู้สงู อายุที่มีความเสี่ยงจะ
รณรงค์ให้ ออกกาลังกายเป็ นประจา มีการจัดตังโครงการเต้
้
นแอโรบิกในชุมชน เมื่อพิจารณาจาก
คาตอบของผู้เรี ยน พบว่า ผู้เรี ยนมีมมุ มองที่หลากหลายและยืดหยุ่นในการออกแบบมาตรการและ
วิธีปอ้ งกันการเพิ่มขึ ้นของโรคเบาหวานที่มีหลากหลายรูปแบบ อีกทังพิ
้ จารณาให้ เหมาะสมกับคน
หลายกลุม่ วัย
5.2) กลุ่มผู้เรี ยนที่มีลกั ษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับดี
จ านวน 1 กลุ่ม โดยผู้เรี ยนแสดงมุม มองอย่า งหลากหลาย โดยพิ จ ารณาข้ อ มูล ที่ เกี่ ยวข้ องกับ
สถานการณ์ปัญหาได้ (ภาพประกอบ 59)
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ภาพประกอบ 59 ตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 2 ของผู้เรี ยนที่มีลกั ษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณอยูใ่ นระดับดี
จากภาพประกอบ 59 เป็ นตัวอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมที่ 2 ของกลุ่ม
ผู้เรี ยนที่มีลกั ษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับดี จากการตอบคาถามข้ อที่ 2
ของผู้เรี ยนเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและควบคุมอัตราการเพิ่มขึ ้นของโรคเบาหวาน ผู้เรี ยน
ได้ เขียนตอบโดยมีประเด็นสาคัญ คือ ออกกาลังกาย ควบคุมนา้ หนักให้ คงที่ รับแสงแดดอ่อน ๆ
ยามเช้ าหรื อเย็น หลีกเลี่ยงการรับประทานแอลกอฮอล์ และรับประทานอาหารให้ ครบ 5 หมู่ ผ่าน
การโฆษณาและรณรงค์ เมื่ อพิ จ ารณาจากการตอบคาถามข้ อที่ 2 ของผู้เรี ยน พบว่า ผู้เรี ยนมี
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มุมมองที่หลากหลายต่อการคิดมาตรการและวิธีป้องกันการเพิ่มขึ ้นของผู้ป่วยที่เป็ นโรคเบาหวาน
แต่ยงั ขาดการอธิบายวิธีการที่เหมาะสม เช่น รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
จากการท ากิ จ กรรมกลุ่ ม ในกิ จ กรรมที่ 2 พบว่ า ผู้ เรี ย นส่ ว นใหญ่ มี ร ะดั บ
ความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับที่สงู ขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับกิจกรรมที่ 1
ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับดีและดีมาก เนื่ องจากผู้เรี ยนเริ่ มคุ้นเคยกับการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหา
เป็ น ฐาน โดยเฉพาะในส่วนของการสื บ ค้ น ข้ อ มูล เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ใช้ ในการตอบค าถาม จากการ
สัมภาษณ์ผ้ เู รี ยนอย่างไม่เป็ นทางการ พบว่า ผู้เรี ยนสามารถสืบค้ นข้ อมูลได้ รวดเร็ วมากขึ ้น มีการ
พิจารณาความน่าเชื่อถื อของข้ อมูล ที่สืบค้ น สามารถคิดวิเคราะห์ได้ เร็ วขึน้ นอกจากนี ้ จากการ
สังเกตพฤติกรรมของผู้เรี ยนขณะทากิจกรรมที่ 2 พบว่า ผู้เรี ยนสามารถคิดวิเคราะห์ อภิปรายกับ
เพื่ อ นในกลุ่ม โดยเชื่ อ มโยงความรู้ กับ สิ่ ง ที่ พ บเห็ น ในชี วิ ต ประจ าวัน เช่ น สาเหตุข องการเป็ น
โรคเบาหวานที่มาจากพฤติกรรมการกินอาหารในปั จจุบนั อาหารในปั จจุบนั มีอิทธิพลต่อการเป็ น
โรคเบาหวาน การรักษาโรคเบาหวานในปั จจุบนั แนวโน้ มของอาหารที่คนส่วนใหญ่รับประทานใน
ปั จจุบนั ประเภทอาหารที่จาหน่ายในร้ านสะดวกซื ้อ เห็นได้ ว่า เมื่อผู้เรี ยนได้ ทางานกับเพื่อ นเป็ น
กลุ่ม ผู้เรี ยนมี มุมมองทางความคิดที่ หลากหลายมากขึน้ เชื่อมโยงความรู้ ที่มีกับความรู้ ใหม่เข้ า
ด้ วยกัน รับฟั งความคิดเห็นจากผู้อื่น ซึ่งส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ตนเองและการทางานร่วมกันกับผู้อื่น
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วิเคราะห์ ระดับการคิดอย่ างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยนจากกิจกรรมรายบุคคลของ
กิจกรรมที่ 1 และ 2
เมื่ อ พิ จ ารณาคะแนนระดับ ความสามารถด้ า นการคิด อย่ างมี วิจ ารณญาณของ
กิจกรรมที่ 1 ในทุกองค์ประกอบ (ภาพประกอบ 60) พบว่า ผู้เรี ยนที่มีคะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ยของ
ผู้เรี ยนทัง้ ชัน้ คือ 18.3 คะแนน (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) จานวน 8 คน โดยเฉพาะผู้เรี ยนคนที่ 11
15 20 24 และ 25 เนื่องจากผู้เรี ยนยังวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ ปัญ หาได้ ไม่ถูกต้ อง หรื อ
วิเคราะห์ ปั ญ หาจากสถานการณ์ ได้ แ ต่ยัง ไม่ค รบถ้ วน อี ก ทัง้ มี ผ้ ูเรี ย นบางส่วนตอบค าถามไม่
ครบถ้ วน และยังไม่ถูกต้ อง ทาให้ คะแนนองค์ประกอบด้ านอื่น ๆ ต่า จากการสังเกตพฤติกรรมการ
เรี ยนของผู้เรี ยน พบว่า ผู้เรี ยนวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์ถามยังไม่ครบ สืบค้ นข้ อมูลได้ ไม่เพียงต่อ ทาให้
การตอบคาถามไม่ครบถ้ วนทุกประเด็น ผู้สอนจึงแนะนาให้ ผ้ เู รี ยนค้ นหาข้ อมูลเพิ่มเติมเพื่อตอบข้ อ
สงสัยนัน้ รวมถึงใช้ คาถามนาเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ยงั วิเคราะห์ไม่ครบถ้ วน
เมื่ อ พิ จ ารณาคะแนนระดับ ความสามารถด้ า นการคิด อย่ างมี วิจ ารณญาณของ
กิจกรรมที่ 2 ในทุกองค์ประกอบ (ภาพประกอบ 61) พบว่า ผู้เรี ยนที่มีคะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ยของ
ผู้เรี ยนทังชั
้ นคื
้ อ 19.9 คะแนน มีจานวน 6 คน โดยเฉพาะผู้เรี ยนคนที่ 15 และ 17 ที่มีคะแนนรวม
จากทุกองค์ประกอบต่ากว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้เรี ยนคนอื่น เนื่องจากผู้เรี ยนไม่เขียนตอบคาถาม
หรื อสรุ ปความและอธิ บ ายคาตอบได้ ยังไม่ครบถ้ วน ทาให้ คะแนนที่ ได้ ต่า แต่อย่างไรก็ ตาม ใน
กิจกรรมที่ 2 ผู้เรี ยนส่วนใหญ่มีระดับความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับที่
สูงขึน้ ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับดี และดี ม าก และมี คะแนนระดับ ความสามารถด้ านการคิด อย่างมี
วิจารณญาณรวมทุกองค์ประกอบเพิ่มสูงขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับกิจกรรมที่ 1 โดยเฉพาะผู้เรี ยนที่ได้
คะแนนรวมจากกิจ กรรมที่ 1 ต่า อาจเป็ นผลจากผู้เรี ยนเริ่ ม คุ้นเคยกับการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้
ปัญหาเป็ นฐาน สามารถสืบค้ นข้ อมูลได้ ละเอียดและรวดเร็ วมากขึ ้น มีการพิจารณาความน่าเชื่อถือ
ของข้ อมูลที่สืบค้ น สามารถคิดวิเคราะห์และสรุปความได้ เร็ วขึ ้น นอกจากนี ้ จากการสังเกตการจด
บันทึกข้ อมูลเพิ่มเติมลงในใบกิจกรรมเดี่ยว พบว่า ผู้เรี ยนส่วนใหญ่จดบันทึกข้ อมูลได้ ครอบคลุมกับ
การตอบค าถาม พร้ อมระบุแ หล่ ง ข้ อ มูล ที่ ห ลากหลายและน่ า เชื่ อ ถื อ ซึ่ง ส่ง เสริ ม ให้ ผ้ ูเรี ย นได้
พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของตนเอง
ดังนันจากการตรวจสอบความสามารถด้
้
านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยนใน
กิจกรรมที่ 1 และ 2 พบว่า ผู้เรี ยนมีความสามารถด้ านการคิดอย่างมี วิจารณญาณที่สูงขึน้ โดย
พิจารณาและเปรี ยบเทียบจากร้ อยละของความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในแต่ละ
องค์ประกอบ พบว่า จานวนผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ใน
ระดับที่สงู มีเพิ่มขึ ้นในกิจกรรมที่ 2 เมื่อเปรี ยบเทียบกับกิจกรรมที่ 1 และมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้น

)

ภาพประกอบ 60 คะแนนระดับความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยนรายบุคคลรวมทุกองค์ประกอบจากกิจกรรมที่ 1
(คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
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ภาพประกอบ 61 คะแนนระดับความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยนรายบุคคลรวมทุกองค์ประกอบจากกิจกรรมที่ 2
(คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
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ในกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานกิจกรรมที่ 3 ผู้วิจยั ได้ ปรับรูปแบบกิจกรรมให้
กระชับขึน้ เนื่ องจากผู้เรี ยนสามารถสื บ ค้ น ข้ อมูล และทางานร่ วมกันกับ เพื่ อนในกลุ่ม ได้ มี การ
อภิปรายและลงข้ อสรุปร่วมกัน โดยให้ ผ้ เู รี ยนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพื่อกาหนดประเด็นปั ญหาจาก
สถานการณ์และโจทย์ จากนันด
้ าเนินการค้ นคว้ าหาและรวบรวมข้ อมูลเพิ่มเติม สรุปและประเมิน
คาตอบร่วมกันกับเพื่อนในกลุม่ ลงในใบกิจกรรมกลุม่ เพียงอย่างเดียว และนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน
สถานการณ์ ที่ ใ ช้ ในกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แบบใช้ ปั ญ หาเป็ นฐานกิ จ กรรมที่ 3 เป็ น
สถานการณ์เกี่ยวกับฮอร์ โมนในเด็กวัยรุ่น โดยกาหนดข้ อความให้ ผ้ เู รี ยนวิเคราะห์และตอบคาถาม
ดังนี ้
“Hormones วัยว้ าวุ่น” เมื่อหนุ่มสาววัยฮอร์ โมนพลุ่งพล่านกลุ่มนี ้ เดินมาถึงจุดหนึ่ง
ของชีวิตที่เต็มไปด้ วยความสนุก ความคะนอง ความผิดหวัง ความสมหวังความรัก ความเกลี ยด
ความฝั น อารมณ์และเรื่ องราวสับสนโลดโผนต่าง ๆ ซัดเข้ ามาในชีวิตอย่างจังจนพวกเขาต้ องเซไป
ใช่... “เป็ นวัยรุ่นมันเหนื่อยอย่างนี ้นี่แหละ”
(หนัง สื อ พิ ม พ์ ไทยรัฐ . (2560). อึง้ ! ไทยพบเบาหวาน 4.8 ล้ านคน. จาก https://
www.thairath.co.th /content/996073)
ผู้วิจยั ให้ ผ้ เู รี ยนตอบคาถามทังหมด
้
3 ข้ อ ดังนี ้
1) จากข้ อความข้ างต้ น “หนุม่ สาววัยฮอร์ โมนพลุ่งพล่าน” ผู้เรี ยนคิดว่าเมื่อเข้ าสู่วยั รุ่น
จะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์ โมนใดบ้ างในร่างกาย และเปลี่ยนแปลงอย่างไร
2) ในฐานะที่ผ้ เู รี ยนเป็ นวัยรุ่น ผู้เรี ยนคิดว่าปั ญหาการทะเลาะวิวาทในวัยรุ่นมีผลมา
จากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์ โมนหรื อไม่ อย่างไร
3) “ผู้หญิงมักมีความรักและผูกพันกับผู้คน นิยมการโอบกอดและแสดงออกถึงความ
รักและห่วงใยมากกว่าผู้ชาย” จากบทความนี ้ผู้เรี ยนเห็นด้ วยหรื อไม่ พร้ อมให้ เหตุผลประกอบ
เมื่อพิจารณาความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยนแต่ละกลุ่ม
โดยวัดและประเมินองค์ประกอบด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณทัง้ หมด 5 องค์ประกอบ ได้ แก่
การวิ เคราะห์ การตี ค วาม การสรุ ป ความ การอธิ บ าย และลัก ษณะของผู้ ที่ มี ก ารคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ จากการเขียนตอบคาถามลงในใบกิจกรรมกลุม่ ได้ ผลดังนี ้ (ตาราง 10)
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ตาราง 10 ระดับความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยนเป็ นกลุม่ จาแนกแต่ละ
องค์ประกอบจากกิจกรรมที่ 3
ระดับความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณจาแนกแต่ละองค์ประกอบ
จากกิจกรรมที่ 3

กลุม่ ที่

การวิเคราะห์

จานวนกลุม่

1
2
3
4
5
6
7

ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
7
6
5
4
3
2
1
0

การตีความ การสรุปความ การอธิบาย
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี

ดี
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
ปานกลาง

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี

6

ลักษณะของผู้ที่มีการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี

6

4

6

4

3
2
1

การวิเคราะห์

ดีมาก (5)

การตีความ

ดี (4)

1

การสรุปความ

ปานกลาง (3)

1

การอธิบาย

พอใช้ (2)

1

ลักษณะของผู้ที่มี
การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

ควรปรับปรุง (1)

ภาพประกอบ 62 ระดับความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยนเป็ นกลุม่ จาแนก
แต่ละองค์ประกอบจากกิจกรรมที่ 3
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จากตาราง 9 และภาพประกอบ 62 มีกลุ่มผู้เรี ยนทังหมด
้
7 กลุ่ม ในการทากิจกรรมการ
เรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานในกิจกรรมที่ 3 โดยกลุ่มผู้เรี ยนส่วนใหญ่มีระดับความสามารถด้ าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณในทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับดี มีเพียงบางกลุ่มที่อยู่ในระดับดีมาก
และบางกลุม่ ที่มีระดับความสามารถด้ านการสรุปความอยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่ อ วิ เ คราะห์ ร ะดับ ความสามารถด้ า นการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณจ าแนกแต่ ล ะ
องค์ประกอบของผู้เรี ยนแต่ละกลุม่ สามารถสรุปผลได้ ดงั นี ้
1. การวิเคราะห์
ความสามารถด้ านการวิเคราะห์ พิจ ารณาจากการระบุ วิเคราะห์ จาแนกประเด็น
สาคัญจากสถานการณ์ปัญหาในใบกิจกรรม เมื่อพิจารณาจากการเขียนของผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคล
ในใบกิจกรรมที่ 3 พบว่า
1.1) กลุ่มผู้เรี ยนที่มีความสามารถด้ านการวิเคราะห์อยู่ในระดับดีมาก จานวน 6
กลุ่ม เมื่ อพิ จ ารณาการตอบคาถามจากใบกิ จ กรรม พบว่า ผู้เรี ย นสามารถระบุ วิเคราะห์ และ
จาแนกประเด็นสาคัญจากสถานการณ์ปัญหาได้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน (ภาพประกอบ 63)

ภาพประกอบ 63 ตัวอย่างใบกิจกรรมกลุม่ ในกิจกรรมที่ 3 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ าน
การวิเคราะห์อยูใ่ นระดับดีมาก
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จากภาพประกอบ 63 เป็ นตัวอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมที่ 3 ของกลุ่ม
ผู้เรี ยนที่ มี ระดับความสามารถด้ านการวิเคราะห์ อยู่ในระดับดี ม าก เมื่ อพิจ ารณาจากการตอบ
คาถามข้ อที่ 1 ของกลุม่ ผู้เรี ยน พบว่า ผู้เรี ยนสามารถวิเคราะห์ข้อความจากสถานการณ์ปัญหาและ
ระบุฮ อร์ โมนที่ ส าคัญ ต่อการเปลี่ยนแปลงทัง้ ทางด้ านร่ างกายและอารมณ์ ของวัยรุ่ นได้ ถูกต้ อง
ครบถ้ วน ได้ แ ก่ เทสโทสเทอโรน อี ส โทรเจน โพรเจสเทอโรน โดพามี น เอ็ น โดฟริ น คอร์ ติซ อล
เอพิเนฟริน และซีโรโทนิน
1.2) กลุ่มผู้เรี ยนที่มีความสามารถด้ านการวิเคราะห์อยู่ในระดับดี จานวน 4 กลุ่ม
เมื่อพิจารณาการตอบคาถามจากใบกิจกรรม พบว่า ผู้เรี ยนสามารถระบุ วิเคราะห์ และจาแนก
ประเด็นสาคัญจากสถานการณ์ปัญหาได้ ถกู ต้ อง แต่ยงั ไม่ครบถ้ วน (ภาพประกอบ 64)

ภาพประกอบ 64 ตัวอย่างใบกิจกรรมกลุม่ ในกิจกรรมที่ 3 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ าน
การวิเคราะห์อยูใ่ นระดับดี
จากภาพประกอบ 64 เป็ นตัวอย่างใบกิจกรรมกลุม่ ในกิจกรรมที่ 2 ของผู้เรี ยน
ที่มีระดับความสามารถด้ านการวิเคราะห์อยูใ่ นระดับดี จากการตอบคาถามข้ อที่ 1 ของกลุ่มผู้เรี ยน
พบว่า ผู้เรี ยนสามารถวิเคราะห์ข้อความจากสถานการณ์ ปัญหาและระบุฮอร์ โมนที่สาคัญต่อการ

127
เปลี่ยนแปลงทังทางด้
้
านร่างกายและอารมณ์ของวัยรุ่นได้ ถกู ต้ อง แต่ยงั ระบุบทบาทและหน้ าที่ของ
ฮอร์ โมนยังไม่ครบถ้ วน โดยเฉพาะฮอร์ โมนเพศที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้ านร่ างกายของ
วัยรุ่น เช่น เทสโทสเทอโรน อีสโทรเจน โพรเจสเทอโรน
2. การตีความ
ความสามารถด้ านการตีความพิจารณาจากความเข้ าใจโจทย์ปัญหา การตีความจาก
โจทย์ ค าถาม สามารถตอบค าถามได้ ส อดคล้ องกั บ จุด มุ่ ง หมายของค าถาม เมื่ อ พิ จ ารณา
ความสามารถด้ านการตี ค วามของผู้เรี ย นจากการการตอบค าถามของผู้เรี ย นเป็ น กลุ่ม ในใบ
กิจกรรมที่ 3 พบว่า
2.1 กลุ่ม ผู้เรี ยนที่มี ความสามารถด้ านการตีความอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 1
กลุ่ม โดยผู้เรี ยนสามารถตีความจากโจทย์ คาถามได้ ถูกต้ อง และตอบคาถามได้ สอดคล้ องกับ
จุดมุง่ หมายของคาถาม (ภาพประกอบ 65)

ภาพประกอบ 65 ตัวอย่างใบกิจกรรมกลุม่ ในกิจกรรมที่ 3 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ าน
การตีความอยูใ่ นระดับดีมาก
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จากภาพประกอบ 65 เป็ นตัวอย่างใบกิจกรรมกลุม่ ในกิจกรรมที่ 3 ของผู้เรี ยน
ที่มีระดับความสามารถด้ านการตีความอยู่ในระดับดีมาก จากการตอบคาถามข้ อที่ 1 ของผู้เรี ยน
พบว่า ผู้เรี ยนสามารถตีความโจทย์คาถามได้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน โดยสามารถระบุฮอร์ โมนที่เกี่ยวข้ อง
กับการเปลี่ยนแปลงของร่ างกายในวัยรุ่ นได้ อย่างถูกต้ อง และสอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายของข้ อ
ค าถาม ได้ แ ก่ เทสโทสเทอโรน อี ส โทรเจน โพรเจสเทอโรน โดพามี น เอ็ น โดฟริ น คอร์ ติ ซ อล
เอพิเนฟริน และซีโรโทนิน
2.2) กลุ่มผู้เรี ยนที่มีความสามารถด้ านการตีความอยู่ในระดับดี จานวน 6 กลุ่ม
โดยผู้เ รี ย นสามารถตี ค วามจากโจทย์ ค าถามได้ บ างส่ ว น และตอบค าถามได้ ส อดคล้ อ งกั บ
จุดมุง่ หมายของคาถามบางส่วน (ภาพประกอบ 66)

