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บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง การพฒันาการคิดอยา่งมีวจิารณญาณส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอน
ปลาย เร่ือง ระบบตอ่มไร้ทอ่ โดยใช้การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ผู้วิจยั รวินศกัดิ์ ภมูิธนนิเวศน์ 
ปริญญา การศกึษามหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2561 
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ พรพิสทุธิมาศ , ปร.ด. 

  

งานวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการในชัน้เรียนโดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน  เร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ  โดยมีความมุ่งหมายในงานวิจัยดังนี  ้1) เพ่ือพัฒนาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้ เรียนระหว่างการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของผู้ เรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  3) 
เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของผู้ เรียนท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และ 4) เพ่ือศกึษาแนว
ปฏิบตัิท่ีดีของการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ระบบตอ่มไร้ท่อ กลุม่ท่ีศกึษา คือ นกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 5 จ านวน 26 คน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2560 ของโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย 1) แผนการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 3) แบบประเมินความพงึพอใจของผู้ เรียนตอ่การจดัการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การจดักระท าและวิเคราะห์ข้อมลูมีดงันี ้1) เปรียบเทียบผลการวดัการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้ เรียนด้วยเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือวดัความสามารถในการคิดอย่างวิจารณญาณจาก
การเขียนตอบลงในใบกิจกรรม 2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนและหลงัการเรียน
ด้วยคะแนนเฉลี่ยท่ีได้จากแบบทดสอบ  โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธี  t-test for dependent 
samples 3) ตรวจสอบความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  โดย
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยทางสถิติในแต่ละข้อค าถามและเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้  ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้ เรียนมีความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ิมขึน้หลังจากท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานและมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีระดับความก้าวหน้าทางการเรียนด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้ เรียนทัง้ชัน้เรียนอยู่ในระดบัปานกลาง (<g> = 0.60) และมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานด้านการจดัการเรียนรู้อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

 
ค าส าคญั : การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ, การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน, ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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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  
บทน า 

 
ภูมิหลัง  

วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญต่อสังคมโลกทัง้ในปัจจุบันและอนาคต เน่ืองจากเป็น
ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัการด ารงชีวิตประจ าวนั ความรู้ทางวิทยาศาสตร์น ามาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่ง
ต่าง ๆ บนโลก เช่น สิ่งอ านวยความสะดวก รวมถึงมีอิทธิพลต่อการคิด ท าให้คนคิดอย่างมี
วิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์แยกแยะอย่างเป็นระบบ  (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2552) เป้าหมายของการเรียนวิทยาศาสตร์คือ เพ่ือพัฒนาวิธีคิดให้มีเหตุ
และผล มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ รู้จักการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ อีกทัง้เข้าใจ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติรอบตัว (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน , 2552)  
นอกจากนีพ้ระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พทุธศกัราช 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พทุธศกัราช 2553 ได้ก าหนดแนวทางการจดักระบวนการเรียน
การรู้ท่ีระบุไว้ในมาตรา 24 ว่า ให้ครูผู้ สอนจัดการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด 
ประยกุต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา ฝึกการปฏิบตักิารและได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  