ภาพประกอบ 66 ตัวอย่างใบกิจกรรมกลุม่ ในกิจกรรมที่ 3 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ าน
การตีความอยูใ่ นระดับดี
จากภาพประกอบ 66 เป็ นตัวอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมที่ 3 ของกลุ่ม
ผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ านการตีความอยูใ่ นระดับดี จากการตอบคาถามข้ อที่ 2 ของผู้เรี ยน
พบว่า ผู้เรี ยนสามารถตีความโจทย์คาถามได้ บางส่วน โดยตอบคาถามเกี่ยวกับการทะเลาะวิว าท
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ของวัยรุ่ นที่เป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์ โมน โดยให้ เหตุผลว่า ฮอร์ โมนทาให้ วัยรุ่ นมี
อารมณ์ที่รุนแรง ตัดสินใจโดยใช้ อารมณ์มากกว่าเหตุผล เกิดการทะเลาะวิวาทได้ แต่เมื่อพิจารณา
จากค าตอบของผู้ เรี ย น พบว่ า ผู้ เรี ย นยั ง ขาดการเชื่ อ มโยงกั บ ฮอร์ โ มนที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การ
เปลี่ ย นแปลงทางด้ า นอารมณ์ ที่ เกิ ด ขึน้ ดังนัน้ ผู้เรี ยนจึง ตี ค วามโจทย์ ค าถามและตอบค าถาม
สอดคล้ องกับจุดมุง่ หมายของคาถามได้ บางส่วน
3. การสรุปความ
ความสามารถด้ านการสรุ ป ความพิ จ ารณาจากการประยุก ต์ ห รื อ ขยายแนวคิด เพื่ อ
คาดการณ์ แ ละลงข้ อ สรุ ป จากข้ อ มูล และสามารถเชื่ อ มโยงความรู้ ที่ มี กับ ความรู้ ใหม่ ได้ เมื่ อ
พิจารณาความสามารถด้ านการสรุปความของผู้เรี ยนเป็ นกลุ่มโดยวัดและประเมินจากการเขียนลง
ข้ อสรุปในการตอบคาถามของผู้เรี ยนเป็ นกลุม่ จากใบกิจกรรมที่ 3 พบว่า
3.1) กลุม่ ผู้เรี ยนที่มีความสามารถด้ านการสรุปความอยูใ่ นระดับดีมาก จานวน 1
กลุม่ โดยผู้เรี ยนสามารถลงข้ อสรุปคาตอบได้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วน (ภาพประกอบ 67)
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ภาพประกอบ 67 ตัวอย่างใบกิจกรรมกลุม่ ในกิจกรรมที่ 3 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ าน
การสรุปความอยูใ่ นระดับดีมาก
จากภาพประกอบ 67 เป็ นตัวอย่างใบกิจกรรมกลุม่ ในกิจกรรมที่ 2 ของผู้เรี ยน
ที่ มี ระดับ ความสามารถด้ านการสรุ ป ความอยู่ในระดับ ดีม าก จากการตอบค าถามข้ อที่ 1 ของ
ผู้เรี ยน พบว่า ผู้เรี ยนสามารถลงข้ อสรุ ปเกี่ ยวกับปั ญ หาการทะเลาะวิวาทที่ เป็ น ผลมาจากการ
เปลี่ ยนแปลงของฮอร์ โมนได้ อย่างถูกต้ อง โดยมี ป ระเด็นส าคัญ คือ การเปลี่ ยนแปลงทางด้ าน
ร่างกายของวัยรุ่นเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ ว ทาให้ การปรับตัวให้ เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงยาก อีก
ทังวั
้ ยรุ่นเป็ นวัยที่ต้องการการยอมรับจากเพื่อน ๆ มีอารมณ์ที่หงุดหงิดง่าย มักรวมตัวกันเป็ นกลุ่ม
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มีคา่ นิยมผิด ๆ เกี่ยวกับการใช้ ความรุนแรงในการแก้ ปัญหา โดยผู้เรี ยนเชื่อมโยงสาเหตุดงั กล่าวกับ
ฮอร์ โมนเทสโทสเทอโรนและเอพิ เนฟริ นที่ เกี่ ยวข้ องกับอารมณ์ ที่รุนแรงและการป้องกันตัวจาก
อันตราย เมื่อพิจารณาจากคาตอบของผู้เรี ยน พบว่า ผู้เรี ยนสามารถลงข้ อสรุปเกี่ยวกับสาเหตุของ
ปั ญ หาการทะเลาะวิ ว าทในวัย รุ่ น เชื่ อ มโยงกับ การเปลี่ ย นแปลงของฮอร์ โมนได้ อ ย่า งถูก ต้ อ ง
ครบถ้ วน
3.2) กลุ่ม ผู้เรี ยนที่ มี ความสามารถด้ านการสรุ ปความอยู่ในระดับดี จ านวน 4
กลุม่ โดยผู้เรี ยนสามารถลงข้ อสรุปได้ ถกู ต้ อง (ภาพประกอบ 68)

ภาพประกอบ 68 ตัวอย่างใบกิจกรรมกลุม่ ที่ 3 ของผู้เรี ยนที่มีความสามารถด้ านการสรุปความอยู่
ในระดับดี
จากภาพประกอบ 68 เป็ นตัวอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมที่ 3 ของกลุ่ม
ผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ านการสรุ ปความอยู่ในระดับดี จากการตอบคาถามข้ อที่ 2 ของ
ผู้เรี ยน พบว่า ผู้เรี ยนสามารถลงข้ อสรุ ปคาถามได้ บางส่วน โดยตอบคาถามเกี่ ยวกับการทะเลาะ
วิวาทของวัยรุ่นที่เป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์ โมน โดยให้ เหตุผลว่า ฮอร์ โมนทาให้ วยั รุ่ น
มี อ ารมณ์ ที่ รุน แรง ตัด สิ น ใจโดยใช้ อารมณ์ ม ากกว่าเหตุผ ล เกิ ด การทะเลาะวิ ว าทได้ แต่เมื่ อ
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พิจารณาจากคาตอบของผู้เรี ยน พบว่า ผู้เรี ยนยังขาดการเชื่อมโยงกับฮอร์ โมนที่เกี่ยวข้ องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้ านอารมณ์ ที่เกิ ดขึน้ จะเห็นได้ ว่า ผู้เรี ยนลงข้ อสรุ ป และตอบคาถามได้ เพี ยง
บางส่วน
3.3) กลุ่ม ผู้เรี ย นที่ มี ค วามสามารถด้ า นการสรุ ป ความอยู่ในระดับ ปานกลาง
จานวน 1 กลุ่ม โดยผู้เรี ยนสามารถลงขยายแนวคิดเพื่อลงข้ อสรุปได้ ถกู ต้ องบางส่วน (ภาพประกอบ
69)

ภาพประกอบ 69 ตัวอย่างใบกิจกรรมกลุม่ ที่ 3 ของผู้เรี ยนที่มีความสามารถด้ านการสรุปความอยู่
ในระดับปานกลาง
จากภาพประกอบ 69 เป็ นตัวอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมที่ 3 ของกลุ่ม
ผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ านการสรุปความอยู่ในระดับปานกลาง จากการตอบคาถามข้ อที่ 3
ของผู้เรี ยน พบว่า ผู้เรี ยนตอบคาถามเกี่ยวกับฮอร์ โมนที่เกี่ยวข้ องกับการแสดงความรัก การโอบ
กอดของผู้หญิ งได้ ยงั ไม่ถกู ต้ อง โดยฮอร์ โมนที่เกี่ยวข้ อง คือ ออกซิโทซิน แสดงให้ เห็นว่า ผู้เรี ยนยัง
ลงข้ อสรุปเกี่ยวกับฮอร์ โมนที่เกี่ยวข้ องยังไม่ถกู ต้ อง
4. การอธิบาย
ความสามารถด้ านการอธิ บายพิจ ารณาจากการอธิ บายและการให้ เหตุผล และมี
หลักฐานหรื อข้ อมูลสนับสนุน เมื่อพิจารณาความสามารถด้ านการอธิบายของผู้เรี ยนเป็ นกลุ่ม โดย
วัดและประเมินจากการเขียนตอบคาถามของผู้เรี ยนเป็ นกลุม่ ในใบกิจกรรมที่ 3 พบว่า
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4.1) กลุ่ม ผู้เรี ยนมี ความสามารถด้ านการอธิ บายอยู่ในระดับ ดีม าก จ านวน 1
กลุม่ โดยผู้เรี ยนสามารถเขียนอธิบายและให้ เหตุผลได้ และมีหลักฐานหรื อข้ อมูลสนับสนุนเพียงพอ
(ภาพประกอบ 70)

ภาพประกอบ 70 ตัวอย่างใบกิจกรรมกลุม่ ในกิจกรรมที่ 3 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ าน
การอธิบายอยูใ่ นระดับดีมาก
จากภาพประกอบ 70 เป็ นตัวอย่างใบกิจกรรมกลุม่ ในกิจกรรมที่ 3 ของผู้เรี ยน
ที่มีระดับความสามารถด้ านการอธิบายอยู่ในระดับดีมาก จากการตอบคาถามข้ อที่ 2 ของผู้เรี ยน
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พบว่า ผู้เรี ยนสามารถอธิบายและให้ เหตุผลเกี่ยวกับปั ญหาการทะเลาะวิวาทในวัยรุ่นที่เป็ นผลมา
จากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์ โมนได้ ถูกต้ อง ครบถ้ วน โดยอธิบายการเปลี่ยนแปลงด้ านร่ างกาย
และอารมณ์ ของวัยรุ่ นที่ต้องการการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน มีอารมณ์ ร้อน หงุดหงิดง่าย ใช้ ความ
รุนแรงในการแก้ ปัญหา และให้ เหตุผลว่าเกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์ โมนเทสโทสเทอโรน
และเอพิเนฟริ นที่ ทาให้ ผ้ ูชายมี อารมณ์ รุนแรง และเมื่อตรวจสอบหลักฐานของสมาชิกแต่ละคน
ภายในกลุม่ พบว่า มีหลักฐานหรื อข้ อมูลสนับสนุนเพียงพอในการตอบคาถาม
4.2) ผู้เรี ยนมี ความสามารถด้ านการอธิ บายอยู่ในระดับดี จานวน 6 กลุ่ม โดย
ผู้เรี ย นสามารถเขี ย นอธิ บ ายและให้ เหตุผ ลได้ บ างส่ ว น และมี ห ลัก ฐานหรื อ ข้ อ มูล สนับ สนุ น
(ภาพประกอบ 71)

ภาพประกอบ 71 ตัวอย่างใบกิจกรรมกลุม่ ในกิจกรรมที่ 3 ของผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ าน
การอธิบายอยูใ่ นระดับดี
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จากภาพประกอบ 71 เป็ นตัวอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมที่ 3 ของกลุ่ม
ผู้เรี ยนที่มีระดับความสามารถด้ านการอธิบายอยูใ่ นระดับดี จากการตอบคาถามข้ อที่ 1 ของผู้เรี ยน
พบว่า อธิบายและให้ เหตุผลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์ โมนในวัยรุ่ยได้ ถกู ต้ อง โดยผู้เรี ยนได้
ระบุฮอร์ โมนที่เกี่ยวข้ องมา 2 ฮอร์ โมน คือ เทสโทสเทอโรน และอีสโทรเจน พร้ อมอธิบายหน้ าที่และ
บทบาทของฮอร์ โมนดังกล่าว แต่ยังไม่ครบถ้ วน ดังจะเห็นได้ จากการอธิบายหน้ าที่ของฮอร์ โมน
อีสโทรเจน ผู้เรี ยนระบุเพี ยงทาให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงต่อร่ างกาย แต่ยังไม่อธิ บายรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทาให้ เกิดลักษณะของเพศหญิง ได้ แก่ แตกเนื ้อสาว มีเสียงเล็กแหลม สะโพก
พาย อวัยวะเพศและเต้ านมมีขนาดใหญ่ มีขนขึ ้นตามรักแร้ และอวัยวะเพศ
5. ลักษณะของผู้ท่ มี ีการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ
ลัก ษณะของผู้ที่ มี ก ารคิด อย่า งมี วิ จ ารณญาณพิ จ ารณาจากการแสดงมุม มองที่
หลากหลายจากการพิจารณามุมมองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ปัญหา โดยวัดและประเมิน
จากการเขียนผลการรวบรวมข้ อมูลเพิ่มเติมของผู้เรี ยนเป็ นกลุม่ ลงในใบกิจกรรมที่ 3 พบว่า
5.1) กลุ่ม ผู้เรี ยนที่ มี ลักษณะของผู้ที่มี การคิดอย่างมี วิจารณญาณอยู่ในระดับ
ดีมาก จานวน 1 กลุม่ โดยผู้เรี ยนแสดงมุมมองอย่างหลากหลาย มีความยืดหยุ่น โดยเข้ าใจมุมมอง
อื่นที่มีหลากหลาย และอธิบายสถานการณ์ปัญหาได้ (ภาพประกอบ 72)
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ภาพประกอบ 72 ตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 3 ของกลุม่ ผู้เรี ยนที่มีลกั ษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณอยูใ่ นระดับดีมาก
จากภาพประกอบ 72 ตัวอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมที่ 3 ของผู้เรี ยนที่มี
ลักษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับดีมาก จากการตอบคาถามข้ อที่ 2 ของ
ผู้เรี ยน พบว่า ผู้เรี ยนสามารถแสดงมุมมองได้ อย่างหลากหลาย มีความยืดหยุ่น ดังจะเห็นได้ จาก
การอธิบายการเปลี่ยนแปลงทังทางร่
้
างกาย ทางอารมณ์ และทางสังคมของวัยรุ่น ซึ่งต้ องการการ
ยอมรับจากเพื่ อน มีอารมณ์ ที่รุนแรง หงุดหงิดง่าย ให้ ความสาคัญกับเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ โดย
เชื่ อ มโยงการเปลี่ ย นแปลงดัง กล่าวกับ การเปลี่ ย นแปลงของฮอร์ โมนในร่ า งกาย คื อ ฮอร์ โมน
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เทสโทสเตอโรนที่ทาให้ มีอารมณ์รุนแรง มีอารมณ์ร้อนในเพศชาย และฮอร์ โมนอีพีเนฟริ นที่จะทาให้
มี แ รงมากขึน้ และป้อ งกัน ตัวจากอัน ตราย เมื่ อ พิ จ ารณาจากค าตอบของผู้เรี ย นพบว่า ผู้เรี ย น
สามารถแสดงมุมมองได้ อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับสถานการณ์ ปัญหาอย่างมีเหตุผล และ
สามารถอธิบายสถานการณ์ปัญหาเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์ โมนได้ อย่างเหมาะสม
5.2) กลุ่มผู้เรี ยนที่มีลกั ษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับดี
จ านวน 6 กลุ่ม โดยผู้เรี ยนแสดงมุม มองอย่า งหลากหลาย โดยพิ จ ารณาข้ อ มูล ที่ เกี่ ยวข้ องกับ
สถานการณ์ปัญหาได้ (ภาพประกอบ 73)

ภาพประกอบ 73 ตัวอย่างใบกิจกรรมกลุม่ ในกิจกรรมที่ 3 ของผู้เรี ยนที่มีลกั ษณะของผู้ที่มีการคิด
อย่างมีวิจารณญาณพิจารณาอยูใ่ นระดับดี
จากภาพประกอบ 73 เป็ นตัวอย่างใบกิจกรรมกลุม่ ในกิจกรรมที่ 3 ของผู้เรี ยน
ที่มีลกั ษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณพิจารณาอยู่ในระดับดี จากการตอบคาถามข้ อที่
2 ของผู้ เรี ย น พบว่ า ผู้ เรี ย นแสดงมุ ม มองเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาการทะเลาะวิ ว าทของวัย รุ่ น อย่ า ง
หลากหลาย โดยเกิ ด จากฮอร์ โมนมี ผ ลต่อ ทั ง้ ด้ านอารมณ์ ท าให้ มี อ ารมณ์ ที่ รุน แรง โมโหง่ า ย
ตัดสินใจด้ วยอารมณ์มากกว่าการใช้ เหตุผล ส่งผลให้ เกิดการทะเลาะวิวาท และด้ านสังคม ทาให้
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วัย รุ่ น มัก ติ ด เพื่ อ น ให้ ค วามส าคัญ กับ เพื่ อ น แต่ผ้ ูเรี ย นยัง ขาดการระบุแ ละอธิ บ ายฮอร์ โมนที่
เกี่ยวข้ องและเหมาะสมกับสถานการณ์
จากการทากิ จกรรมกลุ่มในกิจกรรมที่ 3 พบว่า ระดับความสามารถด้ านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้เรี ยนแต่ละกลุ่มส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีและดีมาก มีเพียงบางกลุ่มอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยเฉพาะความสามารถด้ านการสรุ ปความที่อยู่ในระดับปานกลางเท่านัน้ เนื่องจาก
กลุ่มผู้เรี ยนดังกล่าวลงข้ อสรุปเพื่อตอบคาถามได้ ถูกต้ องบางส่วน โดยระบุชื่อฮอร์ โมนที่เกี่ยวข้ อง
กับโจทย์คาถามไม่ถูกต้ อง แต่โดยภาพรวมกลุ่มของผู้เรี ยนแต่ละกลุ่มมีระดับความสามารถด้ าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยนแต่ละกลุ่มส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ซึ่งกิจกรรมที่ 3 เกี่ยวข้ อง
กับการทางานของฮอร์ โมนหลายตัวและมีผลการตอบสนองของร่างกายที่ซบั ซ้ อนมากกว่ากิจกรรม
ที่ 1 และ 2
2. การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความก้ าวหน้ าทางการเรี ยน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนจากการได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
ของผู้เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย ในรายวิช าชี ววิท ยา เรื่ อ ง ระบบต่อ มไร้ ท่อ จากการน า
แผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานไปใช้ กบั กลุ่มที่ศกึ ษา โดยทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนทังก่
้ อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน โดยใช้ แบบทดสอบชุดเดียวกัน เพื่อ
นามาวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของกลุ่มศึกษาด้ วยวิธี t-test for dependent
samples ที่ p = 0.05 ผลการทดสอบพบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
10.62 ± 3.91 ส่ ว นผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง เรี ย นมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 28.34 ± 5.53 เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นด้ ว ยวิ ธี t-test for dependent
samples พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเฉลี่ยหลังเรี ยนสูงกว่าเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05 (t = -18.93 และ p < .05) (ตาราง 11)
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ตาราง 11 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้ วยวิธี t-test
for dependent samples
N = 34
การทดสอบ
(คะแนนเต็ม
40 คะแนน)
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

คะแนนต่าสุด คะแนนสูงสุด
3.50
13.50

18.00
35.50

ค่าเฉลี่ย ± SD

ความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ย

t

10.62 ± 3.91
28.34 ± 5.53

17.72

18.93*

*p < .05
ระดับความก้ าวหน้ าทางการเรี ยน (average normalized gain, <g>) ได้ คานวณตาม
สูตรของ Hake (1998) เพื่ อจาแนกความก้ าวหน้ าของผู้เรี ยนแต่ละคน ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ
ได้ แก่ ระดับ ต่ า (0.00-0.29) ระดับ ปานกลาง (0.30-0.69) และระดับ สู ง (0.70-1.00) จากผล
การศึกษาพบว่า ระดับความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนด้ านผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลี่ยของผู้เรี ยนทัง้
ชันเรี
้ ยนจัดอยู่ในระดับปานกลาง (<g> = 0.60) เมื่อพิจารณาระดับความก้ าวหน้ าทางการเรี ยน
รายคน พบว่า มีผ้ เู รี ยนที่มีระดับความก้ าวหน้ าทางการเรี ย นอยู่ในระดับต่า จานวน 3 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 8.82 ระดับความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนระดับปานกลาง จ านวน 19 คน คิดเป็ นร้ อยละ
55.88 และระดับ ความก้ าวหน้ า ทางการเรี ย นระดับ สูง จ านวน 12 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 35.29
(ภาพประกอบ 74)

ความก้ าวหน้ าทางการเรี ยน <g>
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ผู้เรี ยนคนที่

ภาพประกอบ 74 ระดับความหน้ าทางการเรี ยนของผู้เรี ยนรายบุคคล
3. การตรวจสอบความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
เรื่อง ระบบต่ อมไร้ ท่อ
จากการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ ด้านเนื ้อหา ด้ านการ
จัดการเรี ยนรู้ ด้ านการวัดและประเมินผล และด้ านสื่อการเรี ยนรู้ โดยให้ ผ้ ูเรี ยนทาแบบสอบถาม
หลังจากเสร็จสิ ้นการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน โดยแบบสอบถามที่ใช้ เป็ นแบบสอบถาม
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ พบว่า ผู้เรี ยนมีระดับความพึงพอใจต่อด้ านเนื ้อหาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (4.27 ± 0.18) ความพึงพอใจต่อด้ านการจัดการเรี ยนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (4.55 ± 0.10) ความพึงพอใจต่อด้ านการวัดและประเมิ นผลโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
(4.49 ± 0.07) และความพึงพอใจต่อด้ านสื่อการเรี ยนรู้โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ มาก (4.35 ± 0.08)
(ตาราง 12)
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ตาราง 12 ความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เรื่ อง ระบบ
ต่อมไร้ ท่อ

รายการประเมิน

ค่ าเฉลี่ย

N = 31
แปลผล

ด้ านเนือ้ หา
1. เนื ้อหามีความครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้
2. เนื ้อหามีการลาดับเนื ้อหาจากง่ายไปยาก
3. เนื ้อหามีความเหมาะสมในการส่งเสริมการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ
4. เนื ้อหามีความเหมาะสมต่อความสามารถของ
ผู้เรี ยน
5. การจัดเนื ้อหาเหมาะสมกับเวลาในการจัดการ
เรี ยนรู้

4.68 ± 0.48
4.32 ± 0.65
4.45 ± 0.96

มากที่สดุ
มาก
มาก

4.26 ± 0.68

มาก

3.65 ± 0.75

มาก

คะแนนเฉลี่ยรวม
ด้ านการจัดการเรี ยนรู้

4.27 ± 0.18

มาก

1. ส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนมีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
2. ส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3. ส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนให้ ผ้ เู รี ยนได้ นาความรู้ในชันเรี
้ ยน
มาใช้ ในการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในชีวิต
จริง
4. ส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนได้ ใช้ เทคโนโลยีเข้ ามามีสว่ นช่วย
ในการเรี ยนรู้
5. ส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนมีการเรี ยนรู้ร่วมกันภายในกลุม่
6. ส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะในการพูดและนาเสนอ
หน้ าชันเรี
้ ยน
7. ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการจัดการเรี ยนรู้

4.65 ± 0.55
4.65 ± 0.49
4.45 ± 0.62

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มาก

4.39 ± 0.76

มาก

4.58 ± 0.62
4.65 ± 0.49

มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.52 ± 0.57

มากที่สดุ

คะแนนเฉลี่ยรวม

4.55 ± 0.10

มากที่สดุ
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ตาราง 12 (ต่อ)

รายการประเมิน
ด้ านการวัดและประเมินผล

ค่ าเฉลี่ย

N = 31
แปลผล

1. การวัดและประเมินผลตรงตามจุดประสงค์การ
เรี ยนรู้
2. การวัดและประเมินผลก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนเพื่อ
ดูพฒ
ั นาการของผู้เรี ยน
3. มีการวัดและประเมินผลระหว่างการจัดการเรี ยนรู้
4. ครูชี ้แจงรายละเอียดการวัดและประเมินผลให้
ผู้เรี ยนทราบ

4.40 ± 0.56

มาก

4.63 ± 0.49

มากที่สดุ

4.60 ± 0.56
4.33 ± 0.66

มากที่สดุ
มาก

คะแนนเฉลี่ยรวม
ด้ านสื่อการเรี ยนรู้

4.49 ± 0.07

มาก

4.52 ± 0.63

มากที่สดุ

4.29 ± 0.74

มาก

4.26 ± 0.77

มาก

4.35 ± 0.08

มาก

1. สื่อการเรี ยนรู้มีความเหมาะสมกับเนื ้อหาที่ทาการ
จัดการเรี ยนรู้
2. สื่อ เทคโนโลยี และอุปกรณ์มีความทันสมัย
เหมาะสมกับการจัดการเรี ยนรู้
3. สื่อการเรี ยนรู้มีความน่าสนใจ ช่วยส่งเสริมการ
เรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
คะแนนเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ยในตารางคือ 𝑥̅ ± SD ซึง่ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน
จากผลการตรวจสอบความพึงพอใจของผู้เรี ยน (ตาราง 9) แสดงให้ เห็นว่า ผู้เรี ยนมีความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ท่อ ด้ านเนื ้อหา ด้ านการวัด
และประเมินผล และด้ านสื่อการเรี ยนรู้ อยูใ่ นระดับมาก ส่วนด้ านการจัดการเรี ยนรู้อยูใ่ นระดับมาก
ที่สดุ
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4. การตรวจสอบความคิดเห็นและสิ่งได้ รับจากการสัมภาษณ์
ผู้วิจยั ได้ ทาการสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการหลังการจัดการเรี ยนรู้เพื่อถามความคิดเห็น
ต่อกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ และสิ่งที่ผ้ ูเรี ยนได้ รับจากการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญ หาเป็ นฐาน
ผู้วิจยั ได้ คดั เลือกผู้เรี ยนทังหมด
้
7 คน ซึ่งเป็ นตัวแทนจากแต่ละกลุ่มที่ใช้ ทากิจกรรมด้ วยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย ซึง่ ผู้วิจยั สรุปเป็ นประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้
ประเด็นที่ 1 เป็ นการสัมภาษณ์ เพื่อตรวจสอบความคิดเห็นเกี่ยวกับการทา
กิ จ กรรมโดยภาพรวม โดยตัง้ ค าถามว่า “เมื่ อ ท ากิ จ กรรมที่ 1 2 และ 3 ไปแล้ ว ผู้เรี ย นมี การ
เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้ าง” โดยตัวอย่างคาตอบมีดงั นี ้
ผู้เรี ยนคนที่ 2 : “เหมือนได้ คิดเยอะ อยากรู้ว่ากลุ่มอื่นตอบอะไรกัน แล้ วกลุ่มเราที่
คิดมา ยาที่คดิ มา นโยบายที่คดิ มามันดีไหม เหมือนแข่งกัน ซึง่ ผมก็ชอบ ในส่วนการหาข้ อมูลแรก ๆ
ผมก็จะตอบเท่าที่โจทย์มนั ถาม แต่พอหลัง ๆ ได้ ลองหามาเยอะ ๆ ก็ทาให้ ร้ ู ว่าข้ อมูลบางแหล่งมัน
ยังไม่คอ่ ยโอเค คือเราต้ องหามาเยอะ ๆ ก่อนว่าแต่ละแหล่งข้ อมูลเป็ นอย่างไรบ้ าง แล้ วถึงจะเอามา
ตอบได้ แล้ วทาให้ เรารู้วา่ การที่จะทาอะไรอย่างหนึง่ เนี่ย เราต้ องเตรี ยมอะไรบ้ าง”
ครู : “นอกเหนือจากนี ้คิดว่ามีอะไรอีกบ้ าง”
ผู้เรี ยนคนที่ 2 : “เอาจริ ง ๆ ผมชอบกิจกรรมนี ้มาก เหมือนได้ คิดจริ ง ๆ ถ้ าเกิดว่า
เรี ยนในห้ องเหมือนเราแค่ฟังครู จด แล้ วก็อ่านหนังสือสอบ รู้แค่ผ่าน ๆ อย่างเรื่ องที่ทากิจกรรมผม
ว่า ผมจาได้ เหมือนเวลาที่เราผ่านมันมาเยอะ ๆ ได้ คิดกับมันเยอะ ๆ เราก็จาได้ มันเข้ าใจว่าทาไม
ถึงเป็ นอย่างนี ้ ซึ่งตัวผมเองก็ไม่ได้ ชอบชี วะฯ พอได้ ทากิจกรรม ได้ ทาอะไรที่ มันได้ คิดหน่อย ได้
ทางานร่วมกับเพื่อน มันก็สนุกกว่าเรี ยนแบบเดิม ๆ”
ผู้เรี ยนคนที่ 7 : เสิร์ชข้ อมูลที่ต้องการหาก็จะเจอเว็ปหลากหลาย เราก็ไม่แน่ใจว่า
ข้ อมูลที่ได้ มามันจริ งหรื อเปล่า เราก็ไปเสิร์ชให้ มนั ลึกกว่ าเดิมอีกทีนึง อาจจะเสิร์ชใน scholar ไป
ลองอ่านดูวา่ มันมีจริงหรื อเปล่า
(สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)
จากผลการสัมภาษณ์ พบว่า หลังจากที่ผ้ เู รี ยนได้ ทากิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้
ปั ญ หาเป็ นฐานท าให้ ผู้เรี ย นได้ ฝึ ก การวิ เคราะห์ ม ากขึ น้ สามารถค้ น คว้ า และพิ จ ารณาเลื อ ก
แหล่งข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลหลาย ๆ แหล่งมาตอบคาถามได้ อีกทัง้ ชอบกิจกรรมที่ทา เนื่องจาก
สนุกทาให้ จดจาและเข้ าใจเนื ้อหาได้ ดีกว่าการเรี ยนในรูปแบบเดิมที่เป็ นแบบบรรยาย และได้ ทางาน
ร่วมกันกับผู้อื่น
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ประเด็นที่ 2 เป็ นการสัมภาษณ์ เพื่อตรวจสอบความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์
ของกิจกรรมต่ อผู้เรี ยน โดยใช้ คาถามว่า “ผู้เรี ยนคิดว่ากิจกรรมช่วยส่งเสริ มการเรี ยนของผู้เรี ยน
ด้ านใดบ้ าง และส่งเสริมอย่างไร” โดยตัวอย่างคาตอบมีดงั นี ้
ผู้เรี ยนคนที่ 2 : “ผมสนุกกับการเรี ยน ข้ อมูลที่เอามาจะเป็ นอย่างไรบ้ าง เมื่อเทียบ
กับเพื่อน มีบางอันเรายังมองไม่ถึง หรื อเพื่อนที่มองไม่ถึง ได้ ทางานร่วมกับเพื่อน ได้ ทางานเป็ นทีม”
ผู้เรี ยนคนที่ 3 : “ครู เปิ ดโอกาสให้ ใช้ สื่อในห้ อง ก็ เหมือนได้ ทาจริ ง ๆ และมีใบให้
จดบันทึก เหมือนเราสรุ ปไว้ แล้ ว ก็สามารถนากลับมาดูได้ แต่พอครู ให้ นามาทาในห้ องมันก็สนุก
โดยเฉพาะหัวข้ อที่น่าสนใจ มันก็สนุก ยิ่งได้ ทากับเพื่อนด้ วย ได้ หาข้ อมูลจริ ง ๆ เหมือนเป็ นการทา
การวิจัย ได้ วิเคราะห์ข้อมูล ว่าจริ งหรื อเปล่า มีงานวิจัยหรื อเปล่า ได้ ฝึกทักษะการค้ นคว้ าข้ อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล เช่น เปิ ดเว็บก็ต้องไล่เรี ยงแล้ วว่ามีความน่าเชื่อถือไหม อะไรที่ดี ที่สดุ ถ้ าสมมติว่ามี
สามเว็บที่หามามันตรงกัน ก็น่าเชื่อถือได้ แล้ ว แต่ผมก็ไม่ร้ ูว่าข้ อมูลลึก ๆ เป็ นอย่างไร เราจะข้ อมูล
นัน้ ด้ วยเหตุผ ลอะไร ไม่ใช่แบบเป็ นเบาหวานขาดอินซูลิน แล้ วก็หาว่าอันที่เป็ นอินซูลินเข้ าไปใน
ร่ างกาย ซึ่งมันก็ไม่ใช่ เราก็ ต้องใช้ ตัวอื่ นแทนที่ ไปลดนา้ ตาลแทนอินซูลิน ซึ่งเราก็ต้องคิดว่ามัน
อาจจะไม่ ใ ช่ ส าเหตุเดี ย ว หรื อ สองสาเหตุ หรื อ อาจจะมี ส าเหตุที่ ส ามที่ เรายัง ไม่ ร้ ู เราก็ ต้ อ ง
ครอบคลุมไว้ ก่อน และได้ ฝึกการทางานกลุม่ ในการแบ่งหน้ าที่ ช่วยกันทา”
ผู้เรี ยนคนที่ 3 : “ถ้ านัง่ เรี ยนก็ฟังครู ไปเรื่ อย ๆ จดตาม ไฮไลท์ แล้ วค่อยเอามาใช้
ตอนก่อนสอบ แล้ วก็ลืมหลังสอบ แต่กระบวนการนี ้ยังจาได้ อยู่เลย ว่ามีสารอะไร มีอะไร คือเราได้
หา ได้ จดบันทึก แล้ วก็ใช้ จริงในตอนนัน้ มันก็จะติดกับตัวเราในระยะที่นานกว่า”
ผู้เรี ยนคนที่ 4 : “ชอบตอนฟั งคาตอบเพื่ อนกลุ่ม อื่น มันดูแตกต่าง บางกลุ่ม ฟั ง
แล้ วไม่คดิ ว่าเขาจะคิดแบบนี ้ได้ ”
ผู้เรี ยนคนที่ 5 : “ไม่หลับ ได้ คิดร่วมกัน ได้ ฝึกวิเคราะห์ คิดหาสาเหตุของมัน คิดใน
หลายแง่มมุ มองจากเหตุหนึง่ ไปอีกเหตุหนึง่ อีกด้ านหนึง่ ที่ยงั มองไม่เห็น
ผู้เรี ยนคนที่ 6 : “ดีกว่าที่ ครู สอนไปอย่างเดียวมันก็ เข้ าหัว ๆ ไปเฉยๆ แต่พ อมา
เสิร์ชข้ อมูลเองมันก็ได้ หาหลาย ๆ เว็บ ได้ ขยายความรู้มากขึ ้น”
(สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)
จากผลการสัม ภาษณ์ พบว่า ผู้เรี ยนได้ แสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับกิจกรรมว่าเป็ น
กิจกรรมที่ดีที่ช่วยฝึ กการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้ สืบค้ นแหล่งข้ อมูลมาใช้ ในการตอบคาถาม
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และพิจารณาความน่าเชื่อถื อของข้ อมูลที่จะมาใช้ ในการตอบคาถาม ได้ ทางานกับผู้อื่นเป็ นกลุ่ม
รวมถึงช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทราบและรับฟั งความคิดเห็นของคนอื่นที่แตกต่างกันหรื อที่ยงั คิดไม่ถึง
5. การสร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบ
ประเมินความพึงพอใจ
5.1 การสร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้
จากการศึกษาเอกสารและแนวทางในการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ท่อ ตามรูปแบบของการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ผู้วิจยั ได้
สร้ างแผนการจัด การเรี ย นรู้ ทัง้ หมด 3 แผน โดยแต่ ล ะแผนการจัด การเรี ย นรู้ ประกอบด้ ว ย
ใบกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน สถานการณ์และโจทย์ปัญหาที่ใช้ ในกิจกรรม เนื ้อหา
สาระ และใบความรู้ โดยแผนการจัดการเรี ยนรู้ทงหมดได้
ั้
รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทังหมด
้
5
ท่าน ประกอบด้ วย ผู้เชี่ยวชาญด้ านวิทยาศาสตร์ 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา 2
ท่าน โดยการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ทังหมด
้
2 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านองค์ประกอบของ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ และด้ านกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ พบว่า องค์ประกอบของแผนการจัดการ
เรี ยนรู้และกระบวนการจัดการเรี ยนรู้มีคา่ ความสอดคล้ องอยู่ระดับเหมาะสมกับการนาไปใช้ ในทุก
ด้ าน นอกจากนี ้ ผู้เชี่ยวชาญแนะนาให้ ระบุการระบุสาระสาคัญ สาระการเรี ยนรู้ และจุดประสงค์
ของแผนการจัดการเรี ยนรู้ให้ ชดั เจน ซึ่งผู้วิจยั ได้ ดาเนินการแก้ ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญเป็ น
ที่เรี ยบร้ อย
5.2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ผู้วิจัยได้ ส ร้ างแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ท่อ เป็ น
ข้ อสอบแบบอั ต นั ย จ านวน 21 ข้ อ โดยได้ รั บ การประเมิ น จากผู้ เชี่ ย วชาญทั ง้ หมด 5 ท่ า น
ประกอบด้ วย ผู้เชี่ยวชาญด้ านวิทยาศาสตร์ 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา 2 ท่าน เพื่อทา
การประเมิ นค่าดัชนี ความสอดคล้ องของแบบทดสอบ (IOC) พบว่า แบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยน ข้ อสอบแต่ละข้ อมีค่าดัชนีความสอดคล้ องอยู่ที่มากกว่า 0.5 ขึ ้นไป จากนันผู
้ ้ วิจยั ได้
คัด เลื อ กข้ อ สอบที่ มี ค่า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ งมากกว่า 0.5 และที่ ไ ด้ รับ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไขตาม
คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญเพื่อนาไปทดลองใช้ กบั ผู้เรี ยนกลุ่มที่ไม่ใช่กลุม่ ศึกษาเพื่อหาค่าความยาก
ง่ายและค่าอานาจการจาแนก
ผลการนาแบบทดสอบไปทดลองใช้ กับกลุ่มผู้เรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มศึกษา จากนันน
้ าผลที่
ได้ ม าวิ เคราะห์ ห าค่า ความยาก-ง่ า ย (p) และค่า อ านาจจ าแนก (r) และค่า ความเชื่ อ มั่น ของ
แบบทดสอบทังฉบั
้ บด้ วยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค พบว่า ข้ อสอบแต่ละข้ อมีคา่ ความยาก-
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ง่ายอยู่ระหว่าง 0.00 - 0.80 และมีค่าอานาจการจาแนกอยู่ระหว่าง 0.00 - 0.33 จากนันผู
้ ้ วิจัยได้
คัดเลือกข้ อสอบที่มีค่าความยาก-ง่ายอยู่ระหว่าง 0.2 - 0.8 และมีค่าอานาจการจาแนกมากกว่า
0.2 เพื่ อนาไปวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกับกลุ่มที่ศึกษา ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้ วยสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบัค พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.76 ซึ่งมากกว่า
0.50 ตามที่กาหนดไว้
5.3 การสร้างแบบประเมิ นถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ ต่อการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ท่อ ทังหมด
้
4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านเนื ้อหา ด้ านการจัดการเรี ยนรู้ ด้ านการ
วัดและประเมิ นผล และด้ านสื่ อการเรี ยนรู้ โดยมีคาถามทัง้ หมด 19 คาถาม ซึ่งเป็ นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ เมื่อประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ หมด 5 ท่าน ประกอบด้ วย ผู้เชี่ยวชาญด้ าน
วิทยาศาสตร์ 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ ศึกษา 2 ท่าน พบว่า องค์ป ระกอบของ
แบบทดสอบมีความเหมาะสม อีกทังผู
้ ้ วิจยั ได้ ปรับปรุงแก้ ไขรายละเอียดต่ าง ๆ ตามคาแนะนาของ
ผู้เชี่ยวชาญก่อนนาไปใช้ กบั กลุม่ ที่ศกึ ษา
6. แนวทางในการปรั บปรุ งจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เรื่ อง ระบบต่ อมไร้ ท่อ
ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ใช้ การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ท่อ
โดยแบ่ ง เนื อ้ หาสาระออกเป็ น 3 แผนการจัด การเรี ย นรู้ โดยแต่ ล ะแผนการจัด การเรี ย นรู้ ใช้
ระยะเวลา 3 คาบเรี ยน คาบเรี ยนละ 50 นาที โดยกลุ่ม ที่ ศึกษาคือ ผู้เรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
ห้ อ งเรี ย นพิ เศษวิ ท ยาศาสตร์ แผนการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ ภาคเรี ย นที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 จานวน 34 คน จากโรงเรี ยนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ในรายวิชา
ชีววิท ยาของภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 การจัด การเรี ยนรู้ ใช้ วิธีการสอนตามรู ปแบบการ
เรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ซึง่ มีขนตอนทั
ั้
งหมด
้
7 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. ขันเตรี
้ ยมพร้ อมผู้เรี ยน
ผู้สอนชีแ้ จงจุดประสงค์ของการเรี ยนและวิธีการเรี ยนให้ ผ้ เู รี ยนทราบ ผู้เรี ยนทา
แบบทดสอบก่อนเรี ยน และแบ่งกลุ่มผู้เรี ยนออกเป็ นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน โดยคละความสามารถ ซึ่ง
จาแนกความสามารถทางการเรี ยนจากเกรดในรายวิชาชีววิทยาของภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2560 จากนัน้ ให้ ผ้ ูเรี ยนร่ วมกันอภิ ปรายหัวข้ อที่ กาลังจะจัดการเรี ยนรู้ โดยผู้สอนเนื อ้ หาสาระที่
ผู้เรี ยนต้ องรู้อย่างคร่าว ๆ ก่อนที่จะเรี ยนรู้ในขันต่
้ อไป
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2. ขันก
้ าหนดและระบุปัญหา
ผู้เรี ย นแต่ล ะกลุ่ม ได้ รับ ปั ญ หาที่ เป็ น สถานการณ์ ซึ่ง เป็ น ปั ญ หาที่ ผ้ ูเรี ย นไม่ไ ด้
เตรี ยมตัวล่วงหน้ ามาก่อนเพื่อกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนใจและอยากค้ นหาคาตอบ โดยทุกกลุ่ม
จะได้ รับปัญหาเดียวกัน
3. ขันท
้ าความเข้ าใจกับปัญหา
ผู้เรี ยนแต่ละคนภายในกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาว่ามีความเกี่ยวข้ องกับระบบ
ต่อมไร้ ท่อและการเปลี่ ยนแปลงของฮอร์ โมนอย่างไร และร่ วมกันวางแผนการดาเนิ นการศึกษา
ค้ นคว้ าหาข้ อมูลเพิ่มเติมว่าต้ องการข้ อมูลส่วนไหนเพิ่มเพื่อที่จะสามารถตอบโจทย์ปัญหาได้
4. ขันด
้ าเนินการค้ นคว้ า
ผู้เรี ยนแต่ละกลุ่มดาเนินการศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้ ตามที่ได้ วางแผนไว้ โดยใช้
หนังสือเรี ยนหรื อข้ อมูลบนอินเทอร์ เน็ต และบันทึกลงแบบบันทึกข้ อมูลที่ผ้ สู อนแจกให้
5. ขันรวบรวมและสั
้
งเคราะห์ข้อมูล
ผู้เรี ยนนาความรู้ที่ได้ จากการค้ นคว้ ามานาเสนอกับเพื่อนภายในกลุม่ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น อภิ ปรายผล และสังเคราะห์ ข้อมูลโดยนาข้ อมูลต่าง ๆ จากการค้ นคว้ าทัง้ หมดมา
สังเคราะห์ให้ เหลือเพียงข้ อมูลที่สาคัญที่สดุ
6. ขันสรุ
้ ปและประเมินคาตอบ
ผู้เรี ยนสรุปและประเมินคาตอบของกลุ่มตนเองอีกครัง้ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนจาแนกว่ามี
ข้ อมูลเพียงพอหรื อไม่ในการตอบปัญหาที่ได้ รับหรื อไม่ และมีแนวทางในการตอบอย่างไร
7. ขันน
้ าเสนอและประเมินผลงาน
ผู้เรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอคาตอบของกลุ่มตนเองผ่านการนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน
โดยให้ ผ้ ูสอนและผู้เรี ยนร่ วมกันประเมินคาตอบที่ได้ ของแต่ละกลุ่มร่ วมกันอภิปรายถึงคาตอบที่
ถูกต้ องและครบถ้ วนที่สดุ หากครูผ้ สู อนพบว่าผู้เรี ยนมีข้อผิดพลาดบางประการ ผู้สอนต้ องแก้ ไขให้
ผู้เรี ยนเข้ าใจอย่างถูกต้ องและอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นที่ยงั ไม่สมบูรณ์
สาหรับการจัดการเรี ยนรู้ในงานวิจยั นี ้เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ตามรูปแบบของการวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการในชันเรี
้ ยน (classroom action research) อ้ างอิงจากการวิจยั แบบขดลวดหรื อ PAOR
(Kemmis and McTaggart, 1990) โดยแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู้ ผู้วิจัยได้ วางแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ ในแต่ละคาบ จากนัน้ ดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ ตามแผนที่วางไว้ ในระหว่างการปฏิบตั ิการ
จัดการเรี ยนรู้ผ้ วู ิจยั ต้ องตรวจสอบผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้นภายในห้ องเรี ยน และเมื่อสิ ้นสุดการปฏิบตั ิการ
จัดการเรี ยนรู้แล้ ว ทาการวิเคราะห์ผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้น ข้ อดี ข้ อบกพร่อง รวมถึงปั ญหาที่เกิดขึ ้นไม่ว่า
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จะต่อผู้สอนหรื อผู้เรี ยน เพื่อหาแนวทางการแก้ ไขและปรับปรุงการจัดการเรี ยนรู้ให้ ดีขึ ้น ซึ่งสามารถ
สะท้ อนให้ เห็นได้ จากการสัมภาษณ์ผ้ เู รี ยนแบบไม่เป็ นทางการ และจากการสังเกตและจดบันทึก
ของผู้วิจยั ระหว่างการจัดการเรี ยนรู้
6.1 การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
จากการดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1 เรื่ อง ต่อมไร้ ท่อและ
ฮอร์ โมนจากต่อมไร้ ท่อ ผู้วิจัยได้ ชี แ้ จงจุดประสงค์ของการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญ หาเป็ นฐาน
จากนันด
้ าเนินการจัดเรี ยนการรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ผู้วิจยั ได้ ออกแบบสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้ อง
กับชีวิตประจาวันเพื่ อกระตุ้นความสนใจของผู้เรี ยน ให้ ผ้ ูเรี ยนวิเคราะห์ ปัญ หา ค้ นคว้ ารวบรวม
ข้ อมูล เพื่ อน ามาอภิ ป รายและสรุ ป เป็ น ค าตอบเป็ น กลุ่ม จากนัน้ น าเสนอหน้ าชัน้ เรี ย น การจัด
กิจ กรรมการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปั ญ หาเป็ นฐานตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 1 พบประเด็นปั ญ หาที่
สาคัญและสิ่งที่เกิดขึ ้น ดังนี ้
1) จากการสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน พบว่า ช่วงนาเข้ าสู่สถานการณ์
ปั ญหาซึ่งเกี่ยวข้ องกับปริ มาณไอโอดีนในน ้าปั สสาวะของผู้หญิงตังครรภ์
้
และฮอร์ โมนไทรอกซินยัง
ไม่สามารถกระตุ้นความสนใจและความอยากเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนได้ ดี
2) จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรี ยนขณะทากิจกรรมและการตอบคาถามลง
ในใบกิจกรรมของผู้เรี ยน พบว่า ผู้เรี ยนส่วนใหญ่ค้นหาข้ อมูลได้ ยงั ไม่เพียงพอต่อการตอบคาถาม
ขาดการตอบคาถามในประเด็นย่อย เช่น ความแตกต่างของปริ มาณของไอโอดีนในปั สสาวะของ
ผู้หญิงตังครรภ์
้
ในภาคเหนือกับภาคอีสาน ซึง่ มีปริมาณที่แตกต่างกันค่อนข้ างมากทังที
้ ่เป็ นภูมิภาค
ที่ไม่ได้ ติดทะเล นอกจากนี ้จากการสังเกตผู้เรี ยนขณะที่ตอบคาถามลงในใบกิจกรรม พบว่า ผู้เรี ยน
ไม่สามารถวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์ถามออกมาได้ ทงหมด
ั้
ทาให้ การตอบคาถามไม่ครบถ้ วน และจาก
การสัมภาษณ์ผ้ เู รี ยนอย่างไม่เป็ นทางการขณะทากิจกรรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
ของผู้เรี ยน พบว่า ผู้เรี ยนยังวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหายังไม่ครบถ้ วน เช่น ยังไม่สามารถวิเคราะห์
ประเด็นเกี่ยวกับความแตกต่างของปริ มาณไอโอดีนที่แตกต่างกันระหว่างจังหวัดที่อยู่ในภาคอีสาน
และภาคเหนือได้
3) เวลาที่ใช้ สอนเนื ้อหาก่อนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ใช้ เวลาค่อนข้ างมาก ทาให้
เวลาที่ใช้ สาหรับจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานมีน้อยลง นอกจากนี ้ครูพี่เลี ้ยงยังได้ ให้
คาแนะนาจากบันทึกการสังเกตของครู พี่ เลี ย้ งเกี่ ยวกับการสอนเนือ้ หาก่อนการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู้วา่
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“ควรใช้เวลาในการสอนเนื ้อหาก่ อนทากิ จกรรมการเรี ยนรู้ ให้น้อยลง และพูด
เฉพาะประเด็นสาคัญ”
(บันทึกการสังเกตของครูพี่เลี ้ยง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561)
4) ผู้ เรี ย นยั ง ไม่ เ ข้ าใจการท างานของฮอร์ โ มนและหน้ าที่ ข องฮอร์ โ มนนั น้
โดยเฉพาะฮอร์ โมนที่ถูกสร้ างจากต่อมใต้ สมองส่วนหน้ าซึ่งมีหลายตัวและมีหน้ าที่ที่แตกต่างกัน
บางตัวมีหน้ าที่สมั พันธ์กบั ฮอร์ โมนชนิดอื่นที่ผ้ เู รี ยนยังไม่เคยเรี ยน เช่น ฮอร์ โมน ACTH TSH ทาให้
ผู้เรี ยนมักเกิดความสับสนและไม่เข้ าใจการทางานของฮอร์ โมนนัน้ โดยผู้วิจยั ได้ สมั ภาษณ์ผ้ เู รี ยน
อย่างไม่เป็ นทางการหลังจากการจัดการเรี ยนรู้เกี่ยวกับชนิดและหน้ าที่ของฮอร์ โมนที่ถกู สร้ างจาก
ต่อมไร้ ท่อ พบว่า ผู้เรี ยนสับสนการทางานของฮอร์ โมนที่ถกู สร้ างจากต่อมใต้ สมองส่วนหน้ าและยัง
ไม่เข้ าใจการทางานของฮอร์ โมนดังกล่าว ดังจะเห็นได้ จากคาตอบของผู้เรี ยนจากการสัมภาษณ์
อย่างไม่เป็ นทางการดังนี ้
“ไม่ เ ข้ า ใจการท างานของฮอร์ โมนที ่ ส ร้ า งจากต่ อ มใต้ ส มองส่ ว นหน้ า
โดยเฉพาะฮอร์ โมนทีไ่ ปมี ผลต่อต่อมไร้ท่ออืน่ ว่ามี ผลต่อต่อมไร้ท่อนัน้ ยังไง”
(ผู้เรี ยนคนที่ 5, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561)
จากปั ญ หาที่พบและสิ่งที่เกิดขึ ้นในการจัดการเรี ยนรู้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 1
ผู้วิจยั ได้ ปรับแก้ ในแผนการเรี ยนรู้ถดั ไป ได้ แก่
1) ปรับปรุ งสถานการณ์ ให้ มีความท้ าทายความสามารถของผู้เรี ยนมากขึน้ ให้
ผู้เรี ยนได้ ประยุกต์ความรู้เพื่อหาแนวทางแก้ ไขต่อสถานการณ์ดงั กล่าว นอกจากนี ้ก่อนเข้ าสู่การทา
กิจกรรม ผู้วิจยั ได้ กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเห็นความสาคัญของปั ญหาว่าเป็ นปั ญหาที่อยู่ใกล้ ตวั และเป็ น
ปัญหาที่นา่ สนใจ ผ่านการตังค
้ าถามให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสงสัย อยากที่จะเรี ยนรู้
2) อธิบายสรุปความรู้ เกี่ ยวกับสาเหตุของความแตกต่างของปริ มาณไอโอดีนใน
น ้าปั สสาวะของผู้หญิงตังครรภ์
้
การขาดไอโอดีน และบทบาทของไอโอดีนต่อการทางานของระบบ
ต่อมไร้ ท่อ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความเข้ าใจมากขึ ้น อีกทังใช้
้ คาถามนาเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ ปั ญ หาและโจทย์ ค าถามได้ ละเอี ย ดมากขึ น้ อี ก ทั ง้ สามารถสื บ ค้ นข้ อมู ล จาก
แหล่งข้ อมูลที่นา่ เชื่อถือและมีความหลากหลาย เพื่อให้ การดาเนินกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
3) ปรับเปลี่ยนขันตอนการท
้
ากิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน โดยให้
ผู้เรี ยนแต่ล ะกลุ่ม รับ โจทย์ ปั ญ หาที่ เป็ น สถานการณ์ และแบบบันทึกข้ อมูล รายบุค คลซึ่งเป็ น ใบ
กิจกรรมเดี่ยว โดยให้ ผ้ ูเรี ยนวิเคราะห์ปัญ หาจากสถานการณ์ ที่กาหนด จากนัน้ นาไปค้ นคว้ าหา
ข้ อมูลเพิ่มเติมและจดบันทึกผลการหาข้ อมูลเพิ่มเติมลงในแบบบันทึกข้ อมูลรายบุคคลเพื่อจะนามา