การเรียนวิทยาศาสตร์จึงเป็นการพฒันาผู้ เรียนให้พร้อมทัง้ความรู้ กระบวนการ เกิดการ
ตัง้ค าถามจากความสงสยัในสิ่งต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตวั เน้นการลงมือปฏิบตัิ และใช้ความสามารถใน
การสืบเสาะหาความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือตอบข้อสงสัยหรือสิ่งท่ีเกิดขึน้  (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2552) ท าให้การจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันต้องมีเทคนิคการสอนและ
วิธีการท่ีหลากหลาย ครูและผู้ เรียนต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน ฝึกทักษะต่าง ๆ ผ่านการลงมือปฏิบัติ
ทดแทนการสอนบรรยายหน้าชัน้เรียน เชน่ การท าการทดลอง การแสดงความคดิเห็นหรืออภิปราย
ใน ชั น้ เ รี ย น  ซึ่ ง มี ส่ วน ช่ วย ให้ ผู้ เ รีย น สนุ ก สน านกั บ ก าร เรีย น เกิ ด ก าร เรีย น รู้ ท่ี ดี ขึ น้   
(สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ, 2014) อีกทัง้ต้องสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุ่งเน้นให้
ผู้ เรียนพฒันาตนเองในทกุ ๆ ด้านอย่างเต็มศกัยภาพ มีทกัษะท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต เช่น ทกัษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทกัษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทกัษะคิดวิเคราะห์ ทกัษะการ
แก้ปัญหา ทกัษะด้านการสร้างสรรค์และนวตักรรม รวมถึงทกัษะด้านความร่วมมือและการท างาน
เป็นกลุ่ม สามารถส่ือสารแลกเปล่ียนความรู้กับผู้ อ่ืนได้ (Bellanca and Brandt, 2010) ครูใน
ศตวรรษท่ี 21 จงึต้องเปล่ียนบทบาทจากผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กบันกัเรียนฝ่ายเดียว มาเป็นผู้อ านวย
ความสะดวก (facilitator) ในการเรียนรู้ท่ีต้องออกแบบการเรียนรู้เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลง



  2 

มือท าด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่มกับเพ่ือน เพ่ือกระตุ้นการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ เรียน และส่งเสริม
ทักษะต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเปล่ียนจากการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนเป็นผู้ รับข้อมูลจากครูเพียงฝ่ายเดียว 
(passive learning) มาเป็นการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติและฝึกการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง (active learning) (นวพร ชลารักษ์, 2015) ดงันัน้การศกึษาเพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุภาพ
และมีทกัษะชีวิตจงึมีความส าคญั เพ่ือเตรียมพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงของโลกในอนาคต  

ส าหรับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยท่ีผ่านมา พบว่า เน้นการบรรยาย
และการติวโดยสรุปเนือ้หาให้ผู้ เรียนท่องจ า ไม่เน้นพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
และวัดผลในส่วนของเนือ้หามากกว่ากระบวนการเรียนรู้ ผู้ เรียนจึงเป็นผู้ ได้รับข้อมูลจากผู้สอน
เพียงฝ่ายเดียว (บรรจง อมรชีวิน, 2554; วิทยากร เชียงกูล, 2558; สมบตัิ การจนารักพงค์, 2549) 
ส่งผลให้ผู้ เรียนไม่เกิดแรงจงูใจ และไม่เข้าใจเนือ้หาในการเรียน นอกจากนีย้งัพบว่า เด็กไทยยงัมี
ผลสมัฤทธ์ิด้านการอา่น คิด วิเคราะห์ ต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน (ปานรวี ยงยทุธวิชยั, 2552) ในสว่น
ของรายวิชาชีววิทยา ซึ่งเป็นวิชาหนึ่งท่ีจัดอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นวิชาท่ีมี
เนือ้หามาก ซบัซ้อน และค่อนข้างเป็นนามธรรม (ขวญัชนก ศรัทธาสุข, 2557) อีกทัง้ผู้ วิจยัยงัพบ
ปัญหาการเรียนรู้ของผู้ เรียนในชัน้เรียนด้วยตนเองวา่ การจดัการเรียนรู้เร่ือง ระบบตอ่มไร้ท่อ ซึง่จดั
อยู่ในรายวิชาชีววิทยา มีเนือ้หาท่ีคอ่นข้างเป็นนามธรรม ขาดการเช่ือมโยงให้เห็นภาพ ผู้ เรียนส่ วน
ใหญ่มกัเรียนเพ่ือจดจ ามากกว่าเรียนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้หรือฝึกทกัษะการคิด  ส่งผลให้ผู้ เรียนไม่
เข้าใจบทเรียนและไม่สามารถเช่ือมโยงความรู้กับเนือ้หาเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีผู้ เรียนเคยเรียนมาได้ (จริยา 
ก าลงัมาก, 2558; วชัราพร ฟองจันทร์, 2558) นอกจากนี ้ผู้ วิจยัยงัพบว่าผู้ เรียนส่วนใหญ่ยงัขาด
ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตผุล จากการสงัเกตพฤติกรรม
การเรียนของผู้ เรียนขณะท ากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนต้องสืบค้นข้อมูลเพ่ือน ามาอภิปรายและ
ตอบค าถามร่วมกันกับเพ่ือนเป็นกลุ่มในเนือ้หา เร่ือง ระบบกล้ามเนือ้ ซึ่งเป็นเนือ้หาท่ีเรียนใน 
ภาคเรียนท่ี 1 โดยพบว่า ผู้ เรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือเพ่ือใช้
ในการตอบค าถามได้ อีกทัง้ไม่สามารถตอบค าถามท่ีต้องใช้ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้
หนึ่งไปยังอีกความรู้หนึ่งได้อย่างมีเหตุผลเม่ือผู้สอนถามค าถามท่ีต้องเช่ือมโยงการท างานของ
ระบบกล้ามเนือ้กบัการท างานของระบบประสาท ดงันัน้การปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนรู้
ในรายวิชาชีววิทยามีความจ าเป็นท่ีต้องหาวิธีการท่ีเหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
ความสามารถด้านการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ และการคดิวิเคราะห์อยา่งมีเหตผุลของผู้ เรียน 