150
ตอบโจทย์คาถามลงในใบกิจกรรมของตนที่บ้าน จากนันจึ
้ งนามาทากิจกรรมกลุ่มในคาบเรี ยนครัง้
ถัดไป โดยอภิปรายร่วมกันกับเพื่อน สรุปเป็ นคาตอบของกลุม่ และนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน
4) ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการจัดการเรี ยนรู้เกี่ยวกับการทางานของฮอร์ โมนให้ ผ้ เู รี ยนเห็น
การทางานโดยภาพรวมมากขึ ้น โดยยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการทางานของฮอร์ โมน
หลายชนิดและเรื่ องระบบประสาทของร่างกายที่ผ้ เู รี ยนเคยเรี ยนมาแล้ ว เช่น การกระหายน ้าหรื อ
สภาวะที่ร่างกายขาดน ้า เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเชื่อมโยงความรู้จากเรื่ องระบบประสาทกับเรื่ องระบบต่อม
ไร้ ทอ่ และเห็นภาพการทางานของระบบต่อมไร้ ทอ่ ได้ ง่ายขึ ้น
6.2 การปรั บปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู้ ท่ ี 2
จากการดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2 ผู้วิจยั ได้ สอนเนื ้อหา
เบื ้องต้ น จากนันให้
้ ผ้ เู รี ยนทากิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานในกิจกรรมที่ 2 โดย
ใช้ สถานการณ์ปัญหาที่ปรับปรุงข้ อบกพร่องที่พบจากการจัดการเรี ยนรู้ในแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1
และให้ ผู้ เรี ย นด าเนิ น การเรี ย นรู้ ตามขัน้ ตอนการจัด การเรี ย นรู้ แบบใช้ ปั ญ หาเป็ นฐาน โดย
ด าเนิ น การจัด กิ จ กรรมเหมื อ นกั บ ในแผนการจัด การเรี ย นรู้ ที่ 1 คื อ ให้ ผู้ เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม รั บ
สถานการณ์ ปัญหาและแบบบันทึกข้ อมูลรายบุคคลซึ่งเป็ นใบกิ จกรรมเดี่ยว โดยให้ นนเรี
ั ้ ยนนาไป
วิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ที่กาหนดให้ ที่บ้าน ค้ นคว้ าหาข้ อมูลเพิ่มเติม และจดบันทึกผลการ
หาข้ อมูลเพิ่มเติมลงในแบบบันทึกข้ อมูลรายบุคคลเพื่อจะนามาตอบโจทย์คาถามลงในใบกิจกรรม
ของตน จากนันจึ
้ งนามาทากิจกรรมกลุ่ม โดยอภิปรายร่วมกันกับเพื่ อน สรุ ปเป็ นคาตอบของกลุ่ม
และนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยนในคาบเรี ยนครัง้ ถัดไป
จากการปรับปรุงข้ อบกพร่องที่พบจากการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1 ผู้วิจยั ได้ ดาเนินกิจกรรม
การจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานในกิจกรรมที่ 2 และพบประเด็นปั ญหาที่สาคัญและสิ่งที่
เกิดขึ ้น ดังนี ้
1) ผู้เรี ยนในแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นและอภิปรายมากขึ ้นหลังจากที่
ได้ ปรับปรุ งสถานการณ์ ปัญ หาให้ ใกล้ ตวั กับชีวิตประจาวันของผู้เรี ยนมากยิ่งขึน้ ซึ่งเกี่ ยวข้ องกับ
โรคเบาหวานและฮอร์ โมนอินซูลิน จากการสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนขณะทากิจกรรม
พบว่า ผู้เรี ยนมีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุ่มมากขึ ้น โดยความคิดเห็นส่วน
ใหญ่เชื่อมโยงโรคเบาหวานเข้ ากับชีวิตประจาวัน เช่น การเป็ นโรคเบาหวานในปั จจุบนั อาหารใน
ปั จจุบนั มีอิทธิพลต่อการเป็ นโรคเบาหวาน การรักษาโรคเบาหวานในปั จจุบนั นอกจากนี ้จากการ
สั ง เกตของเพื่ อ นผู้ วิ พ ากษ์ พบว่ า ผู้ เรี ย นหลายกลุ่ ม เชื่ อ มโยงปั ญ หาจากสถานการณ์ กั บ
ชีวิตประจาวันได้ ดี และมีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างกัน
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2) ผู้เรี ยนต้ องการหาข้ อมูลเพิ่มเติมและใช้ เวลาในการอภิปรายและสรุปคาตอบ
ของกลุ่มเพิ่มขึ ้น ทาให้ เวลาในการนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยนลดลง ผู้ วิจยั จึงใช้ วิธีส่มุ กลุ่มตัวแทนขึ ้นมา
นาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน
3) จากการปรับขันตอนการท
้
ากิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยให้ ผ้ เู รี ยนทากิจกรรมเดี่ยว
ก่อ น จากนัน้ ท ากิ จ กรรมกลุ่ม ต่อ ทัง้ ในกิ จ กรรมที่ 1 และ 2 พบว่า ผู้เรี ยนชอบลัก ษณะการท า
กิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากได้ สืบค้ นข้ อมูลด้ วยตนเองก่อน จากนันน
้ ามารวมกันกับเพื่อนในกลุ่ม
ทาให้ ได้ เห็นความหลากหลายและความแตกต่างของข้ อมูลที่เพื่อนหามา อีกทังได้
้ เห็นความคิดเห็น
หรื อมุมมองที่มีตอ่ สถานการณ์ปัญหาที่หลากหลายมากขึ ้น ดังจะเห็นได้ จากคาตอบของผู้เรี ยนจาก
การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการดังนี ้
“ได้เห็นและได้ฟังความคิ ดเห็นของเพื ่อนที ่หลากหลาย โดยบางคนคิ ดได้ใน
แบบทีเ่ ราคิ ดไม่ถึง”
(ผู้เรี ยนคนที่ 19, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)
จากปั ญ หาที่พบและสิ่งที่เกิดขึ ้นในการจัดการเรี ยนรู้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 1
ผู้วิจยั ได้ ปรับแก้ ในแผนการเรี ยนรู้ถดั ไป ได้ แก่
1) กาหนดเวลาในแต่ละขันตอนของการจั
้
ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้ แน่นอนเพื่อให้
ดาเนินกิจกรรมกระชับขึ ้น ซึง่ ผู้เรี ยนสามารถทางานได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2) ปรับรูปแบบของกิจกรรมให้ เหมาะสมและกระชับขึ ้น เนื่องจากผู้เรี ยนสามารถ
สืบค้ นข้ อมูลได้ ดีและรวดเร็ วขึ ้นจากการทากิจกรรมที่ผ่านมา สามารถทางานร่วมกับเพื่อนในกลุ่ม
ได้
6.3 การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
จากการจั ด การเรี ย นรู้ ในแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ 3 ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการปรั บ ปรุ ง
ข้ อบกพร่องที่พบจากการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2 โดยให้ ผ้ เู รี ยนแต่ละกลุ่มค้ นคว้ าหาข้ อมูลเพิ่มเติม สรุ ป
คาตอบลงในใบกิจกรรมกลุ่มเพียงอย่างเดียวและนาเสนอภายในคาบเรี ยน เนื่องจากทางโรงเรี ยน
มีการประกาศลดระยะเวลาในการเรี ยนแต่ละคาบลง 10 นาที เพื่อทากิจกรรมตอนเย็น ทาให้ มี
เวลาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ น้ อยลง หลังจากที่ทากิ จกรรมการเรี ยนรู้ ตามแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ที่ 3 พบประเด็นปัญหาที่สาคัญและสิ่งที่เกิดขึ ้น ดังนี ้
1) ผู้เรี ยนมีความกระตือรื อร้ น มีการวางแผนการทางาน ช่วยกันสืบค้ นหาข้ อมูล
รวมถึงมีการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกันกับเพื่อนในกลุม่ อย่างสม่าเสมอ
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2) เนื่องจากระยะเวลาที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ลดลง ทาให้ เวลาในการนาเสนอ
หน้ าชันเรี
้ ยนลดลง ผู้วิจยั จึงใช้ วิธีสมุ่ กลุม่ ตัวแทนขึ ้นมานาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน
3) เนื อ้ หาที่ ใช้ ในการจัดการเรี ย นรู้ ในแผนการจัดการเรี ย นรู้ ที่ 3 เกี่ ยวกับ เรื่ อ ง
ฮอร์ โมนเพศและฮอร์ โมนอื่น ๆ ในร่างกาย ซึ่งมีความซับซ้ อนมากกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับเนื ้อหาใน
กิจกรรมที่ 1 และ 2 ทาให้ ผ้ เู รี ยนยังวิเคราะห์ ตีความสถานการณ์ปัญหาได้ ยงั ไม่ครบถ้ วน
7. แนวปฏิบัตทิ ่ ดี ีของการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เรื่ อง ระบบต่ อมไร้ ท่อ
จากการดาเนินการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานสามารถสรุ ปเป็ น แนวปฏิบตั ิที่ดี
ของการจัด การเรี ย นรู้ แบบใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน เรื่ อ ง ระบบต่อ มไร้ ท่ อ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาฐาน เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ทอ่ ให้ มีประสิทธิภาพได้ ดงั นี ้
1) การจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ท่อ ควรเชื่อมโยงการทางานของระบบต่อม
ไร้ ทอ่ เข้ ากับระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ซึ่งจะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมองเห็นภาพรวมของการทางานของระบบ
ต่อมไร้ ทอ่ ได้ ดีขึ ้น
เนื ้อหาเรื่ อง ระบบต่อมไร้ ท่อ ส่วนใหญ่เป็ นเนื ้อหาที่คอ่ นข้ างเป็ นนามธรรม อยู่ใน
ระดับเซลล์ และขาดการเชื่อมโยงให้ เห็นภาพ ซึ่งส่วนใหญ่ ผ้ เู รี ยนเรี ยนเพื่อจดจาเนือ้ หามากกว่า
เพื่อเข้ าใจกลไกการทางานของระบบต่อมไร้ ท่อ จากการสัมภาษณ์ผ้ เู รี ยนแบบไม่เป็ นทางการหลัง
การจัดการเรี ยนรู้ในแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1 เกี่ยวกับการเรี ยนเนื ้อหาเรื่ อง ระบบต่อมไร้ ทอ่ พบว่า
“ส่วนใหญ่เนื ้อหาที ่ผมเห็น เหมื อนเรี ยนเพื ่อจาชื ่อฮอร์ โมนและหน้าที ่ของมัน
เท่านัน้ ”
(ผู้เรี ยนคนที่ 13, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561)
ผู้วิจยั จึงปรับวิธีการสอนในแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 2 และ 3 ในส่วนของเนื ้อหา
โดยใช้ สถานการณ์ ตวั อย่างที่พบในชีวิตประจาวัน เช่น การหิว การกระหายนา้ การอยากอาหาร
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนวิเคราะห์และอภิปรายร่ วมกันในชันเรี
้ ยน โดยเชื่อมโยงกับเรื่ องระบบต่อมไร้ ท่อและ
ระบบอื่น ๆ ในร่ างกาย ซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของผู้เรี ยน พบว่า ผู้เรี ยนให้ ความ
สนใจกับเนื ้อหาที่เรี ยน และร่วมกันอภิปรายมากขึ ้น ซึง่ ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ เชื่อมโยงความรู้เรื่ อง ระบบ
ต่อมไร้ ทอ่ กับสถานการณ์ในชีวิตประจาวันได้
2) การจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานต้ องมีโจทย์หรื อสถานการณ์ที่น่าสนใจ มี
ความหลากหลาย ท้ าทายความสามารถ เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจาวันและเป็ น
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เรื่ องใกล้ ตวั ของผู้เรี ยน ซึ่งจะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรี ยนให้ อยากเรี ยนรู้ อยากค้ นหาคาตอบ
และเกิดการเรี ยนรู้จากสถานการณ์ปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการจัดกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปั ญหาเป็ นฐานโดยใช้ สถานการณ์
ปั ญ หาที่ แตกต่างกัน ในแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 1 ผู้วิจัยได้ ใช้ สถานการณ์ ปัญหาที่เกี่ ยวข้ องกับ
ความแตกต่ า งของปริ ม าณ ไอโอดี น ในน า้ ปั สสาวะของผู้ หญิ งตั ง้ ครรภ์ และฮอร์ โม น
ไทรอกซิน พบว่า สถานการณ์ ปัญหาดังกล่าวยังไม่ดึงดูดความสนใจของผู้เรี ยนได้ ดีเท่าที่ควร อีก
ทัง้ ปั ญ หาการขาดไอโอดีนในปั จ จุบันพบน้ อยกว่าในอดีต ผู้วิจัยจึงปรับ เปลี่ ยนสถานการณ์ ใน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2 ให้ สมั พันธ์กบั ชีวิตประจาวันของผู้เรี ยนมากขึ ้น โดยเกี่ยวข้ องกับการเป็ น
โรคเบาหวานและฮอร์ โมนอิ น ซู ลิ น ซึ่ ง ขณะที่ ท ากิ จ กรรมการเรี ย นรู้ พบว่ า ผู้ เรี ย นมี ค วาม
กระตือรื อร้ น ให้ ความสนใจกับสถานการณ์ ปัญหามากขึ ้น มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
โดยเชื่อมโยงกับเรื่ องที่อยู่ในชีวิตประจาวัน เช่น พฤติกรรมการรับประทานอาหาร แนวโน้ มของ
อาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน การออกกาลังกาย นอกจากนี ้ จากการสังเกตการณ์ ของ
เพื่อนผู้วิพากษ์ พบว่า ผู้เรี ยนมีการอภิปรายร่ วมกันกับเพื่อนในกลุ่มมากขึ ้น แต่ละกลุ่มเชื่อมโยง
สถานการณ์ กับชีวิตประจาวัน และมีความคิดเห็นที่หลากหลาย แสดงให้ เห็นว่า ผู้เรี ยนให้ ความ
สนใจกั บ สถานการณ์ ใ นกิ จ กรรมที่ 2 มากขึ น้ เนื่ อ งจากเป็ นเรื่ อ งใกล้ ตัว และเกี่ ย วข้ องกั บ
ชีวิตประจาวันของผู้เรี ยน
3) การจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานต้ องทาให้ เกิดภาวะการแข่งขัน ซึ่งช่วย
กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่วม เกิดการเรี ยนรู้ขณะที่ทากิจกรรม
จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานในแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1
และ 2 ผู้วิ จัย พบปั ญ หาในการควบคุม ชัน้ เรี ย น และการท ากิ จ กรรมแต่ล ะขัน้ ไม่ เป็ น ไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนด เนื่องจากผู้วิจยั ยังมีประสบการณ์น้อย และมีการลดระยะเวลาในการเรี ยนลง
เพื่อทากิจกรรมของทางโรงเรี ยน ในแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2 และ 3 ผู้วิจยั ได้ กาหนดระยะเวลาใน
การทากิจกรรมขันต่
้ าง ๆ ขึน้ ให้ แน่นอน และมี การแจ้ งเตือนให้ ผ้ ูเรี ยนทราบ เพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนแต่ละ
กลุ่มทากิจกรรมอยู่ในระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งทาให้ ผ้ เู รี ยนตื่นตัวเสมือนกาลังแข่งกันระหว่างกลุ่ม
อีกทังการน
้
าเสนอผลการสืบค้ นข้ อมูลหน้ าชันเรี
้ ยนของแต่ละกลุ่มช่วยให้ ผ้ เู รี ยนพบเจอกับความ
คิดเห็นที่แตกต่างจากกลุม่ ตนเอง ดังจะเห็นจากการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการดังนี ้
“อยากรู้ ว่ากลุ่ม อื ่นตอบอะไรกัน แล้วกลุ่ม เราที ่คิดมามันดี ไหม เหมื อนแข่ ง
กัน”
(ผู้เรี ยนคนที่ 2, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)
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ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงกาหนดระยะเวลาในการท ากิ จ กรรมให้ ชัดเจน เพื่ อให้ กระตุ้น
ผู้เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น และสามารถควบคุมให้ กิจกรรมอยู่ในระยะเวลา
ที่กาหนดได้
4) การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญ หาเป็ นฐานโดยการทากิจ กรรมเดี่ยวก่อน
จากนันตามด้
้
วยการทากิจกรรมกลุ่ม ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจสถานการณ์ ปัญหาและ
เปิ ดมุมมองทางความคิดของผู้เรี ยนให้ หลากหลายมากขึ ้น
ผู้ วิ จัย ได้ ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการท ากิ จ กรรมในแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ 1
เนื่องจากมีเวลาสาหรับใช้ จดั กิจกรรมการเรี ยนรู้ น้อยลง โดยให้ ผ้ เู รี ยนแต่ละกลุ่มรับโจทย์ปัญหาที่
เป็ นสถานการณ์ และแบบบันทึกข้ อมูลรายบุคคลซึ่งเป็ นใบกิจกรรมเดี่ยว โดยให้ ผ้ ูเรี ยนวิเคราะห์
ปัญหาจากสถานการณ์ที่กาหนด เพื่อนาไปค้ นคว้ าหาข้ อมูลเพิ่มเติมและจดบันทึกผลการหาข้ อมูล
เพิ่มเติมลงในแบบบันทึกข้ อมูลรายบุคคลเพื่อจะนามาตอบโจทย์คาถามลงในใบกิจกรรมของตนที่
บ้ าน จากนันจึ
้ งนามาอภิปรายร่วมกันกับเพื่อนในกลุ่ม สรุปเป็ นคาตอบของกลุ่ม และนาเสนอหน้ า
ชันเรี
้ ยนในคาบเรี ยนครัง้ ถัดไป ซึ่งผลจากการสัมภาษณ์ผ้ เู รี ยนอย่างไม่เป็ นทางการ พบว่า ผู้เรี ยน
ชอบกิจกรรมเดี่ยวที่ได้ คดิ เองก่อน จากนันมาอภิ
้
ปรายกับเพื่อนในกลุม่ ดังจะเห็นดังนี ้
“ชอบที ่ได้กลับไปคิ ดเองก่ อน และมารวมกันกับเพื ่อน ได้เห็ นความคิ ดของ
เพือ่ นทีแ่ ตกต่างจากของตนเอง”
(ผู้เรี ยนคนที่ 24, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561)
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงจัดรูปแบบการทากิจกรรมดังกล่าวในแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2 ซึ่ง
จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรี ยนขณะทากิจกรรมที่ 2 พบว่า ผู้เรี ยนกระตือรื อร้ นมากขึ ้นในการ
ทากิจกรรมกลุม่ และผู้เรี ยนส่วนใหญ่เข้ าใจขันตอนกิ
้
จกรรมเรี ยนรู้จากกิจกรรมที่ 1
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถด้ านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายในรายวิชาชีววิทยา
เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ทอ่ โดยสามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ ดงั นี ้
ผลจากการเปรี ย บเที ยบค่าเฉลี่ ยความสามารถด้ านการคิดอย่างมี วิจ ารณญาณของ
ผู้เรี ย นจากใบกิ จ กรรมของผู้เรี ย นรายบุค คล พบว่า ในกิ จ กรรมที่ 2 มี จ านวนผู้เรี ย นที่ มี ระดับ
ความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับที่สงู ขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับกิจกรรมที่ 1
โดยการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานช่วยให้ ผ้ เู รี ยนแก้ ไขปั ญหาและสถานการณ์ที่ได้ รับและ
ฝึ กการคิดอย่างมีเหตุผลซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึง่ ช่วย
ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีระดับความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดีขึ ้น เนื่องจากผู้เรี ยนได้
ประยุกต์ใช้ ความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อแก้ ไขปั ญหาหรื อสถานการณ์พร้ อม
กับส่งเสริมทักษะการแก้ ไขปัญหา (Kek and Huijser, 2011)
เมื่อเปรี ยบเทียบผลการตรวจสอบความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้เรี ยนจาแนกแต่ละองค์ประกอบของทังสองกิ
้
จกรรม พบว่า ในกิจกรรมที่ 2 ผู้เรี ยนมีความสามารถ
ด้ า นการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณอยู่ในระดับ ที่ สูง ขึ น้ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ กิ จ กรรมที่ 1 ในทุ ก
องค์ประกอบ ได้ แก่ การวิเคราะห์ การตีความ การสรุ ปความ การอธิบาย และลักษณะของผู้ที่มี
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เนื่องจากการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยน
ได้ วิเคราะห์ ระบุ และจาแนกประเด็นปั ญหาจากสถานการณ์ปัญหาที่กาหนดให้ ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ กระตุ้นให้ เกิดการวางแผนการค้ นคว้ าข้ อมูลด้ วยตนเอง โดยพิจารณาเลือก
แหล่งข้ อมูลที่มีความน่าเชื่อถื อ นอกจากนี ้ผู้เรี ยนได้ อภิปราย แสดงความคิดเห็นกับเพื่อนเพื่อลง
ข้ อสรุปคาตอบจากข้ อมูลที่มีและข้ อมูลที่ค้นคว้ าเพิ่มเติมผ่านการอธิบายคาตอบอย่างมีเหตุผล ซึ่ง
ช่วยส่งเสริ ม ให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เปิ ดใจรับฟั งความคิดเห็ นของผู้อื่น เข้ าใจมุมมองที่หลากหลายมากขึน้
และคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งช่วยพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้ านการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ
และการรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น (Zhou, 2018) การเรี ย นแบบใช้ ปั ญ หาเป็ นฐานช่ ว ย
พัฒนาการคิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยน ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนค้ นคว้ าหาข้ อมูลด้ วยตนเอง
เรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองอย่ า งอิ ส ระผ่ า นการวิ เคราะห์ การประมาณค่ า การสัง เคราะห์ ข้ อ มูล จาก
แหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ และการตี ค วามอย่ า งมี เหตุผ ล (Henderson, 2014; Munawaroh, 2018)
นอกจากนี ้ การที่ผ้ เู รี ยนมีความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับที่สูงขึ ้นในทุก
องค์ประกอบ อาจเนื่องมาจากสถานการณ์ปัญหาในกิจกรรมที่ 2 ที่เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ซึ่งเป็ น
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โรคที่ ใกล้ ตัวและพบได้ ในชี วิตประจ าวัน ท าให้ ผ้ ูเรี ยนคุ้น เคยและเชื่ อ มโยงกับ สถานการณ์ ใน
ชีวิตประจาวันได้ ดีกว่าสถานการณ์ปัญหาในกิจกรรมที่ 1 ที่เกี่ยวข้ องกับการขาดไอโอดีนในผู้หญิง
ตังครรภ์
้
ซึ่งเป็ นปั ญหาที่พบน้ อยกว่าและการเข้ าถึงข้ อมูลอาจน้ อยกว่า จึงส่งผลให้ การวิเคราะห์
สถานการณ์ ปัญ หา การลงข้ อสรุ ปและอธิ บายตอบคาถามของผู้เรี ยนทาได้ ดีขึน้ ในกิจกรรมที่ 2
นอกจากนี ้ผู้เรี ยนเริ่มคุ้นชินกับกระบวนการจัดกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานจาก
กิ จ กรรมที่ 1 ท าให้ ผ้ ูเรี ย นได้ ฝึ ก การคิด วิ เคราะห์ การค้ น คว้ าหาข้ อ มูล และการพิ จ ารณาเลื อ ก
แหล่งข้ อมูลเพื่อนามาตอบคาถามได้ ดียิ่งขึ ้น ซึ่งจะเห็นได้ จากการสัมภาษณ์ ผ้ เู รี ยนเกี่ยวกับการทา
กิจกรรมโดยภาพรวมที่พบว่า เมื่อผู้เรี ยนทากิจกรรมแล้ ว ทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกคิดวิเคราะห์ พิจารณา
ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้ อมูลขณะทาการสืบค้ นข้ อมูลเพื่อใช้ ในการตอบคาถาม ส่วนในกิจกรรม
ที่ 1 ที่ ผ้ ู เรี ย นยัง มี ค วามสามารถด้ า นการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ อยู่ ใ นระดับ ที่ ต่ า กว่ า เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับกิจกรรมที่ 2 อาจเนื่องมาจากผู้เรี ยนยังไม่สามารถสืบค้ นและเลือกข้ อมูลที่ใช้ ในการ
ตอบคาถามได้ อย่างเหมาะสม
เมื่อตรวจสอบระดับความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยนเป็ นกลุม่ ใน
กิจกรรมที่ 3 ซึ่งเป็ นเนื ้อหาที่เกี่ยวกับฮอร์ โมนที่เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของวัยรุ่ น
พบว่า กลุ่มของผู้เรี ยนส่วนใหญ่ มีระดับความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้ านการ
วิเคราะห์ การตีความ การสรุปความ การอธิบาย และลักษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
อยู่ในระดับดี แต่มี กลุ่ม ผู้เรี ยนบางกลุ่ม ที่ มี ระดับความสามารถด้ านการสรุ ปความอยู่ในระดับ
ปานกลาง เนื่ องจากการเขี ย นลงข้ อ สรุ ป บางส่ วนในใบกิ จ กรรมยัง ไม่ถูก ต้ อ ง นอกจากนี ้ เมื่ อ
พิจารณาตอบคาถามในกิจกรรมที่ 3 ยังพบอีกว่า ผู้เรี ยนยังหาข้ อมูลได้ ไม่ครอบคลุมต่อการตอบ
คาถาม จึงส่งผลให้ การเขียนสรุปและอธิบายเพื่อตอบคาถามลงในใบกิจกรรมไม่ครบถ้ วนและมี
บางส่วนที่ยงั ไม่ถกู ต้ อง เนื่องจากเนื ้อหาในกิจกรรมที่ 3 เกี่ยวข้ องกับฮอร์ โมนหลายตัว โดยเฉพาะ
ฮอร์ โมนเพศที่มีความสัมพันธ์กบั ระบบสืบพันธุ์และมีผลต่อระบบร่างกายอื่น ๆ ในร่างกาย เนื ้อหา
จึงมีความซับซ้ อนมากกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับเนื ้อหาในกิจกรรมที่ 1 และ 2 ที่เกี่ยวข้ องกับฮอร์ โมน
เพียงหนึง่ ตัว
จากการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลี่ยของผู้เรี ยนทังชั
้ นเรี
้ ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ (p
< 0.05) โดยการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญ หาเป็ นฐานช่วยส่งเสริ ม ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนและ
ระดับ ความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนของผู้เรี ยนให้ อยู่ในระดับ ที่ ดี ขึน้ สอดคล้ องกับ งานวิจัยของ
นนทกร อรุณพฤกษากุล (2559) และเฉลิมชัย กาญจนคเชนทร์ (2559) ที่ศกึ ษาผลของการจัดการ
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เรี ยนรู้ แบบใช้ ปั ญ หาเป็ นฐานต่อผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความก้ า วหน้ าทางการเรี ยนของ
ผู้เรี ยนในรายวิชาชีววิทยา พบว่า การจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานช่วยส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นและระดับ ความก้ าวหน้ าทางการเรี ย นของผู้เรี ย นให้ อ ยู่ในระดับ ที่ สูง ขึน้ การที่
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี นัยสาคัญ เนื่องจากการจัดการเรี ยนรู้
แบบใช้ ปัญ หาเป็ นฐานเป็ นการเรี ยนรู้ ที่ใช้ ปัญหามาเป็ นตัวกระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดความสงสัย แล้ ว
ค้ นคว้ าหาข้ อมูลด้ วยตนเอง ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ความเข้ าใจมากขึ ้น อีกทังการจั
้
ดการเรี ยนรู้แบบ
ใช้ ปัญหาเป็ นฐานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทางานกับเพื่อ นเป็ นกลุ่ม รู้จกั การแก้ ไขปั ญหา และเกิด
การเรี ยนรู้แบบนาตนเอง (เกศสุดา แพรวกลาง, 2012) นอกจากนี ้ การจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหา
เป็ นฐานช่วยส่งเสริ มให้ ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทางาน อภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันกับเพื่อนเป็ นกลุ่ม
ดาเนินการค้ นคว้ าหาข้ อมูลเพิ่มเติมด้ วยตนเอง ส่งผลให้ ผ้ ูเรี ยนรู้ จกั สืบค้ นและเลือกแหล่งข้ อมูล
ด้ วยตนเอง (Allen et al., 2011a; Thomas, 2009) และนาไปสู่การเรี ยนรู้แบบนาตนเองของผู้เรี ยน
(Akinoglu and Tandogan, 2007; Kek and Huijser, 2011; Loyens, Magda, and Rikers,
2008; Sungur, Tekkaya, and Geban, 2006; Williams, 1999)
จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้เรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ท่อ ของผู้เรี ยนกลุ่มที่ศึกษา พบว่า ผู้ เรี ยนมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญ หาเป็ นฐานทัง้ ด้ านเนื ้อหา ด้ านการวัดและประเมินผล และสื่อการเรี ยนรู้ อยู่ใน
ระดับมาก อาจเนื่องจากมีการลาดับเนื ้อหาจากง่ายไปยาก ทาให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจเนื ้อหาได้ ดียิ่งขึ ้น มี
การจัดเนื อ้ หาที่ครอบคลุม กับจุดประสงค์ที่ ตงไว้
ั ้ มีความเหมาะสมต่อความสามารถของผู้เรี ยน
โดยผู้สอนมีการวัดและประเมินผลก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เป็ นผู้ให้ คาแนะนาเมื่อ ผู้เรี ยนเกิดข้ อ
สงสัยตลอดการจัดการเรี ยนรู้ และประเมินตามสภาพจริ งระหว่างการจัดการเรี ยนรู้ ส่วนความ
พึงพอใจด้ านการจัดการเรี ยนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ น
ฐานช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นแสวงหาความรู้ ด้ วยตนเอง ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณของผู้เรี ยน เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้ร่วมกันกับเพื่อน (Yuan et al., 2008b) อีกทัง้
ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกทักษะการสื่อสารผ่านการนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน ได้ นาความรู้ในชันเรี
้ ยนมา
ใช้ ในการวิเคราะห์เหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นในชีวิตจริ ง และใช้ เทคโนโลยีเข้ ามามีส่วนช่วยในการเรี ยนรู้
จากผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ นนทกร อรุ ณพฤกษากุล (2559) ที่ตรวจสอบ
ความพึงพอใจของผู้เรี ยนต่อเนื ้อหาสาระที่ได้ รับหลังจากได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ น
ฐาน พบว่ า ผู้ เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ เนื อ้ หาสาระที่ ไ ด้ รั บ ในระดับ มาก และงานวิ จัย ของ
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เฉลิมชัย กาญจนคเชนทร์ (2559) ที่ได้ ตรวจสอบความพึงพอใจของผู้เรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู้
แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานอยูใ่ นระดับมาก
ผลการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการเพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้เรี ยนเกี่ยวกับการ
ทากิจกรรมโดยภาพรวม พบว่า หลังจากที่ผ้ เู รี ยนได้ ทากิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ น
ฐานทาให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ฝึ กการวิเคราะห์ม ากขึน้ สามารถค้ นคว้ าหาข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลหลาย ๆ
แหล่งแล้ วพิจารณาเลือกแหล่งข้ อมูลมาตอบคาถามได้ และได้ ทางานร่วมกันกับผู้อื่น แสดงให้ เห็น
ว่า การจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานช่วยผู้เรี ยนได้ ฝึ กคิดวิเคราะห์เพิ่มมากขึ ้น มีมมุ มองทาง
ความคิดที่หลากหลาย เชื่อมโยงความรู้หนึ่งไปอีกความรู้หนึ่ง เปิ ดใจรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
ซึ่งส่งเสริ มการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยน (Zhou, 2018) จากการสัมภาษณ์ ผ้ เู รี ยนยังพบ
อี ก ว่า การจัด การเรี ย นรู้ แบบใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐานเปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนค้ น คว้ าข้ อ มูล ด้ วยตนเอง
วิเคราะห์ และประมาณค่าความน่าเชื่ อถื อของข้ อมูล วางแผนการหาข้ อมูลเพื่ อนามาสรุ ปเป็ น
คาตอบ (Munawaroh, 2018) ส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองผ่านการวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ และการตีความอย่างมีเหตุผล การเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหา
เป็ นฐานทาให้ นักศึกษาเกิดการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองจากการค้ นคว้ าหาข้ อมูลและการอภิปรายกับ
เพื่อนในกลุ่ม และส่งเสริ มทักษะการแก้ ไขปั ญหา (Quattrucci, 2018) นอกจากนี ้ จากการแสดง
ความคิดเห็นของผู้เรี ยนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ยงั พบอีกว่า การจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้
ปั ญ หาเป็ นฐานส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนเข้ าใจเนือ้ หาที่ เกี่ ยวข้ องกับสถานการณ์ ได้ ดียิ่งขึน้ โดยผู้เรี ยน
สามารถจดจาและเข้ าใจได้ นานยิ่งขึ ้น ทาให้ เกิดความคงทนของความรู้ได้ ดีกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับการเรี ยนแบบบรรยาย อีกทังยั
้ งเปลี่ยนทัศนคติของผู้เรี ยนที่มีตอ่ วิชาชีววิทยา ทาให้ อยากเรี ยนรู้
และสนุกกับกิจ กรรมการเรี ยนรู้ นอกจากนี ้ การจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญ หาเป็ นฐานส่งเสริ มให้
ผู้เรี ยนได้ พบเจอกับปั ญ หาที่หลากหลาย ซึ่งช่ วยพัฒ นาการคิดอย่างมีเหตุผลและการคิดอย่างมี
วิจ ารณญาณได้ ดีกว่าการเรี ยนแบบเก่าที่ เน้ นการจาเนื อ้ หามากกว่าความเข้ าใจ (Walton and
Matthews, 1989) เมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ ยวกับประโยชน์ของกิจกรรม พบว่า การจัดการ
เรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญ หาเป็ นฐานช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ทางานร่ วมกันกับผู้อื่นเป็ นกลุ่ม เปิ ดมุม มองทาง
ความคิดที่หลากหลาย ได้ รับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่นที่แตกต่างจากความคิดเห็นของตนเอง และ
แลกเปลี่ ยนความรู้ ร่ วมกัน เพื่ อนเป็ น กลุ่ม (Akinoglu and Tandogan, 2007) จากการสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้เรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน พบว่า ผู้เรี ยนส่วนใหญ่ระบุว่า
การจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญ หาเป็ นฐานช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนได้ อภิ ปราย แสดงความคิดเห็นกับ ผู้อื่น
วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาและคิดแก้ ไขปั ญหาจากหลากหลายทางมากขึ ้น ได้ ทางานเป็ นกลุ่ม
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ซึ่งส่งเสริ มทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยน และส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ แบบ
นาตนเอง (Yuan et al., 2008b) นอกจากนี ้ จากการแสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับ ประโยชน์ ของ
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แบบใช้ ปัญ หาเป็ น ฐานผู้เรี ยนยังพบอี กว่า การจัด การเรี ยนรู้ แบบใช้ ปั ญ หา
เป็ นฐานท าให้ ผู้เ รี ย นสนุ ก สนานไปกั บ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู เรี ย นได้ วิ เคราะห์
สถานการณ์ปัญหา สืบค้ นหาข้ อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ โดยพิจารณาเลือกแหล่งข้ อมูล
ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งเป็ นการฝึ กใช้ ความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการสืบค้ นและเลือก
แหล่งข้ อมูลที่ น่าเชื่อถื อ และมีความยืดหยุ่นในการพิจารณาข้ อมูลต่าง ๆ (Yuan et al., 2008b)
นอกจากนี ้ งานวิจยั ของ Kek and Huijser (2011) ได้ กล่าวไว้ ว่า การจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหา
เป็ นฐานช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยน ส่งเสริมการเรี ยนรู้แบบนาตนเอง
มีส่วนสาคัญต่อการเรี ยนรู้และพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่เกี่ยวข้ องกับอาชีพและการทางาน
ของผู้เรี ยนในอนาคต และความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณยังเป็ นทักษะที่สาคัญต่อ
การเรี ยนวิทยาศาสตร์ (Quitadamo and Kurtz, 2007)
การจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ทงหมด
ั้
3 แผน หลัง
การจัดการเรี ยนรู้ผ้ วู ิจยั ได้ ทาการบันทึกหลังแผนการจัดการเรี ยนรู้ พร้ อมกับระบุปัญหาต่าง ๆ ที่พบ
และสารวจความคิดเห็นของผู้เรี ยนจากการสอบถามและการสัมภาษณ์ ทาให้ ทราบข้ อดีแ ละข้ อ
ควรปรับปรุงของการจัดการเรี ยนรู้ ซึ่งสามารถสรุปเป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีของการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็ นฐาน เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ทอ่ ที่เหมาะสมได้ ดงั นี ้ 1) การจัดการเรี ยนรู้เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ท่อ
ควรเชื่อมโยงการทางานของระบบต่อมไร้ ท่อเข้ ากับระบบต่าง ๆ ในร่ างกาย ซึ่งจะช่วยให้ ผ้ ูเรี ยน
มองเห็นภาพรวมของการทางานของระบบต่อมไร้ ท่อได้ ดีขึ ้น เนื่องจากเนื ้อหาเรื่ อง ระบบต่อมไร้ ท่อ
ส่วนใหญ่เป็ นเนื ้อหาที่ค่อนข้ างเป็ นนามธรรม อยู่ในระดับเซลล์ และขาดการเชื่อมโยงให้ เห็นภาพ
(จริ ยา กาลังมาก, 2558; วัชราพร ฟองจันทร์ , 2558) ดังนันการจั
้
ดการเรี ยนรู้เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ท่อ
ควรเชื่อ มโยงการทางานเข้ ากับระบบต่าง ๆ ในร่ างกายที่ เกี่ ย วข้ อง ซึ่งจะทาให้ ผ้ ูเรี ยนมองเห็ น
ภาพรวมของการทางานของระบบต่อมไร้ ท่อที่ทางานร่วมกันกับระบบอื่นเพื่อควบคุมดุลยภาพของ
ร่างกาย 2) การจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานต้ องมีโจทย์หรื อสถานการณ์ที่น่าสนใจ มีความ
หลากหลาย ท้ าทายความสามารถ เป็ นเรื่ องที่เกี่ ยวข้ องกับสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจาวันและเป็ นเรื่ อง
ใกล้ ตวั ของผู้เรี ยน ซึ่งจะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรี ยนให้ อยากเรี ยนรู้ อยากค้ นหาคาตอบ และ
เกิดการเรี ยนรู้ จากสถานการณ์ ปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหา
เป็ นฐานโดยใช้ สถานการณ์ดงั กล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้จากสถานการณ์ปัญหา
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การหิว การกระหายน ้า การอยากอาหาร หรื อสถานการณ์ที่เกี่ยวข้ อง
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กับกลไกการตอบสนองและรักษาดุลยภาพที่มี ความเกี่ ยวข้ องกับระบบต่อมไร้ ท่อ ซึ่งจะช่วยให้
ผู้เรี ยนได้ บูรณาการความรู้ จากการเรี ยนเรื่ องระบบต่าง ๆ ในร่ างกาย และเข้ าใจการทางานของ
ระบบร่างกายได้ ดียิ่งขึ ้น อีกทังสถานการณ์
้
ที่นามาใช้ ต้องส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ คิดวิเคราะห์ สืบค้ น
ข้ อมูล และหาคาตอบของปั ญหาหรื อสถานการณ์ นนั ้ นอกจากนี ้ การจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหา
เป็ นฐานสามารถนามาปรับใช้ กบั การจัดการเรี ยนรู้เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ท่อ ได้ ซึ่งจะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้
เชื่อมโยงความรู้กับสถานการณ์ในชีวิตประจาวันได้ แทนการเรี ยนแบบบรรยายเพียงรูปแบบเดียว
(Walton and Matthews, 1989) อีกทังงานวิ
้
จยั ของ Akinoglu and Tandogan (2007) ได้ กล่าวว่า
สถานการณ์ที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานมีบทบาทสาคัญ ต้ องเป็ นสถานการณ์ที่
เชื่อมโยงกับชีวิตประจาวันและอยู่รอบตัวของผู้เรี ยน เพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของผู้เรี ย นและทา
ให้ ผ้ เู รี ยนตื่นตัว 3) การจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานต้ องทาให้ เกิดภาวะการแข่งขัน ซึ่งช่วย
กระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนมีส่วนร่ วม เกิดการเรี ยนรู้ ขณะที่ทากิจกรรม และ 4) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานโดยการทากิจกรรมเดี่ยวก่อน จากนันตามด้
้
วยการทากิจ กรรมกลุ่ม ช่วยให้
ผู้เรี ย นมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจสถานการณ์ ปั ญ หาและเปิ ด มุม มองทางความคิ ด ของผู้เรี ย นให้
หลากหลายมากขึ ้น ซึ่งเป็ นการส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั เพื่อน และการเรี ยนรู้
แบบนาตนเอง (Allareddy, Havens, Howell, and Karimbux, 2011) นอกจากนี ก้ ารมี ส่วนร่ วม
ของผู้เรี ยนในการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปั ญหาเป็ นฐานผ่านการค้ นคว้ าหาข้ อมูล การทางานร่วมกับ
เพื่อนเป็ นกลุม่ ส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับข้ อมูลเพียงฝ่ ายเดียวมาเป็ นผู้ลงมือปฏิบตั ิ
เรี ยนรู้ด้วยตนเอง (Ramstedt, Hedlund, Björn, Fick, and Jahnke, 2016)