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) เป็นการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบหนึง่ท่ีเหมาะกบัการเรียนวิทยาศาสตร์และสอดคล้องกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษ
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ท่ี 21 (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2558) เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ไข
ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีเผชิญอยู่ เน่ืองจากเป็นการเรียนรู้ท่ีใช้ปัญหามาเป็นตวักระตุ้นให้ผู้ เรียน
เกิดกระบวนการค้นคว้าหาความรู้และคิดวิเคราะห์หาค าตอบด้วยตนเอง ฝึกการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Allen, Donham, and Bernhardt, 2011a, 2011b; Thomas, 2009) นอกจากนี ้
การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานยงัได้ถกูน ามาใช้ในการเรียนวิชาชีววิทยาท่ีช่วยให้ผู้ เรียนมี
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึน้ เช่น ในเร่ือง พันธุศาสตร์ 
(นนทกร อรุณพฤกษากุล, 2559) ระบบหายใจ ระบบขบัถ่ายของเสีย และระบบหมุนเวียนเลือด 
(เฉลิมชยั กาญจนคเชนทร์, 2559)  

จากหลกัการและเหตผุลท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจยัมีความสนใจท่ีจะส่งเสริมการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณควบคู่ไปกบัการเรียนผ่านการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ระบบต่อม  
ไร้ท่อ เพ่ือให้ผู้ เรียนมีทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณซึ่งเป็นพืน้ฐานต่อทกัษะการคิดแก้ปัญหา 
และทักษะการคิดอ่ืน ๆ และเพ่ือพัฒนาให้ผู้ เรียนสามารถคิดพิจารณาสิ่งต่าง ๆ บนพืน้ฐานของ
เหตผุลและเป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของผู้ เรียนตอ่ไป 

 
ความมุ่งหมายของงานวิจัย 

ความมุง่หมายของการวิจยัในครัง้นี ้ได้แก่ 
 1. พฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้ เรียนระหว่างการจดัการเรียนรู้แบบใช้

ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ระบบตอ่มไร้ทอ่ 
 2. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของผู้ เรียนท่ีเรียน

ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ระบบตอ่มไร้ทอ่ 
 3. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 

เร่ือง ระบบตอ่ไร้ทอ่ 
 4. ศึกษาแนวปฏิบตัิท่ีดีของการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ระบบ

ตอ่มไร้ทอ่ 
 
ความส าคัญของงานวิจัย 

การวิจัยในครัง้นีท้ าให้ได้แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายท่ีมีคณุภาพ เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมใน
รายวิชาชีววิทยาให้กบันกัเรียน ตลอดจนการพฒันาความสามารถด้านการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ
ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน มีการท างานร่วมกนักบัผู้ อ่ืนเป็น
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กลุ่ม รู้จักการค้นคว้าหาข้อมูล ตลอดจนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถน าไปปรับปรุงพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนในรายวิชาชีววิทยา รวมถึงในรายวิชาอ่ืน ๆ 
ส าหรับครูและผู้ ท่ี เก่ียวข้องท่ีจะช่วยส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้ เรียน และมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาท่ีดีขึน้  

 
ขอบเขตการวิจัย 

กลุ่มที่ศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 1 

ห้องเรียน มีนกัเรียนท่ีอยู่ครบและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามระยะเวลาวิจยัทัง้สิน้ 26 คน (จาก
นกัเรียนทัง้หมด 34 คน แบ่งเป็นชาย 18 คน และหญิง 16 คน) ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างดงักล่าวได้จาก
การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยห้องเรียนดงักล่าวเป็นห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์  

ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
ผู้ วิจัยสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา  

เป็นฐาน เร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ ส าหรับผู้ เรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2560 และด าเนินการสอนโดยใช้ระยะเวลาทัง้สิน้ 9 คาบ ๆ ละ 50 นาที 

สิ่งท่ีศึกษา 
1) การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
2) การคดิอยา่งมีวิจารณญาณ  
3) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
4) ระดบัความก้าวหน้าทางการเรียน 
5) ความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ระบบ

ตอ่มไร้ทอ่ 
6) แนวปฏิบตัท่ีิดีของการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ระบบตอ่มไร้ท่อ 

 
 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง การจดัการเรียนรู้ท่ีใช้ค าถาม
หรือปัญหามาเป็นตวักระตุ้นให้ผู้ เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านการค้นคว้าหาความรู้ ลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งผู้ เรียนได้พัฒนาทักษะต่าง  ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการ
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เรียนรู้ โดยครูผู้ สอนท าหน้าท่ีเป็นผู้ อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน าแก่ผู้ เรียน ซึ่งผสมผสาน
ขัน้ตอนของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2550) และ Chin and Chia (2004) โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 

1) ขัน้เตรียมพร้อมนกัเรียน ผู้สอนแบ่งผู้ เรียนออกเป็นกลุ่ม จากนัน้ให้ผู้ เรียนร่วมกัน
อภิปรายหวัข้อท่ีก าลงัจะเรียนรู้ โดยผู้สอนเนือ้หาสาระท่ีผู้ เรียนต้องรู้ก่อนท่ีจะเรียนรู้ในขัน้ตอ่ไป  

2) ขัน้ก าหนดและระบปัุญหา ผู้สอนก าหนดปัญหาหรือสถานการณ์ให้กบัผู้ เรียน เพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจ และอยากค้นหาค าตอบ 

3) ขัน้ท าความเข้าใจกับปัญหา ผู้ เรียนช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาท่ีได้รับโดยเช่ือมโยง
ความรู้เดมิท่ีมี วิเคราะห์หาสิ่งท่ีจ าเป็นต้องรู้ และวางแผนการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเตมิ 

4) ขัน้ด าเนินการค้นคว้า ผู้ เรียนค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เอกสาร
ประกอบการเรียน และรวบรวมข้อมลูท่ีจ าเป็นตอ่การตอบปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีได้รับ 

5) ขัน้รวบรวมสงัเคราะห์ความรู้ ผู้ เรียนน าความรู้ท่ีได้จากการค้นคว้ามาน าเสนอกับ
เพ่ือนภายในกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็น อภิปรายผล และสงัเคราะห์ข้อมลูโดยน าข้อมูลต่าง ๆ 
จากการค้นคว้าทัง้หมดมาสงัเคราะห์ให้เหลือเพียงข้อมลูท่ีส าคญัท่ีสดุ 

6) ขัน้สรุปและประเมินคา่ของค าตอบ ผู้ เรียนแตล่ะกลุ่มสรุปค าตอบของกลุ่มตนเอง 
และประเมินค าตอบวา่เหมาะสมครบถ้วนแล้วหรือไม ่ 

7) ขัน้น าเสนอและประเมินผลงาน ผู้ เรียนน าเสนอค าตอบของกลุ่มตนเองผ่านการ
น าเสนอหน้าชัน้เรียนจนครบทกุกลุ่ม โดยให้ผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกนัประเมินค าตอบท่ีได้ของแตล่ะ
กลุ่ม ร่วมกนัอภิปรายถึงค าตอบท่ีถกูต้องและครบถ้วนท่ีสุด หากผู้สอนพบว่าผู้ เรียนมีข้อผิดพลาด
บางประการ ผู้สอนต้องแก้ไขให้ผู้ เรียนเข้าใจอย่างถูกต้องและอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นท่ียงัไม่
สมบรูณ์ 