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นีม้ ีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒ นาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยนระหว่าง
การจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญ หาเป็ นฐาน เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ท่อ เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เรื่ อง
ระบบต่อมไร้ ท่อ ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ท่อ และศึกษาแนวปฏิบตั ิที่ดีของการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เรื่ อง
ระบบต่อ มไร้ ท่ อ ซึ่ ง สามารถสรุ ป สาระส าคัญ และผลการศึ ก ษาตามจุด ประสงค์ ก ารวิ จัย ได้
ดังต่อไปนี ้
สรุปผลการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ สรุปผลวิจยั ตามความมุง่ หมาย ดังต่อไปนี ้
1. พัฒนาการคิดอย่ างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยนระหว่ างการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้
ปั ญหาเป็ นฐานเรื่อง ระบบต่ อมไร้ ท่อ
หลังจากดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญ หาเป็ นฐาน เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ท่อ กับ
ผู้เรี ยนกลุ่มที่ศึกษา และตรวจสอบความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณจากใบกิจกรรม
ของผู้เรี ยนรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม พบว่า ผู้เรี ยนมีการพัฒ นาความสามารถด้ านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณที่เพิ่มขึ ้นหลังจากผ่านการทากิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน โดยมีระดับ
ความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณในกิจกรรมที่ 2 สูงขึ ้นในทุกองค์ประกอบของการคิด
อย่างมีวิจารญาณทัง้ หมด 5 องค์ประกอบ ได้ แก่ การวิเคราะห์ การตีความ การสรุ ปความ การ
อธิบาย และลักษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เมื่อเปรี ยบเทียบกับกิจกรรมที่ 1 และมี
แนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้น
2. เปรี ยบเที ยบผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อ นเรี ยนและหลั งเรี ยนของผู้ เรี ยนที่
เรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เรื่อง ระบบต่ อมไร้ ท่อ
หลังจากการดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ท่อ
กับนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่เป็ นกลุ่มที่ ศึกษา จากนัน้ ตรวจสอบผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เฉลี่ ยของผู้เรี ยนทัง้ ก่อ นเรี ยน (10.62 ± 3.91) และหลัง เรี ย น (28.34 ± 5.53) พบว่า ผลสัม ฤทธิ์
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ทางการเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (p < .05) และมีค่าดัชนีความก้ าวหน้ าทางการเรี ยน
จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของกลุม่ ที่ศกึ ษาอยูใ่ นระดับปานกลาง (<g> = 0.60)
3. ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
เรื่อง ระบบต่ อมไร้ ท่อ
จากการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ ด้านเนือ้ หา ด้ าน
การจัดการเรี ยนรู้ ด้ านการวัดและประเมินผล และด้ านสื่อการเรี ยนรู้ หลังจากเสร็ จสิ ้นการจัดการ
เรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน พบว่า ผู้เรี ยนมีระดับความพึงพอใจต่อด้ านเนื ้อหาโดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก (4.27 ± 0.18) ความพึงพอใจต่อด้ านการจัดการเรี ยนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (4.55 ± 0.10) ความพึงพอใจต่อด้ านการวัดและประเมิ นผลโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
(4.49 ± 0.07) และความพึงพอใจต่อด้ านสื่อการเรี ยนรู้โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (4.35 ± 0.08)
4. ศึกษาแนวปฏิบัติท่ ีดีของการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เรื่อง ระบบ
ต่ อมไร้ ท่อ
จากการดาเนินการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานสามารถสรุปเป็ นแนวปฏิบตั ิที่
ดีของการจัดการเรี ย นรู้ แบบใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน เรื่ อ ง ระบบต่อมไร้ ท่อ เพื่ อเป็ น แนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาฐาน เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ทอ่ ให้ มีประสิทธิภาพได้ ดงั นี ้
1) การจัดการเรี ยนรู้เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ท่อ ควรเชื่อมโยงการทางานของระบบต่อม
ไร้ ทอ่ เข้ ากับระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ซึ่งจะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมองเห็นภาพรวมของการทางานของระบบ
ต่อมไร้ ทอ่ ได้ ดีขึ ้น
2) การจัด การเรี ย นรู้ แบบใช้ ปั ญ หาเป็ นฐานต้ องมี โจทย์ ห รื อ สถานการณ์ ที่
น่ า สนใจ มี ค วามหลากหลาย ท้ าทายความสามารถ เป็ นเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ สิ่ ง ที่ อ ยู่ ใ น
ชีวิตประจาวันและเป็ นเรื่ องใกล้ ตวั ของผู้เรี ยน ซึ่งจะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรี ยนให้ อยากเรี ยนรู้
อยากค้ นหาคาตอบ และเกิดการเรี ยนรู้จากสถานการณ์ปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3) การจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญ หาเป็ นฐานต้ องทาให้ เกิ ดภาวะการแข่งขัน ซึ่ง
ช่วยกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่วม เกิดการเรี ยนรู้ขณะที่ทากิจกรรม
4) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานโดยการทากิจกรรมเดี่ยวก่อน
จากนันตามด้
้
วยการทากิจกรรมกลุ่ม ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจสถานการณ์ ปัญหาและ
เปิ ดมุมมองทางความคิดของผู้เรี ยนให้ หลากหลายมากขึ ้น
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ข้ อเสนอแนะ
1. การจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานใช้ เวลาในการสอนค่อนข้ างมาก ผู้สอนควร
วางแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในแต่ละขันให้
้ เหมาะสมและยืดหยุน่ กับกิจกรรมที่สร้ างขึ ้น
2. การจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณควร
พัฒนากับเนื ้อหาเรื่ องอื่น ๆ ในรายวิชาชีววิทยา และบูรณาการร่วมกับเนื ้อหาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้ เกิด
การเรี ยนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
3. การทากิจกรรมเดี่ยวก่อนการทากิจกรรมกลุ่มช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีความเข้ า ใจสถานการณ์
ปั ญหาได้ มากขึ ้น ฝึ กการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน ซึ่งช่วยให้
เกิดการฝึ กฝนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการทางานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
4. การวัดและประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณควรมีการศึกษาองค์ประกอบของการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณด้ านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เช่น การ
ให้ เหตุผ ลแบบอุป นัย แบบนิ รนัย การประเมิ น ค่า อี ก ทัง้ มี ก ารวัด และประเมิ น การคิด อย่ างมี
วิจารณญาณจากการสัมภาษณ์ แบบทดสอบเพื่อวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้ การวัด
และประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความละเอียดมากขึ ้น
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน. (2552). หลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื ้นฐาน
พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: สานักงาน.
สุวิ ท ย์ มูล ค า. (2547). กลยุท ธ์ --การสอนคิ ด อย่ างมี วิจ ารณญาณ. กรุ งเทพฯ: ดวงกมลสมัย จัด
จาหน่าย.
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เอกสารการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
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รายนามผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจเครื่ องมือในงานวิจยั
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รายนามผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจเครื่ องมือในงานวิจัย
ผู้เ ชี่ ย วชาญที่ ต รวจเครื่ อ งมื อ ในงานวิ จัย ทัง้ หมด 5 ท่ า น แบ่ ง เป็ นผู้เชี่ ย วชาญด้ า น
วิทยาศาสตร์ 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้ านการศึกษา 2 ท่าน โดยแต่ละท่านมีรายชื่อดังนี ้
รองศาสตราจารย์ ดร. อัจฉริ ยา รังษิรุจิ