2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การคิดท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถในการ
ตดัสินใจอย่างมีเหตุผลในสิ่งท่ีจะท าหรือสิ่งท่ีจะเช่ือ เป็นความสามารถในการจ าแนกแยกแยะ
ปัญหา ท าความเข้าใจปัญหา การตัง้สมมติฐาน การวิเคราะห์ การตีความ (Pithers and Soden, 
2000; Wallace and Jefferson, 2013) ซึ่งประกอบไปด้วยทกัษะการคิดย่อยหลายทกัษะรวมกัน 
ส าหรับงานวิจยัในครัง้นีไ้ด้วดัองค์ประกอบของการคดิอยา่งมีวิจารณญาณทัง้หมด 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ การวิเคราะห์ การตีความ การสรุปความ การอธิบาย และลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณซึ่งวดัและประเมินจากการเขียนตอบในใบกิจกรรมท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้  โดยใช้เกณฑ์การ
ให้คะแนนเพื่อวดัความสามารถในการคดิอยา่งวิจารณญาณจากใบกิจกรรม 
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3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้ เรียนท่ีเกิดจาก
การเรียนวิทยาศาสตร์หลังจากท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ ของผู้ เรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย โดยวดัจากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้
เพ่ือวัดและประเมินพฤติกรรมการเรียนด้านความรู้ (สนทยา เขมวิรัตน์, 2542) ได้แก่ ความรู้
ความจ า ความเข้าใจ และการวิเคราะห์ 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ตามหวัข้อดงันี ้

1. หลกัสตูรการเรียนรู้ในหวัข้อระบบตอ่มไร้ท่อ 
1.1 สาระส าคญั 
1.2 มาตรฐานการเรียนรู้ 
1.3 ระบบตอ่มไร้ทอ่ 

2. การวิจยัเชิงปฏิบตักิารในชัน้เรียน 
2.1 ความหมายของการวิจยัเชิงปฏิบตักิารในชัน้เรียน 
2.2 ลกัษณะของการวิจยัเชิงปฏิบตักิารในชัน้เรียน 
2.3 ขัน้ตอนของการวิจยัเชิงปฏิบตักิารในชัน้เรียน 

3. การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
3.1 ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
3.2 ลกัษณะส าคญัของการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
3.3 ลกัษณะส าคญัของปัญหาท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
3.4 กระบวนการและขัน้ตอนของการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
3.5 บทบาทของผู้สอนตอ่การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
3.6 บทบาทของผู้ เรียนตอ่การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

4. การคดิอยา่งมีวิจารณญาณ 
4.1 ความหมายของการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ 
4.2 องค์ประกอบของการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ 
4.3 ลกัษณะของการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ 
4.4 กระบวนการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ 
4.5 การวดัและประเมินการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ 

5. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
5.1 ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
5.2 ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
5.3 ขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 
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6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
1. หลักสูตรการเรียนรู้ในเร่ืองระบบต่อมไร้ท่อ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ได้แบ่งกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ 
ออกเป็น 8 กลุ่มสาระวิชา โดยแต่ละกลุ่มวิชาได้มีการก าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของ 
แต่ละกลุ่มสาระไว้ โดยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์หัวข้อเร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ ได้มีการก าหนดไว้
ดงันี ้

1.1 สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ได้แบ่งสาระการเรียนรู้ออกเป็น 8 สาระ ได้แก่ 

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  สารและสมบัติของสาร แรงและการ
เคล่ือนท่ี พลงังาน กระบวนการการเปล่ียนแปลงของโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสว่นหวัข้อเร่ือง ระบบตอ่มไร้ทอ่ จดัอยูใ่นสาระท่ี 1 คือ สิ่งมีชีวิต
กับกระบวนการด ารงชีวิต ซึ่งมีสาระส าคญัคือ หน่วยพืน้ฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง และหน้าท่ี
ของระบบตา่ง ๆ ของสิ่งมีชีวิต การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม วิวฒันาการของสิ่งมีชีวิต ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีผลกระทบตอ่มนษุย์และสิ่งแวดล้อม   

1.2 มาตรฐานการเรียนรู้ 
จากสาระการเรียนรู้ 1 คือ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิตท่ีครอบคลุมเนือ้หา 

เร่ือง ระบบตอ่มไร้ทอ่ ได้มีการมาตรฐานการเรียนรู้ในสาระอีก 2 มาตรฐานคือ 
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพืน้ฐานของสิ่งมีชีวิต ความสมัพนัธ์ของโครงสร้าง 

และหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตท่ีท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
ส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดแูลสิ่งมีชีวิต 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความส าคญัของการถ่ายทอดลกัษณะ
ทางพนัธุกรรม วิวฒันาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพท่ีมี
ผลกระทบตอ่มนษุย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสาร
สิ่งท่ีเรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

หัวข้อเร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ จึงจัดอยู่ในมาตรฐาน ว 1.1 ส าหรับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน  

1.3 ระบบต่อมไร้ท่อ 
ระบบต่อมไร้ท่ อ  ประกอบด้วย ต่อมไร้ท่อ  (endocrine gland) และฮอร์โมน 

(hormone) ซึ่งฮอร์โมนเป็นสารท่ีถูกล าเลียงไปตามกระแสเลือดไปยังอวัยวะเป้าหมายเพ่ือท า
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หน้าท่ีควบคุมการท างานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น การท างานของระบบสืบพันธุ์ ระบบ
ขับถ่าย รวมถึงกระบวนการเมแทบอลึซึมของร่างกาย ฮอร์โมนส่วนใหญ่เป็นโปรตีน  (protein)  
เอมีน (amine) และสเตอรอยด์ (steroid) ท่ีผลิตจากเนือ้เย่ือหรือต่อมไร้ท่อ ซึ่งแตกต่างจากต่อม
ตา่ง ๆ เช่น ตอ่มน า้ลาย ตอ่มเหง่ือ ตอ่มน า้ตา และตอ่มสร้างน า้เลีย้งอสจุิ ซึง่ตอ่มเหล่านีเ้ป็นตอ่มมี
ท่อล าเลียงสารตา่ง ๆ ท่ีตอ่มสร้างจึงเรียกว่า ตอ่มมีท่อ (exocrine gland) โดยทัว่ไปตอ่มไร้ท่ออาจ
ประกอบด้วยเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ก็ได้ท่ีสร้างหรือหลั่งสารเคมีท่ีเป็นฮอร์โมน แต่ไม่มีท่อ
ล าเลียงออกจากต่อมจึงต้องอาศยักระแสเลือดช่วยล าเลียง ท าให้ต่อมไร้ท่อมีหลอดเลือดมาหล่อ
เลีย้งเป็นจ านวนมาก เพ่ือให้ฮอร์โมนท่ีสร้างขึน้ถูกล าเลียงออกสู่กระแสเลือดได้ดี (สถาบนัส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2559)  

ตอ่มไร้ท่อและอวยัวะท่ีส าคญัท่ีสร้างฮอร์โมน ได้แก่ ตอ่มไพเนียล ตอ่มใต้สมอง ตอ่ม
ไทรอยด์ ต่อมพาราไทรอยด์ ตบัอ่อน ต่อมหมวกไต รังไข่ อณัฑะ รก ไทมสั กระเพาะอาหาร และ
ล าไส้เล็ก (สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2559) 