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร. มนตรี มณีภาค

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร. ธนิต ศิริบญ
ุ

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

ผู้ชว่ ยศาตราจารย์ ดร. ศศิเทพ ปิ ตพิ รเทพิน

อาจารย์ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายมนตรี มะลิกลุ

อาจารย์วิทยาศาสตร์ สาชาวิชาชีววิทยา
โรงเรี ยนขนาดใหญ่แห่งหนึง่ ใน
กรุงเทพมหานคร
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ผลการนาเครื่ องวิจัยไปใช้ กับผู้เรี ยนกลุ่มศึกษา
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนของผู้เรี ยนกลุ่มศึกษารายบุคคล
ตาราง คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของผู้เรี ยนกลุม่ ศึกษารายบุคคล
ผู้เรี ยนคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ก่อนเรี ยน (40 คะแนน) หลังเรี ยน (40 คะแนน)
8.5
16.0
9.0
16.5
10.0
12.0
6.0
6.0
3.5
7.5
12.0
16.0
15.0
12.0
14.5
8.0
13.0
6.0
15.5
14.5
15.0

19.5
30.5
32.5
34.0
26.5
28.0
13.5
24.0
32.5
21.5
31.0
26.5
35.5
26.0
33.5
27.5
20.5
31.5
31.5
30.0
32.5
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ผู้เรี ยนคนที่

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ก่อนเรี ยน (40 คะแนน) หลังเรี ยน (40 คะแนน)

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

8.5
9.0
6.0
14.0
8.0
5.5
7.5
6.0
14.5
10.5
9.5
7.5
18.0

33.0
30.5
25.5
34.5
31.5
26.5
34.5
27.5
32.5
23.5
29.5
13.5
32.5

𝑥̅ ± SD

10.62 ± 3.91

28.34 ± 5.53

หมายเหตุ
ในการรายงานผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ใช้ รหัสเลขที่แทนชื่อที่ผ้ วู ิจยั ตังขึ
้ ้นเพื่อ
มิให้ สามารถระบุถึงตัวผู้เรี ยนและอาจเกิดผลกระทบต่อผู้เรี ยนกลุม่ ที่ศกึ ษาในภายหลัง
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แบบประเมินความพึงพอใจที่ใช้ ในงานวิจยั

180

แบบประเมินความพึงพอใจต่ อการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
เรื่ อง ระบบต่ อมไร้ ท่อ
คาชีแ้ จง ให้ ทาเครื่ องหมาย  ให้ ตรงกับความคิดเห็นของนักเรี ยน
ระดับความพึงพอใจ: 5 – มากที่สดุ , 4 – มาก, 3 – ปานกลาง, 2 – น้ อย, 1 – น้ อยที่สดุ
รายการประเมิน
ด้ านเนือ้ หา
1. เนื ้อหามีความครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้
2. เนื ้อหามีการลาดับเนื ้อหาจากง่ายไปยาก
3. เนื ้อหามีความเหมาะสมในการส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
4. เนื ้อหามีความเหมาะสมต่อความสามารถของผู้เรี ยน
5. การจัดเนื ้อหาเหมาะสมกับเวลาในการจัดการเรี ยนรู้
ด้ านการจัดการเรี ยนรู้
1. ส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนมีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
2. ส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3. ส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนให้ ผ้ เู รี ยนได้ นาความรู้ในชันเรี
้ ยนมาใช้ ใน
การวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในชีวิตจริง
4. ส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนได้ ใช้ เทคโนโลยีเข้ ามามีสว่ นช่วยในการ
เรี ยนรู้
5. ส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนมีการเรี ยนรู้ร่วมกันภายในกลุม่
6. ส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะในการพูดและนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน
7. ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการจัดการเรี ยนรู้

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
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รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

ด้ านการวัดและประเมินผล
1. การวัดและประเมินผลตรงตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้
2. การวัดและประเมินผลก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนเพื่อดู
พัฒนาการของผู้เรี ยน
3. มีการวัดและประเมินผลระหว่างการจัดการเรี ยนรู้
4. ครูชี ้แจงรายละเอียดการวัดและประเมินผลให้ ผ้ เู รี ยนทราบ
ด้ านสื่อการเรี ยนรู้
1. สื่อการเรี ยนรู้มีความเหมาะสมกับเนื ้อหาที่ทาการจัดการ
เรี ยนรู้
2. สื่อ เทคโนโลยี และอุปกรณ์มีความทันสมัยเหมาะสมกับการ
จัดการเรี ยนรู้
3. สื่อการเรี ยนรู้มีความน่าสนใจ ช่วยส่งเสริมการเรี ยนรู้ของ
ผู้เรี ยน
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ใช้ ในงานวิจยั
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ ท่ ี 1
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 2 ดุลยภาพของชีวิตและการดารงชีวิต
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560
เรื่ อง ต่อมไร้ ทอ่ และฮอร์ โมนจากต่อมไร้ ทอ่ รายวิชา ชีววิทยา (เพิ่มเติม) ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
ผู้สอน นายรวินศักดิ์ ภูมิธนนิเวศน์
จานวน 3 คาบ (150 นาที)
สาระ
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
มาตรฐานการเรี ยนรู้
มาตรฐาน ว 1.2 เข้ าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพืน้ ฐานของสิ่งมีชี วิต การลาเลียงสาร
เข้ าและออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้ างและหน้ าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์
ที่ทางานสัม พันธ์ กัน ความสัม พันธ์ ของโครงสร้ างและหน้ าที่ ของอวัยวะต่าง ๆ ของพื ชที่ทางาน
สัมพันธ์กนั รวมทังน
้ าความรู้ไปใช้
ผลการเรี ยนรู้ ท่ คี วาดหวัง
1) สามารถอธิบายการทางานของต่อมไร้ ท่อและฮอร์ โมนได้
2) สามารถระบุตอ่ มไร้ ทอ่ และอวัยวะที่สามารถสร้ างฮอร์ โมนได้
3) สามารถระบุฮอร์ โมนและหน้ าที่ของฮอร์ โมนที่สร้ างจากต่อมไพเนียล ต่อมใต้ สมอง
และต่อมไทรอยด์
4) สามารถแก้ ไขปัญหาจากสถานการณ์หรื อโจทย์ปัญหาที่กาหนดให้ ได้
5) สามารถแก้ ปัญหาจากสถานการณ์ตวั อย่าง และมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
6) ร่วมมือทากิจกรรมในชันเรี
้ ยน รับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
สาระสาคัญ
คนและสัตว์มี กระดูกสันหลังมีเนือ้ เยื่อหรื อต่อมไร้ ท่อที่ ผลิตฮอร์ โมนซึ่งอาจจะเป็ นสาร
ประเภทโปรตีน เอมีน หรื อสเตอรอยด์ ฮอร์ โมนจะถูกลาเลียงไปตามระบบหมุนเวียนเลือดจนถึง
อวัยวะเป้าหมาย เพื่อไปทาหน้ าที่ควบคุมระบบต่างๆ ในร่างกาย
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ต่อมไร้ ท่อของคนมีอยู่หลายต่อม กระจายอยู่ในตาแหน่งต่าง ๆ ทัว่ ร่ างกาย ต่อมไร้ ท่อที่
สาคัญ ได้ แก่ ต่อมใต้ สมอง ไอส์เลตออฟลังเกอร์ ฮนั ส์ของตับอ่อน ต่อมหมวกไต ต่อมไทรอยด์ ต่อม
พาราไทรอยด์ ระบบสืบพันธุ์ (รังไข่และอัณฑะ) ต่อมไพเนียล ไทมัส และรก นอกจากนี ้ยังมีเนื ้อเยื่อ
ชันในของกระเพาะอาหารและล
้
าไส้ เล็ก ฮอร์ โมนที่ผลิตขึ ้นมีหลายชนิดแต่ละชนิดทางานแตกต่าง
กัน
สาระการเรี ยนรู้
ในการควบคุมการทางานของร่ างกายให้ มีดลุ ยภาพนันต้
้ องอาศัยการทางานของระบบ
ต่าง ๆ รวมทัง้ ระบบต่อมไร้ ท่อที่เป็ นไปในลักษณะค่อย ๆ เป็ น ค่อย ๆ ไป โดย อาร์ โนล เอ เบอร์
โทลด์ (Arnold A. Berthold) ได้ ทาการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรี ระวิทยาของลูกไก่เพศผู้ไป
เป็ นไก่เพศผู้ที่โตเต็มวัย โดยจัดการทดลองออกเป็ น 3 ชุด ดังนี ้
ชุดที่ 1 เป็ นลูกไก่ปกติ ที่ปล่อยให้ มีการเจริญเป็ นไก่เพศผู้ตามปกติ
ชดที่ 2 เป็ นลูกไก่ที่ถกู ตัดลูกอัณฑะออก แล้ วติดตามสังเกตการเจริญเติบโตและลักษณะ
ของลูกไก่
ชุด ที่ 3 เป็ น ลูก ไก่ ที่ ถูก ตัด ลูก อัณ ฑะออก แต่น าอัณ ฑะของลูก ไก่ ตัว อื่ น มาปลูก ถ่ า ย
บริเวณช่องท้ องตรงตาแหน่งที่ต่ากว่าตาแหน่งอัณฑะเดิม

(ที่มา: หนังสือเรียนรายวิชาเพิม่ เติม ชีววิทยา เล่ม 4 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551)

จากการสังเกตการเจริญเติบโตของลูกไก่ทงั ้ 3 กลุม่ พบว่า
ชุดที่ 1 ลูกไก่เจริ ญเป็ นไก่เพศผู้ตามปกติ คือมีหงอน เหนียง คอยาว ขนหางยาวและ
มีนิสยั รักการต่อสู้ ปราดเปรี ยว
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ชุดที่ 2 ตัดอัณฑะของลูกไก่ออก เมื่อลูกไก่เจริญเป็ นตัวเต็มวัยมีลกั ษณะคล้ ายไก่เพศ
เมีย คือมีหงอน เหนียงและคอสัน้ ขนหางสัน้ และมีนิสยั ไม่ส้ กู บั ไก่ตวั อื่น ๆ
ชุดที่ 3 ตัดอัณ ฑะของลูกไก่ออก จากนัน้ นาอัณ ฑะของลูกไก่อีกตัวมาปลูกถ่าย มี
หลอดเลือดมาหล่อเลี ้ยงบริ เวณอัณฑะที่ใส่แทนที่จานวนมาก และเจริ ญต่อไปได้ และลูกไก่เมื่อโต
เต็มที่มีลกั ษณะของไก่เพศผู้ที่โตเต็มวัยปกติทวั่ ๆ ไป
จากผลการศึกษาดังกล่าวจึงสรุ ปได้ ว่า การแสดงลักษณะเพศผู้ของลูกไก่เกี่ ยวข้ องกับ
อัณ ฑะแน่นอนและไม่ได้ ขึน้ กับโครโมโซมเพศผู้อย่างเดียว ผลการศึกษาในเวลาต่อมาพบว่าใน
ร่างกายของคนและสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดอื่น ๆ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหลายชนิด มี อวัยวะที่
สามารถสร้ างสารเคมี และล าเลี ยงสารเหล่านี ไ้ ปตามกระแสเลื อดไปสู่อวัยวะเป้าหมายเพื่ อท า
หน้ าที่ควบคุมการทางานของระบบต่าง ๆ ในร่ างกาย เช่น การทางานของระบบสืบพันธุ์ ระบบ
ขับถ่าย ตลอดจนกระบวนการเมแทบอลิซึมของร่างกาย เรี ยกสารกลุ่มนี ้ว่า ฮอร์ โมน (hormone)
ซึง่ ถูกผลิตจากเนื ้อเยื่อหรื อต่อมไร้ ทอ่ (endocrine gland)
ต่ อมแบ่ งเป็ นได้ 2 ชนิด
1. ต่อมมีท่อ (exocrine gland): สารที่สร้ างและลาเลี ้ยงผ่านท่อ (duct) สารที่สร้ างจะ
กระจายตัวเฉพาะที่ เช่น ต่อมเหงื่อ ต่อมไขมัน ต่อมลูกหมาก ตับอ่อน กระเพาะอาหาร
2. ต่อมไร้ ท่อ (endocrine gland): สารที่สร้ างลาเลี ้ยงผ่านระบบเลือด สารที่สร้ างจะ
กระจายตัวทัว่ ร่างกาย เช่น ต่อมไทรอยด์ ต่อมไพเนียล ต่อมใต้ สมอง ต่อมหมวกไต
ฮอร์ โมนสามารถแบ่ งออกเป็ น 3 กลุ่มหลักตามโครงสร้ างทางชีวเคมี
1) ฮ อ ร์ โม น ที่ เป็ น อ นุ พั น ธ์ ข อ ง ก ร ด อ ะ มิ โน เช่ น thyroxin, epinephrine,
norepinephrine
2) ฮอร์ โมนที่เป็ นเปปไทด์ เช่น ADH, oxytocin, insulin, glucagon
3) ฮอร์ โมนที่เป็ นสเตอรอยด์ เช่น ฮอร์ โมนจาก adrenal cortex, sex hormones
กลไกการควบคุมการหลั่งฮอร์ โมน
การควบคุม การหลั่งฮอร์ โมนจากต่อมไร้ ท่อ ส่วนใหญ่ เป็ น กลไกแบบตอบสนองกลับ
(feedback mechanism) ซึ่ง อาจจะเป็ น ไปในทางบวก (กระตุ้น ) เรี ย กว่า “positive feedback”
หรื ออาจจะเป็ นไปในทางลบ (ยับยัง)้ เรี ยกว่า “negative feedback”
ความผิดปกติของฮอร์ โมนสามารถเกิดได้ 3 สาเหตุ
- การหลัง่ ฮอร์ โมนจากต่อมไร้ ทอ่ น้ อยกว่าปกติ (hyposecretion)
- การหลัง่ ฮอร์ โมนจากต่อมไร้ ทอ่ มากกว่าปกติ (hypersecretion)
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- การหลั่ง ฮอร์ โมนจากต่ อ มไร้ ท่ อ ปกติ แต่ เกิ ด ความผิ ด ปกติ ที่ ตัว รั บ บนอวัย วะ
เป้าหมาย เช่น โรคเบาหวาน (diabetes mellitus)
ฮอร์ โมนจากต่ อมไร้ ท่อและอวัยวะที่สาคัญ
การทางานร่ วมกันระหว่ างระบบประสาทและต่ อมไร้ ท่อ
เป็ นการทางานร่วมกันระหว่างสมองส่วนไฮโพทาลามัสและต่อมใต้ สมอง ไฮโพทาลามัสจะทาหน้ าที่เชื่อมโยงระหว่างระบบประสาทและระบบต่อมไร้ ท่อ เซลล์ประสาทจากไฮโพทาลามัสไปควบคุมการหลัง่ ฮอร์ โมนจากต่อมใต้ สมองส่วนหน้ าทังแบบกระตุ
้
้ น (releasing hormone)
และแบบยับยัง้ (inhibiting hormone)
ระบบต่อมไร้ ท่อเป็ นระบบที่สาคัญระบบหนึ่งของร่ างกาย ทาหน้ าที่ควบคุมอวัยวะ
ภายใน ร่ างกายให้ ทางานประสานกัน โดยอาศัยสารเคมี ที่เรี ยกว่า ฮอร์ โมน ซึ่งฮอร์ โมนจะถูก
ขนส่งไปสู่อวัยวะทัว่ ร่ างกาย แต่จะออกฤทธิ์หรื อมีผลต่อบางอวัยวะและบางเซลล์เท่านัน้ ซึ่งต่อม
ไร้ ทอ่ ในมนุษย์มีทงหมด
ั้
9 ต่อม ดังนี ้