การสร้างฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อจะต้องมีสิ่งเร้ามากระตุ้ นให้หลั่งฮอร์โมน และ
ฮอร์โมนแต่ละชนิดจะควบคุมการท างานของอวยัวะเป้าหมายอย่างจ าเพาะเจาะจง เช่น ในเพศ
หญิง ฮอร์โมน FSH (follicle stimulating hormone) จะควบคมุการเปล่ียนแปลงของฟอลิเคิลในรัง
ไข่เท่านัน้ไม่เก่ียวข้องกับการกระตุ้นต่อมไทรอยด์ แม้ว่า FSH จะถกูล าเลียงโดยกระแสเลือดไปยงั
อวยัวะเปา้หมายเช่นเดียวกนั เน่ืองจากอวยัวะเปา้หมายมีตวัรับท่ีจ าเพาะเจาะจงตอ่ฮอร์โมนแตล่ะ
ชนิด ถ้าเซลล์เป้าหมายไม่มีตัวรับฮอร์โมนก็จะไม่สามารถออกฤทธ์ิท่ีอวัยวะเป้าหมายนัน้ได้ 
ยกตัวอย่าง ผู้ ป่วยโรคเบาหวานท่ีมีสาเหตุจากเซลล์ของผู้ ป่วยไม่สามารถสังเคราะห์ตัวรับต่อ
อินซูลินได้ ถึงแม้ตบัอ่อนของผู้ ป่วยจะผลิตอินซูลินได้ อินซูลินก็ท างานไม่ได้ท าให้ระดบัน า้ตาลใน
เลือดมีค่าสูง ผู้ ป่วยจึงต้องควบคมุอาหารโดยการลดปริมาณคาร์โบไฮเดรต  (สถาบนัส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2559)  

การหลัง่ฮอร์โมนเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงของสิ่งแวดล้อมรอบตวั ทัง้แสงสว่าง 
อณุหภมูิในร่างกาย ระดบัสารตา่ง ๆ ภายใน เป็นต้น การหลัง่ฮอร์โมนจะมีวิธีควบคมุท่ีเรียกวา่ การ
ควบคมุแบบป้อนกลบั (feedback control) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ การควบคมุแบบปอ้นกลบั
ยบัยัง้ (negative feedback) และการควบคมุแบบปอ้นกลบักระตุ้น (positive feedback)  

การควบคมุแบบปอ้นกลบัยบัยัง้เป็นการควบคมุโดยฮอร์โมนท่ีหลัง่ออกมาจะมีผลไป
ยบัยัง้อวยัวะท่ีหลัง่ฮอร์โมนนัน้ เช่น ต่อมไทรอยด์จะหลัง่ฮอร์โมนพาราทอร์โมน (parathormone) 
เข้าสู่กระแสเลือดเม่ือร่างกายมีระดบัแคลเซียม (Ca2+) ในเลือดลดลงกว่าปกติ ส่งผลให้แคลเซียม
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สลายออกมาจากกระดกูเพิ่มขึน้จนแคลเซียมอยูใ่นระดบัปกต ิและจะไปควบคมุตอ่มพาราไทรอยด์
ให้ยบัยัง้การหลัง่พาราทอร์โมน ส่วนการควบคมุแบบปอ้นกลบักระตุ้นเป็นการควบคมุโดยฮอร์โมน
ท่ีหลัง่ออกมาจะมีผลกระตุ้นการท างานให้อวัยวะหลัง่ฮอร์โมนนัน้เพิ่ม เช่น ขณะคลอดศีรษะของ
ทารกจะขยายปากมดลูกให้กว้างออก หน่วยรับความรู้สึกบริเวณปากมดลูกจะส่งกระแสประสาท
ไปยงัตอ่มใต้สมองส่วนหลงัให้หลัง่ออกซิโทซิน (oxytocin) เพ่ือไปกระตุ้นการบีบตวัของกล้ามเนือ้
มดลกูให้ดนัทารกออกมาเพ่ือขยายปากมดลกูให้กว้างขึน้ เม่ือปากมดลูกกว้างขึน้ก็มีผลกระตุ้นให้
มีการหลั่งออกซิโทซินมากขึน้ จนกระทั่งทารกคลอดออกมาแล้วการหลัง่ฮอร์โมนออกซิโทซินจะ
หยดุลง (สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2559) 

 
2. การวิจัยเชิงปฏิบัตกิารในชัน้เรียน 

การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการในชัน้เรียน ซึ่งเป็นการวิจยัเพ่ือปรับปรุงการ
จดัการเรียนการสอนในห้องเรียนให้มีความเหมาะสมกบัผู้ เรียน โดยมีความหมาย และขัน้ตอนการ
ท าวิจยัเชิงปฏิบตักิารดงันี ้

2.1 ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัตกิารในชัน้เรียน 
บญัชา จ าปารักษ์ (2555: 19) ได้ให้ความหมายของการวิจยัในชัน้เรียนว่า การวิจยัท่ี