(ที่มา: หนังสือเรียนรายวิชาเพิม่ เติม ชีววิทยา เล่ม 4 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551)
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1. ต่ อมไพเนียล (pineal gland)
- ตาแหน่งของต่อมไพเนียลอยูร่ ะหว่างเซรี บรัมซีกซ้ ายและซีกขวา
- สัตว์เลือดเย็น: ปลาปากกลม สัตว์สะเทินนา้ สะเทินบก และสัตว์เลื อ้ ยคลานบาง
ชนิดไม่สร้ างฮอร์ โมนแต่เป็ นกลุม่ ของเซลล์รับแสง (photoreceptor cell) ที่มีลกั ษณะคล้ ายกับกลุ่ม
เซลล์รับแสงในชันเรติ
้ นาของนัยน์ตา
- สัตว์เลือดอุ่น: พวกสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนมมีวิวฒ
ั นาการต่อมไพเนียลมาเป็ นเนื ้อเยื่อที่
ทาหน้ าที่สร้ างฮอร์ โมนเมลาโทนิน (melatonin) ซึ่งทาหน้ าที่บอกถึงรอบวัน และยังมีหน้ าที่ยบั ยัง้
การเจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธุ์ไม่ให้ เติบโตเร็ วเกินไปในช่วงก่อนวัยเจริญพันธุ์ ดังนันถ้
้ าต่อมนี ้
ผิดปกติสร้ างฮอร์ โมนมากเกินไปจะทาให้ เป็ นหนุม่ สาวช้ ากว่าปกติ
นอกจากนี ้การทางานของต่อมไพเนียลในการสร้ างฮอร์ โมน ยัง คงมีความสัมพันธ์กบั
แสงสว่าง
•
หากอยูใ่ นที่มืด จะมีการสร้ สงฮอร์ โมนออกมามาก
•
หากอยูใ่ นที่สว่างตลอดเวลา จะมีการสร้ างฮอร์ โมนออกมาน้ อย
ต่อ มไพเนี ย ลของคนจะอยู่ระหว่างสมองส่ว น cerebrum ซี ก ซ้ า ยและซี ก ขวา ท า
หน้ าที่สร้ างฮอร์ โมนเมลาโทนิน (melatonin) ซึ่งจะหลัง่ ออกมามากหรื อน้ อยขึ ้นอยู่กับแสงสว่างที่
ตกกระทบบนเรตินา (มีแสงจะหลัง่ น้ อย ไม่มีแสงจะหลัง่ มาก)
•
ฮอร์ โมนเมลาโทนินทาหน้ าที่ควบคุมนาฬิกาของร่ างกาย คอยบ่งบอกว่า
เวลานี ้เป็ นเวลากลางวันหรื อกลางคืน
กรณี ที่ต่อมไพเนียลโดนทาลาย เช่น การเกิดเนือ้ งอกในสมองมี ผลทาให้ ต่อมนีถ้ ูก
ทาลาย ทาให้ คนไข้ นนเป็
ั ้ นหนุ่มสาวเร็ วกว่าวัยอันควร (precocious puberty) แต่ในกรณีตรงข้ าม
ถ้ าต่อมนี ้มีการสร้ างฮอร์ โมนมากกว่าปกติ ทาให้ การเป็ นหนุม่ สาวช้ าปกติ
การทางานร่ วมกันระหว่ างระบบประสาทและต่ อมไร้ ท่อ
เป็ นการทางานร่วมกันระหว่างสมองส่วนไฮพทาลามัสและต่อมใต้ สมอง ไฮโพทาลามัสจะ
ทาหน้ าที่เชื่อมโยงระหว่างระบบประสาทและระบบต่อมไร้ ทอ่ เซลล์ประสาทจากไฮโพทาลามัสไป
ควบคุมการหลัง่ ฮอร์ โมนจากกต่อมใต้ สมองส่วนหน้ าทังแบบกระตุ
้
้ น (releasing hormone) และ
แบบยับยัง้ (inhibiting hormone)
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2. ต่ อมใต้ สมอง (pituitary gland)
เป็ นต่อมที่อยูต่ ิดกับส่วนล่างของสมองส่วนไฮโพทาลามัส สามารถแบ่งได้ 3 ส่วน คือ
ต่อมใต้ สมองส่วนหน้ า (anterior pituitary) ต่อมใต้ สมองส่วนกลาง (interior pituitary) และต่อมใต้
สมองส่วนหลัง (posterior pituitary)
เนื่องจากต่อมใต้ สมองส่วนหน้ าและส่วนกลางมีการเจริญและพัฒนามาจากเนื ้อเยื่อ
ชนิดเดียวกันในเอ็มบริโอ จึงกล่าวได้ วา่ เป็ นหน่วยเดียวกัน
2.1 ต่ อมใต้ สมองส่ วนหน้ า (anterior pituitary gland)
ถือเป็ นต่อมไร้ ท่อแท้ จริ งที่มีการสร้ างฮอร์ โมนที่ผลิตโดยต่อมใต้ สมองส่วนหน้ า
โดยเซลล์ของต่อมใต้ สมองส่วนหน้ าจะสร้ างฮอร์ โมนได้ ต้องถูกกระตุ้นจาก releasing hormone
(RH) ห รื อ ถู ก ยั บ ยั ้ง จ า ก inhibiting hormone (IH) ที่ ส ร้ า ง จ า ก นิ ว โร ซี ค รี ท อ รี เซ ล ล์
(neurosecretory cell) ที่มีตวั เซลล์อยู่ที่สมองส่วนไฮโพทาลามัสก่อน ฮอร์ โมนที่ถูกสร้ างและหลัง่
จากต่อมใต้ สมองส่วนหน้ ามีดงั ต่อไปนี ้
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ต่ อมไร้ ท่อและฮอร์ โมน
Growth hormone หรื อ
somatotrophin หรื อ
somatotrophic hormone
(STH)

อวัยวะเป้ าหมาย
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

Prolactin

ต่อมน ้านม

Thyroid stimulating
hormone (TSH)
Adrenocorticotropic
hormone (ACTH)

thyroid gland

Gonadotropic hormone
(Gn) ประกอบด้ วย
- FSH (Follicle stimulating
hormone)

adrenal gland

เพศชาย : seminiferous
tubule
เพศหญิง : ovary

- LH (Luteinizing hormone) เพศชาย : Leydig cell
เพศหญิง : ovary

Melanocyte stimulating
hormone (MSH)

pineal gland

บทบาทและหน้ าที่
กระตุ้นการเจริญเติบโตของ
ร่างกาย
กระตุ้นการเจริญเติบโตของกระดูก
กระตุ้นการเพิ่มระดับน ้าตาลใน
เลือด
กระตุ้นต่อมน ้านมให้ สร้ างน ้านม
(lactation)
กระตุ้นการเจริญของเต้ านม
กระตุ้นการหลัง่ ฮอร์ โมนจาก
thyroid gland
กระตุ้นต่อมหมวกไตส่วนนอก
(adrenal cortex) หลัง่ ฮอร์ โมน
พวก glucocorticoid เช่น
cortisol

กระตุ้นการสร้ างอสุจิ
(spermatogenesis)
กระตุ้นการเจริญของ follicle และ
follicle จะสร้ าง estrogen
กระตุ้นการหลัง่ testosterone
กระตุ้นการหลัง่ progesterone
จาก corpus luteum
กระตุ้นการตกไข่ (ovulation)
กระตุ้นการเจริญของ corpus
luteum
กระตุ้นเม็ดสีในผิวหนัง
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ความผิ ด ปกติ ข องการหลั่ งโกรทฮอร์ โมน (growth hormone; GH) จากต่ อ มใต้
สมองส่ วนหน้ า
GH มากเกินไป
ในเด็ก: ทาให้ การเจริ ญเติบโตของร่ างกายสูงผิดปกติเรี ยกว่า สภาพร่ างยัก ษ์
(gigantism) พบในวัยรุ่น ไม่คอ่ ยพบในวัยเด็ก อาจเกิดจากการที่มีเนื ้องอกของเซลล์ที่สร้ างฮอร์ โมน
หรื อของไฮโพทาลามัสทาให้ มีการสร้ างฮอร์ โมนมากกว่าปกติ
ในผู้ใหญ่ : ร่ างกายจะไม่สูงใหญ่ กว่าปกติม ากนักแต่ส่วนที่เป็ นกระดูกแขน ขา
คาง กระดูกขากรรไกรและกระดูกแก้ ม ยังตอบสนองต่อฮอร์ โมนนี ้อยู่ทาให้ เกิดความผิดปกติของ
กระดูกบริเวณใบหน้ า นิ ้วมือ นิ ้วเท้ า เรี ยกอาการดังกล่าวนี ้ว่า อะโครเมกาลี (acromegaly)
GH น้ อยเกินไป
ในเด็ก: ทาให้ การเจริ ญ เติบโตของร่ างกายน้ อยผิดปกติเกิ ดลักษณะเตีย้ แคระ
เรี ยกว่า dwarfism
ในผู้ใหญ่: จะไม่มีอาการปรากฏเด่นชัดแต่พบว่าระดับน ้าตาลกลูโคสในเลือดจะ
ต่ากว่าคนปกติทาให้ ร่างกายไม่สามารถทนต่อความเครี ยดต่าง ๆ ทางอารมณ์ ได้ และสมองอาจ
ได้ รับอันตรายจากการขาดน ้าตาลกลูโคสไปเลี ้ยงหากเป็ นมากอาจถึงแก่ชีวิตได้
2.2 ต่ อมใต้ สมองส่ วนกลาง (interior pituitary)
มีความสาคัญและหน้ าที่เด่นชัดเฉพาะในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังบางชนิดเท่านัน้
โดยท าหน้ าที่ ผ ลิ ต และหลั่ ง เมลาโนไซต์ สติ มิ ว เลติ ง ฮอร์ โมน (melanocyte-stimulating
hormone; MSH) จะท าหน้ า ที่ ก ระตุ้น เซลล์ เมลาโนไซต์ (melanocyte) ซึ่ง เป็ น เซลล์ ที่ แ ทรกอยู่
ระหว่า งหนัง ก าพร้ า (epidermis) และหนัง แท้ (dermis) ให้ สัง เคราะห์ รงควัต ถุสี น า้ ตาล-ด าที่
เรี ยกว่า เมลานิน (melanin) นอกจากนัน้ MSH ยังทาหน้ าที่กระตุ้นให้ เมลานินภายในเมลาโนไซต์
กระจายตัว ออกไปทั่ว เซลล์ ท าให้ สี ผิ ว เข้ ม ขึ น้ ในสัต ว์ จ าพวกปลา สัต ว์ ค รึ่ ง น า้ ครึ่ ง บกและ
สัตว์เลือ้ ยคลานบางชนิดสามารถเปลี่ยนสีผิวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมเพื่ อการพรางตัวได้ อย่าง
รวดเร็ ว การเปลี่ยนสีผิวดังกล่าวเกิดจากการกระจายตัวของเมลานินภายในเมลาโนไซต์ซึ่งได้ รับ
การกระตุ้นจาก MSH นั่นเอง ในคนต่อมใต้ สมองส่วนกลางจะมีขนาดเล็กมาก และจัดเป็ นส่วน
หนึ่งของต่อมใต้ สมองส่วนหน้ า ทาหน้ าที่ผลิตและหลัง่ MSH ซึ่งมีสูตรโครงสร้ างคล้ ายกับ ACTH
มาก แต่ไม่มีบทบาทหน้ าที่ที่ชดั เจน
2.3 ต่ อมใต้ สมองส่ วนหลัง (posterior pituitary)
ต่อมใต้ สมองส่วนหลังเจริ ญมาจากเนื ้อเยื่อประสาท ต่อมใต้ สมองส่วนหลังเป็ นที่
เก็บฮอร์ โมนสองชนิดที่หลัง่ จากใยประสาทแอกซอน (axon) ของนิวโรซีครี ทอรี เซลล์ที่ตวั เซลล์อยู่ที่

191
สมองส่วนไฮโพทาลามัส ฮอร์ โมนจะเคลื่ อนที่ตามเส้ นประสาทแอกซอนและมาเก็ บไว้ ที่ต่อมใต้
สมองส่วนหลัง เมื่อเซลล์ประสาทได้ รับการกระตุ้นฮอร์ โมนที่เก็บไว้ จะถูกหลัง่ เข้ าสู่กระแสเลือดไป
ยังอวัยวะเป้าหมาย ดังนันต่
้ อมใต้ สมองส่วนหลังจึงไม่นบั เป็ นต่อมไร้ ท่อและไม่มีการสร้ างฮอร์ โมน
ขึ ้นมาเอง ฮอร์ โมนที่หลัง่ จากต่อมใต้ สมองส่วนหลัง ได้ แก่
- วาโซเพรสซิน (vasopressin) หรื อแอนติไดยูเรติก
ฮอร์ โมน (antidiuretic hormone; ADH) ทาหน้ าที่ควบคุมการดูดกลับน ้าของท่อหน่วยไต และ
กระตุ้นให้ หลอดเลือดอาร์ เทอรี (artery) หดตัว
- ออกซิ โทซิ น (oxytocin) ท าหน้ าที่ ในการกระตุ้น กล้ ามเนื อ้ เรี ยบบริ เวณ
มดลูกให้ เกิดการหดตัวบีบตัวเวลาคลอดลูก รวมถึงกระตุ้นกล้ ามเนื ้อรอบ ๆ ต่อมน ้านมให้ หดตัว
เพื่อขับน ้านมออกมา
3.ต่ อมไทรอยด์ (thyroid)
ต่อมไทรอยด์เป็ นต่อมไร้ ท่อ ที่มีขนาดใหญ่ มีลกั ษณะคล้ ายปี กผีเสื ้อ ที่อยู่บริ เวณคอ
ติดกับบริเวณของกล่องเสียง มี 2 พู
เมื่ อ ต้ น ศตวรรษที่ 20 มี ผ้ ูสกัด สารเคมี จ ากต่อมไทรอยด์ แ ละเรี ยกสารที่ ส กัด นี ว้ ่า
ไทรอกซิน (thyroxin) ซึ่งมีไอโอดีนเป็ นองค์ประกอบอยู่และพบว่าแหล่งสร้ างไทรอกซินในต่อม
ไทรอยด์คือ กลุ่มเซลล์จานวนมาก แต่ละกลุ่มเซลล์ประกอบด้ วยเซลล์ที่มีความหนาเพียงชันเดี
้ ยว
และมีช่องตรงกลาง เรี ยกกลุ่ม เซลล์ นีว้ ่า ไทรอยด์ ฟ อลลิเคิล (thyroid follicle) ทาหน้ าที่ สร้ าง
ไทรอกซินแล้ วปล่อยเข้ าสูร่ ะบบหมุนเวียนเลือด

(ที่มา: หนังสือเรียนรายวิชาเพิม่ เติม ชีววิทยา เล่ม 4 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551)
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ฮอร์ โมนจากต่อมไทรอยด์มาจากการจับตัวของไอโอดีนจากอาหารที่ทานเข้ าไป รวม
กับ กรดอะมิ โน tyrosine เพื่ อสร้ างไทรอยด์ฮอร์ โมน ได้ แก่ triiodothyronine (T3) และ thyroxine
(T4) โดย T3 ประกอบด้ ว ยไอโอดี น จ านวน 3 อะตอม ส่ วน T4 ประกอบด้ วยไอโอดี น จ านวน 3
อะตอม ปกติต่อมไทรอยด์หลั่งฮอร์ โมน T4 มากกว่า T3 แต่เซลล์เป้าหมายจะเปลี่ยนเป็ น T3 โดย
เอาไอโอดีนออก 1 อะตอม
ความผิดปกติเกี่ยวกับปริมาณไทรอกซินน้ อยเกินไป (Hypothyroidism)
1) Cretinism
สาเหตุไทรอกซินต่าในวัยเด็ก ร่างกายเตี ้ย แคระแกร็น ไม่ได้ สดั ส่วน พูดช้ า พุงยื่น
สติปัญญาอ่อน
2) Myxedema
สาเหตุ ไทรอกซินต่าในผู้ใหญ่ ทาให้ เกิดอาการบวมใสใต้ ผิวหนังแลดูคล้ ายเทียน
ไขกล้ ามเนื ้อไม่มีแรง ผิวหนังแห้ ง ซีด โลหิตจาง สติปัญญาเชื่องช้ าลง
3) เกิ ดโรคคอพอกชนิดธรรมดา (simple goiter) เกิ ดจากการขาดธาตุไอโอดีน
ทาให้ ต่อมไทรอยด์ไม่สามารถสร้ างไทรอกซินได้ จะมีอาการเหมือนมิกซีดีมาแต่มีลกั ษณะคอโต
ด้ วย เนื่องจากเมื่อต่อมใต้ สมองส่วนหน้ าหลัง่ TSH มากระตุ้นต่อมไทรอยด์มากเกินไป โดยที่ตอ่ มนี ้
ไม่สามารถสร้ างไทรอกซินออกไปยับยังการหลั
้
ง่ TSH จากต่อมใต้ สมองได้ จะทาให้ ต่อมไทรอยด์
ขยายขนาดผิดปกติ
ความผิดปกติเกี่ยวกับปริมาณไทรอกซินมากเกินไป (Hyperthyroidism)
1) ร่างกายผอม น ้าหนักลด กินจุ อ่อนแอ ตอบสนองต่อสิ่งเร้ ามากและไวขึ ้น
2) เกิดโรคคอพอกชนิดเป็ นพิษ เกิดจากต่อมไทรอยด์ถกู กระตุ้นให้ สร้ างฮอร์ โมน
มากเกินไป ผู้ที่เป็ นโรคนี ้คอจะไม่โตมากนักแต่บางคนอาจมีอาการตาโปนด้ วย สาเหตุเนื่องจาก
ความผิดปกติบางอย่างในร่ างกาย เป็ น เหตุให้ ต่อมไทรอยด์ถูกกระตุ้นให้ ทางานหนักตลอดเวลา
ต่อมจึงขยายโตขึ ้น และสร้ างฮอร์ โมนไทรอกซินมากกว่าปกติ มีอาการตรงกันข้ ามกับมิกซีดีมา อาจ
รักษาให้ คนไข้ กินยาที่ยบั ยัง้ การสร้ างฮอร์ โมนหรื อการผ่าตัดเอาบางส่วนของต่อมออกหรื อให้ กิน
สารไอโอดีนที่เป็ นกัมมันตภสพรังสีเพื่อทาลายเนื ้อเยื่อบางส่วนของต่อม
นอกจากนีไ้ ทรอกซินยังสามารถกระตุ้นเมทามอร์ โฟซิส (metamorphosis) ของ
สัตว์สะเทินน ้าสะเทินบก โดยมีผ้ ศู กึ ษาผลของไทรอกซินกับการเกิดเมทามอร์ โฟซิสของกบ
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(ที่มา: หนังสือเรียนรายวิชาเพิม่ เติม ชีววิทยา เล่ม 4 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551)

แคลซิโทนิน (calcitonin)
เป็ นฮอร์ โมนที่ส ร้ างจากต่อมไทรอยด์ แต่สร้ างจากกลุ่ม เซลล์ พาราฟอลลิคิว
ลาร์ (parafollicular cell) หรื อเซลล์ ซี (C-cell) ซึ่งอยู่ระหว่างฟอลลิเคิล หน้ าที่ของแคลซโทนินคือ
กระตุ้น การสะสมแคลเซี ย มที่ ก ระดูก ลดการดูด กลับ แคลเซี ย มที่ ไต และลดอัต ราการดูด ซึ ม
แคลเซียมที่ลาไส้ เล็ก ฮอร์ โมนนี ้จะทางานร่วมกับฮอร์ โมนจากต่อมไทรอยด์และวิตามิน D
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
ด้ านความรู้ (K)
1. อธิบายการทางานของต่อมไร้ ทอ่ และฮอร์ โมน
2. ระบุตอ่ มไร้ ทอ่ และอวัยวะที่สามารถสร้ างฮอร์ โมน
3. ระบุฮอร์ โมนและหน้ าที่ของฮอร์ โมนที่สร้ างจากต่อมไพเนียล ต่อมใต้ สมอง และ
ต่อมไทรอยด์
ด้านทักษะ (P)
1. มีความสามารถในการแก้ ปัญหาจากสถานการณ์หรื อโจทย์ปัญหาที่กาหนดให้
2. มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ด้านจิ ตพิ สยั (A)
1. มีความร่วมมือในการทากิจกรรมในชันเรี
้ ยน
2. รับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
3. มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
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กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
ครู เริ่ ม ต้ น การจัด การเรี ย นรู้ โดยอธิ บ ายเนื อ้ หาเรื่ อ ง ต่อ มไร้ ท่อ ฮอร์ โมน การล าเลี ย ง
ฮอร์ โมนไปยังเซลล์ หรื อ อวัยวะเป้าหมาย และการตอบสนองของฮอร์ โมนต่อเซลล์ ห รื ออวัยวะ
เป้าหมาย จากนันกล่
้ าวถึงต่อมและอวัยวะในร่างกายที่ทาหน้ าที่สร้ างฮอร์ โมน ได้ แก่ ต่อมไพเนียล
ต่อมใต้ ส มอง ต่อมไทรอยด์ และต่อมพาราไทรอยด์ โดยใช้ เวลาทัง้ หมด 50 นาที จากนัน้ เข้ าสู่
กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. ขันเตรี
้ ยมพร้ อมนักเรี ยน (10 นาที)
ครู ชี แ้ จงรายละเอี ย ด จุดประสงค์ ของการจัด การเรี ย นรู้ โดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐานให้
นักเรี ยนทราบ จากนัน้ จากนัน้ แบ่งกลุ่มนักเรี ยนออกเป็ น 7 กลุ่ม ๆ ละ 5 คน ซึ่งการแบ่งกลุ่มจะ
แบ่งให้ นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มมีทงนั
ั ้ กเรี ยนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนคละกัน โดยดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนจากภาคเรี ยนที่ผา่ นมา
2. ขันก
้ าหนดและระบุปัญหา (10 นาที)
นักเรี ยนทุกกลุ่มจะได้ รับใบบันทึกข้ อมูลรายบุคคลและใบกิจกรรมที่ 1 ซึ่งมีปัญ หา
หรื อสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้ องกับต่อมไทรอยด์และฮอร์ โมนจากต่อมไทรอยด์ จากนันให้
้ นกั เรี ยนแต่
ละกลุ่ม ร่ วมกัน วิเคราะห์ โจทย์ ปั ญ หา เพื่ อ กาหนดและระบุสิ่ง ที่ เป็ น ปั ญ หาจากโจทย์ แ ละสิ่ ง ที่
ต้ องการค้ นหาคาตอบ จากนันบั
้ นทึกลงแบบบันทึกข้ อมูลรายบุคคลที่ครูแจกให้
3. ขันท
้ าความเข้ าใจกับปัญหา (10 นาที)
ผู้เรี ยนช่วยกันวิเคราะห์ปัญ หาหรื อสถานการณ์ ที่ได้ รับ เชื่อมโยงความรู้ เดิมที่มี กับ
สถานการณ์ที่ได้ รับ และวางแผนการค้ นคว้ าหาความรู้เพิ่มเติมที่ยงั ไม่ทราบ
4. ขันด
้ าเนินการค้ นคว้ า (20 นาที)
นักเรี ยนแต่ละกลุม่ ดาเนินการศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้ตามที่ได้ วางแผนไว้ ผ่านหนังสือ
เรี ยนหรื อข้ อมูลบนอินเทอร์ เน็ตและบันทึกลงใบกิจกรรม โดยครู ทาการวัดและประเมินพฤติกรรม
การเรี ยนรู้ของนักเรี ยนด้ านการแสวงหาความรู้ และการรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่นไปด้ วย
5. ขันรวบรวมและสั
้
งเคราะห์ข้อมูล (15 นาที)
นักเรี ยนแต่ละกลุม่ ร่วมกันนาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาค้ นคว้ ามาสรุปเป็ นคาตอบของ
กลุม่ ตนเองและเขียนลงในใบกิจกรรม
6. ขันสรุ
้ ปและประเมินคาตอบ (15 นาที)
ครูให้ นกั เรี ยนสรุปและประเมินคาตอบของกลุ่มตนเองอีกครัง้ เพื่อให้ นกั เรี ยนจาแนก
ว่ามีข้อมูลเพียงพอที่มาใช้ ตอบปัญหาและมีแนวการตอบอย่างไร
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7. ขันน
้ าเสนอและประเมินผลงาน (20 นาที)
นักเรี ยนแต่ล ะกลุ่ม ส่ง ตัวแทนออกมานาเสนอผลการตอบปั ญ หาให้ เวลากลุ่ม ละ
ประมาณ 3 นาที โดยอธิบายคาตอบและเชื่อมโยงกับฮอร์ โมนที่เกี่ยวข้ องในร่างกาย พร้ อมทังให้
้
เหตุผลประกอบ ซึ่งครูและนักเรี ยนกลุ่มอื่น ๆ จะเป็ นผู้ประเมินการนาเสนอและคาตอบของกลุ่มที่
นาเสนอ พร้ อมกับให้ นกั เรี ยนกลุ่มอื่น ๆ ถามคาถามกับกลุ่ม ที่นาเสนอเมื่อมีข้อสงสัย เมื่อสิน้ สุด
การนาเสนอครูและนักเรี ยนร่วมกันสรุปประเด็นปั ญหาและคาตอบของโจทย์ปัญหา พร้ อมอธิบาย
เพิ่มเติมในประเด็นที่ยงั ไม่สมบูรณ์ โดยประเด็นที่สาคัญมีดงั ต่อไปนี ้
- เพราะเหตุใดปริมาณไอโอดีนที่ตรวจพบจากปั สสาวะของหญิงตังครรภ์
้
ในแต่ละ
ภูมิภาคจึงไม่เท่ากัน มีปัจจัยใดที่น่าจะเกี่ยวข้ องบ้ าง (แนวคาตอบคือ ความแตกต่างของภูมิภาค
และภูมิศาสตร์ ความห่างไกลจากน ้าทะเล การผลิตเกลือและการได้ รับเกลือที่มีไอโอดีนของแต่ละ
ภูมิภาค)
- ไอโอดี น มี ค วามส าคัญ ต่อการเจริ ญ เติบ โตของทารกในครรภ์ อ ย่างไร (แนว
คาตอบคือ ไอโอดี น เป็ น ส่วนประกอบของฮอร์ โมนไทรอกซิ น ที่ ถูก สร้ างจากต่อมไทรอยด์ ซึ่ง มี
ความสาคัญต่อการเจริ ญเติบโตและพัฒนาของระบบประสาทและเซลล์สมองของทารกในครรภ์
จนถึงเด็กทารกอายุ 2-3 ปี ถ้ าไม่ได้ รับไอโอดีนที่ เพี ยงพออาจจะทาให้ เด็กปั ญ ญาอ่อน มี ความ
พิการทางระบบประสาท)
- ให้ คาแนะนาแก่ผ้ หู ญิงตังครรภ์
้
ในจังหวัดที่อยู่ห่างไกลอย่างไร (แนวคาตอบคือ
ให้ ผ้ หู ญิ งตังครรภ์
้
ใช้ เกลือที่มีส่วนผสมของไอโอดีน หรื อเครื่ องปรุ งรสที่เสริ มไอโอดีน รับประทาน
อาหารทะเลเป็ นประจา หรื อรับประทานยาเม็ดเสริ มไอโอดีน อีกทังจั
้ ดประชาสัมพันธ์ หรื อลงพื ้นที่
ให้ ความรู้ แก่ชาวบ้ าน เพื่อให้ เห็นถึงความสาคัญของไอโอดีนต่อร่ างกาย โดยเฉพาะเด็กทารกใน
ครรภ์)
- จากนโยบาย “ประเทศไทย 4.0 เด็กไทยฉลาด ไม่ขาดไอโอดีน ” นักเรี ยนจะใช้
ความรู้เรื่ องต่อมไร้ ท่อและฮอร์ โมนมาอธิบายนโยบายนี ้อย่างไร (แนวคาตอบคือ ประเทศไทย 4.0
เป็ น การขับ เคลื่ อ นอุต สาหกรรมด้ วยเทคโนโลยี ความคิด สร้ างสรรค์ นวัต กรรม เปลี่ ย นแปลง
การเกษตรแบบดังเดิ
้ มเป็ นการเกษตรสมัยใหม่ที่เน้ นการบริ หารจัดการและใช้ เทคโนโลยี เกษตรกร
ต้ องมีรายได้ เพิ่มมากขึ ้น และเป็ นเกษตรกรแบบเป็ นผู้ประกอบการ เป็ นต้ น อีกทังประเทศไทย
้
4.0
มีโอเดลคือ มัน่ คง มั่งคัง่ ยัง่ ยืน ซึ่งการกาหนดแนวทางเพื่อให้ เด็กไทยฉลาด ไม่ขาดไอโอดีน และ
อยู่ในยุคสมัยของประเทศไทย 4.0 นัน้ ต้ องกาหนดให้ คนทัว่ ทังประเทศได้
้
รับปริ มาณไอโอดีนต่อวัน
อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในพืน้ ที่ห่างไกลจากทะเล มีระบบขนส่งและคมนาคมที่
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รองรั บ การขนส่ ง เกลื อ หรื อ เครื่ อ งปรุ ง รสที่ เทริ ม ไอโอดี น ไปให้ ทั่ว ถึ ง ทุก พื น้ ที่ รวมถึ ง มี ก ารน า
เทคโนโลยีใช้ ในการให้ ความรู้กบั ประชาชนเกี่ยวกับความสาคัญของไอโอดีนที่มีผลการเจริญเติบโต
ของร่ างกายโดยเฉพาะสมองของเด็กทารกตัง้ แต่อยู่ในครรภ์ จนแรกเกิ ด ถ้ าเด็กได้ รับไอโอดีนที่
เพียงพอแล้ วก็จะเติบโตเป็ นที่มีพฒ
ั นาการของสมองที่ปกติและเป็ นเด็กที่ฉลาด
สื่อการเรี ยนรู้
1. ใบกิจกรรมที่ 1
2. แบบบันทึกข้ อมูลรายบุคคล
3. หนังสือเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 2 โดย สสวท. หน้ า 155-159
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สิ่งที่ต้องการวัดและประเมินผล
ด้ านความรู้ (K)
1. สามารถอธิบายการทางานของ
ต่อมไร้ ท่อ
2. สามารถระบุตอ่ มไร้ ทอ่ และ
อวัยวะที่สามารถใช้ ในการสร้ าง
ฮอร์ โมนของร่างกาย
3. สามารถระบุฮอร์ โมนที่สร้ างจาก
ต่อมไพเนียล ต่อมใต้ สมอง และ
ต่อมไทรอยด์

วิธีวัด

เครื่องมือวัด

เกณฑ์ การประเมิน

- การสังเกต
การตอบ
คาถาม
นักเรี ยน
- ทดสอบหลัง
เรี ยน

- แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ของนักเรี ยน
- แบบทดสอบ
หลังเรี ยน

- นักเรี ยนตอบคาถามได้
ถูกต้ องร้ อยละ 70

- ใบกิจกรรม
- เกณฑ์การให้
คะแนนระดับ
ความสามารถ
ด้ านการคิด
อย่างมี
วิจารณญาณ

- คะแนนเฉลี่ยของการ
ทาใบกิจกรรมในหัวข้ อนี ้
อยูใ่ นระดับสูง

- การสังเกต - แบบสังเกต
พฤติกรรมของ พฤติกรรมของ
นักเรี ยนขณะ นักเรี ยน
เรี ยน

- นักเรี ยนแสดง
พฤติกรรมดังกล่าวอยูใ่ น
ระดับดี

ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
1. มีความสามารถในการ
- ตรวจใบ
แก้ ปัญหาจากสถานการณ์ตวั อย่าง กิจกรรม
2. มีความสามารถในการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ

ด้ านคุณลักษณะ (A)
1. มีความร่วมมือในการทา
กิจกรรมในชันเรี
้ ยน
2. รับฟั งและแสดงความคิดเห็น
ร่วมกันกับผู้อื่น
3. มีความสามารถในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น

- คะแนนรวมมีความ
แตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตเิ มื่อ
เปรี ยบเทียบกับ
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
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การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ระดับคุณภาพ/คะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
ควรปรับปรุง (1)
ความร่ ว มมื อ ในการ ตอบคาถามได้ ถูกต้ อง ตอบคาถามได้ ถูกต้ อง ตอบคาถามไม่ถกู ต้ อง
ทากิจกรรมในชันเรี
้ ยน ครบถ้ วน
แต่ไม่ครบถ้ วน
รายการประเมิน

แสดงความ คิ ด เห็ น แสดงความคิดเห็นกับ แสดงความคิดเห็นกับ ไม่ มี ก ารแสดงความ
ร่วมกับผู้อื่น
เพื่อนอย่างสม่าเสมอ เพื่อนบางครัง้
คิดเห็นกับเพื่อน
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บันทึกหลังการสอนแผนการจัดการเรี ยนรู้ ท่ ี 1 เรื่อง ต่ อมไร้ ท่อและฮอร์ โมนจากต่ อมไร้ ท่อ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 รายวิชา ชีววิทยา(เพิ่มเติม)
ใช้ สอนกับชัน้ ม. ......... เวลา................. วันที่....... เดือน............................ พ.ศ. ...................

ผลการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน/บรรยากาศภายในห้ องเรี ยน
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ปั ญหาที่พบ/ อุปสรรค
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ ไข
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ลงชื่อ ........................................................ ผู้สอน
(นายรวินศักดิ์ ภูมิธนนิเวศน์)
วันที่......... เดือน......................... พ.ศ. ………..
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ภาคผนวก ฉ
ใบกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
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ใบกิจกรรมที่ 1 (กลุ่ม)
คาชีแ้ จง ให้ นักเรี ยนสืบค้ นข้ อมูลเพื่อตอบคาถามจากโจทย์ หรื อสถานการณ์ ท่ ีกาหนดให้
ตารางแสดงค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะของผู้หญิงตังครรภ์
้
จาแนกรายจังหวัดปี 2558

สุราษฎร์ ธานี

ค่ ามัธยฐานไอโอดีนในปั สสาวะของผู้หญิงตัง้ ครรภ์
(ไมโครกรัมต่ อลิตร)
183.0

นครปฐม

161.9

ร้ อยเอ็ด

128.5

อุบลราชธานี

102.0

พะเยา

98.8

แม่ฮอ่ งสอน

89.5

จังหวัด

(ที่มา: กรมอนามัย สานักโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข)
ให้ นักเรี ยนตอบคาถามต่ อไปนี ้
1. จากตารางข้ างต้ นแสดงการตรวจวัดปริ มาณไอโอดีน ของผู้หญิ งตังครรภ์
้
นักเรี ยนคิด
ว่าความแตกต่างของปริมาณไอโอดีนในมีสาเหตุมาจากอะไร ไอโอดีนมีผลต่อทารกในครรภ์หรื อไม่
อย่างไร
2. หากนักเรี ยนเป็ นเจ้ าหน้ าที่ในกระทรวงสาธารณสุข นักเรี ยนจะลงพื ้นที่ให้ คาแนะนาแก่
ผู้หญิงตังครรภ์
้
ในจังหวัดใดก่อนเป็ นลาดับแรก เพราะอะไร และจะให้ คาแนะนาอย่างไร
3. ถ้ ารัฐบาลมีนโยบายว่า “ประเทศไทย 4.0 เด็กไทยฉลาด ไม่ขาดไอโอดีน” นักเรี ยนจะ
ใช้ ความรู้จากการศึกษาเรื่ องระบบต่อมไร้ ท่อและฮอร์ โมนมาเพื่ออธิบายนโยบายนี ้ได้ อย่างไร
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ใบกิจกรรมที่ 2 (กลุ่ม)
คาชีแ้ จง ให้ นักเรี ยนสืบค้ นข้ อมูลเพื่อตอบคาถามจากโจทย์ หรื อสถานการณ์ ท่ ีกาหนดให้
อึง้ ไทยพบเบาหวาน 4.8 ล้ านคน
ศ.พญ.วรรณี นิ ธิ ยานัน ท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่าโรคเบาหวานมีแนวโน้ มที่จะ
เพิ่ ม ขึ น้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยสมาพั น ธ์ เบาหวานนานาชาติ ร ายงานว่ า ในปี 2558 พบผู้ ป่ วย
โรคเบาหวานทั่วโลก 415 ล้ านคน และจะเพิ่ม เป็ น 642 ล้ านคน ในปี 2583 หากไม่มี ม าตรการ
ควบคุม สาหรับไทยมีการรายงานของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ พบว่าอัตราการตายด้ วย
โรคเบาหวานของประเทศเพิ่มขึ ้นทุกปี นอกจากนี ้ ผลสารวจสุภาพประชาชนไทยอายุ 15 ปี ขึ ้นไป
ในปี 2557 ยังพบอีกว่าคนไทยมีความชุกของโรคเบาหวานเพิ่มขึ ้นอยู่ที่ 8.9% หรื อคิดเป็ นผู้ป่วย
เบาหวาน 4.8 ล้ านคน เพิ่มจากปี 2552 ที่พบ 6.9% หรื อคิดเป็ นผู้ป่วยเบาหวาน 3.2 ล้ านคน ทังนี
้ ้
เบาหวานถือเป็ นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังที่ทกุ ๆ 6 วินาทีทวั่ โลกจะพบคนเสียชีวิตจากโรคที่แทรก
ซ้ อนจากการเกิดโรคเบาหวาน 1 คน
(ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/996073)
ให้ นักเรี ยนตอบคาถามต่ อไปนี ้
1. จากสถานการณ์ข้างต้ นนักเรี ยนคิดว่าสาเหตุสาคัญที่ทาให้ อตั ราการเกิดเบาหวานเพิ่ม
สูงขึ ้น
2. หากนักเรี ยนเป็ นเจ้ าหน้ าที่ ที่เกี่ ยวข้ องกับองค์กรที่ ให้ การดูแล รักษาโรคเบาหวาน
นักเรี ยนจะมี วิธี หรื อมาตรการในการป้องกันและควบคุมอัตราการเพิ่ม ขึน้ ของโรคเบาหวานได้
อย่างไร
3. ในขณะนี น้ ั ก เรี ย นทุ ก คนเป็ นนั ก วิ ท ยาศาตร์ ที่ ก าลั ง คิ ด ค้ นตั ว ยาในการรั ก ษา
โรคเบาหวาน นักเรี ยนจะใช้ หลักการและเหตุผลในการคิดค้ นตัวยานี ้อย่างไร จงอธิบาย
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ใบกิจกรรมที่ 3 (กลุ่ม)
คาชีแ้ จง ให้ นักเรี ยนสืบค้ นข้ อมูลเพื่อตอบคาถามจากโจทย์ หรื อสถานการณ์ ท่ ีกาหนดให้
“Hormones วัยว้ าวุ่น” เมื่ อหนุ่ม สาววัยฮอร์ โมนพลุ่งพล่านกลุ่ม นี ้ เดินมาถึงจุด
หนึ่งของชีวิตที่ เต็มไปด้ วยความสนุก ความคะนอง ความผิดหวัง ความสมหวังความรัก ความ
เกลียด ความฝั น อารมณ์ และเรื่ องราวสับสนโลดโผนต่าง ๆ ซัดเข้ ามาในชีวิตอย่างจังจนพวกเขา
ต้ องเซไป ใช่... “เป็ นวัยรุ่นมันเหนื่อยอย่างนี ้นี่แหละ”
ให้ นักเรี ยนตอบคาถามต่ อไปนี ้
1. จากข้ อความข้ างต้ น “หนุ่มสาววัยฮอร์ โมนพลุ่งพล่ าน” นักเรี ยนคิดว่าเมื่อเข้ าสู่วยั รุ่น
จะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์ โมนใดบ้ างในร่างกาย และเปลี่ยนแปลงอย่างไร
2. ในฐานะที่นักเรี ยนเป็ นวัยรุ่ น นักเรี ยนคิดว่าปั ญหาการทะเลาะวิวาทในวัยรุ่นมีผลมา
จากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์ โมนหรื อไม่ อย่างไร
3. “ผู้หญิ งมักมีความรักและผูกพันกับผู้คน นิยมการโอบกอดและแสดงออกถึงความรัก
และห่วงใยมากกว่าผู้ชาย” จากบทความนี ้นักเรี ยนเห็นด้ วยหรื อไม่ พร้ อมให้ เหตุผลประกอบ
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แบบบันทึกข้ อมูลรายบุคคลของผู้เรี ยน
ชื่อ………………………………………………………………………. ชัน……………
้
เลขที่……
คาชีแ้ จง ให้ ผ้ เู รี ยนวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและบันทึกข้ อมูลที่ได้ จากการสืบค้ นเพิ่มเติม
จากสถานการณ์ มีปัญหาอะไรบ้ าง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
มีข้อมูลอะไรบ้ างที่เกี่ยวข้ องกับโจทย์ ปัญหา
และนักเรี ยนทราบอยู่แล้ ว

มีข้อมูลอะไรบ้ างที่นักเรียนต้ องหาเพิ่มเติม
เพื่อตอบโจทย์ ปัญหา

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

ผลการรวบรวมข้ อมูลเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ผลสรุ ปจากข้ อมูลที่หามาได้ ของตนเอง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
เรื่ อง ระบบต่ อมไร้ ท่อ
วิชา ชีววิทยา
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560
ชื่อ ........................................................................................... ชัน้ ................. เลขที่ ............
ตอนที่ 1: ให้ นักเรี ยนตอบคาถามต่ อไปนีใ้ ห้ ถูกต้ องและสัมพันธ์ กับระบบต่ อมไร้ ท่อ
1. ฮอร์ โมน คืออะไร
.……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. เรารู้สกึ กระหายน ้าขณะที่ออกกาลังกาย เกี่ยวข้ องกับระบบต่อมไร้ ทอ่ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. ให้ นกั เรี ยนพิจารณากราฟและตอบคาถามต่อไปนี ้
A
B
C

(ที่มา: หนังสือเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 4 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551)
3.1) เส้ นกราฟใดอธิบายการเปลี่ยนแปลงของระดับน ้าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
……………………………………………………………………………………………………
3.2) เส้ นกราฟดังกล่าวตามข้ อ 4.1 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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4. นักเรี ยนเปลี่ยนแปลงเวลาทางานจากกลางวันเป็ นกลางคืนหรื อเดินทางโดยเครื่ องบินไปซีกโลก
ตรงข้ าม แล้ วรู้สกึ นอนไม่หลับ ซึม อ่อนเพลีย ไม่อยากอาหาร (jet lag) จากเหตุการณ์ข้างต้ นจะ
ส่งผลการหลัง่ ฮอร์ โมนอะไร และฮอร์ โมนดังกล่าวถูกสร้ างจากต่อมใด
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
5. เพราะเหตุใดจึงสามารถตรวจการตังครรภ์
้
ได้ จากน ้าปัสสาวะ
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
6. “ขณะเกิ ด ไฟไหม้ ห อพัก แห่ง หนึ่ง พบชายคนหนึ่ ง แบกตู้เย็ น ขนาดใหญ่ เพื่ อ วิ่ ง หนี อ อกจาก
ห้ องพัก” จากเหตุการณ์ข้างต้ น เพราะเหตุใดชายคนดังกล่าวจึงสามารถแบกวัตถุที่มีขนาดใหญ่
นี ้ได้
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
7. ฮอร์ โมนเพศที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเพศหญิงและเพศชายอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
8. ให้ นักเรี ยนเขียนแผนผังแสดงการควบคุมการหลัง่ ของฮอร์ โมนเพศหญิ งโดยมีคาที่กาหนดให้
ดังนี ้
อวัยวะเพศ ต่อมใต้ สมองส่วนหน้ า หลัง่ อีสโทรเจนและโพรเจสเทอโรส ไฮโพทาลามัส
หลัง่ FSH และ LH ฮอร์ โมนประสาท ยับยังการหลั
้
ง่ ฮอร์ โมนประสาทของไฮโพทาลามัส
ยับยังการหลั
้
ง่ ฮอร์ โมนของต่อมใต้ สมองส่วนหน้ า

ประวัติผเู้ ขีย น

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน
ผลงานตีพมิ พ์

นายรวินศักดิ์ ภูมิธนนิเวศน์
20 ธันวาคม 2536
จังหวัดสุรินทร์
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรี ยนเบ็ญจะมะมหาราช อาเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยมหิดล
47 ถนนนิคมสายกลาง ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
34000
รวินศักดิ์ ภูมิธนนิเวศน์ และ สมเกียรติ พรพิสทุ ธิมาศ. (2561,
พฤษภาคม). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ท่อ โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้
แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
“วิทยาศาสตร์ วิจยั ” ครัง้ ที่ 10. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