ด าเนินงานควบคูไ่ปกบังานของผู้สอน โดยมีผู้สอนเป็นนกัวิจยั ผลิตผลงานวิจยัและน าผลงานวิจยั
ไปใช้ โดยความมุ่งหมายก็คือ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้ เรียน และพฒันาการศึกษาไทย รวมทัง้เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพและศกัยภาพของตวั
ผู้สอนเองด้วย 

นพดล เจนอักษร (2544: 19-21) ได้ให้ความหมายของการวิจัยในชัน้เรียนว่า การ
วิจัยท่ีผู้ สอนเป็นผู้ด าเนินการควบคู่ไปกับการเรียนการสอนในชัน้เรียน เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาท่ี
เกิดขึน้แล้วน าผลท่ีได้ไปพฒันาการเรียนการสอนหรือใช้ในการแก้ไขปัญหาการสอนของตนรวมทัง้
เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน 

นพเก้า ณ พัทลุง (2548: 3) ได้ให้ความหมายของการวิจัยในชัน้เรียนว่า เป็น
กระบวนการศกึษาเพ่ือเน้นการพฒันาการเรียนการสอนของผู้สอนในชัน้เรียนของตนเอง การวิจยั
ในชัน้เรียนให้โอกาสแก่ผู้ สอนสะท้อนการสอนของตนเอง จากการส ารวจและทดสอบความคิด 
ใหม่ ๆ วิธีการใหม่ ๆ หรือวัสดุอุปกรณ์ใหม่ ๆ ผลของการวิจัยดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการ
วางแผนหลกัสตูรและการสอนตอ่ไป 

ราตรี นนัทสุคนธ์ (2556: 3) ได้ให้ความหมายของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการในชัน้เรียน
ว่า เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้อนัเป็นความจริงท่ีเช่ือถือได้ในเนือ้หาเก่ียวกบัการพฒันาการ
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จดักิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือการพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียนในบริบทของชัน้เรียน เป็นการวิจยัควบคู่
กับการปฏิบัติงานจริงโดยผู้ สอนเป็นผู้ ผลิตงานวิจัย และผู้ บริโภคงานวิจัย น าข้อมูลท่ีได้มา
วิเคราะห์สรุปผลการวิจยั น าผลการวิจยัไปใช้ในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้มีคณุภาพ
ยิ่ง ๆ ขึน้ไป 

MacIntyre (2000: 1) ได้อธิบายความหมายของการวิจัยในชัน้เรียนไว้ว่า เป็น
งานวิจยัท่ีผู้วิจยัให้ความส าคญักบัปัญหาการวิจยั เป็นผู้วางแผน ลงมือทดลอง เก็บรวบรวมข้อมลู 
และสรุปผลท่ีได้เองทัง้หมด 

Craig (2009: 2-4) ได้อธิบายความหมายของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการในชัน้เรียนไว้ว่า 
เป็นการวิจยัเพ่ือปรับปรุงห้องเรียน มีกระบวนการเป็นวฏัจกัร (cyclical research process) โดย
ผู้สอนเป็นผู้ด าเนินการวางแผน จดัเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนของ
ตน และปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยตนเอง  

Glanz (2014: 16-17) ได้สรุปความหมายของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการในชัน้เรียนไว้ว่า 
เป็นการวิจยัประเภทหนึง่ท่ีผู้วิจยัเป็นผู้ทดลองเอง เพ่ือท าความเข้าใจและปรับปรุงงานของตนอยา่ง
เฉพาะเจาะจง ไมส่ามารถน าผลท่ีได้ไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่งอ่ืนหรือสถานการณ์แบบอ่ืนได้ 

Mertler (2014: 4-5) ได้อธิบายความหมายของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการในชัน้เรียนว่า 
เป็นงานวิจยัท่ีผู้ สอนเป็นผู้ด าเนินการด้วยตนเอง จดักระบวนการเรียนรู้กับผู้ เรียนท่ีตนสอน เก็บ
รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียน เพ่ือปรับปรุงการ
จดัการเรียนรู้ให้มีคณุภาพและมีประสิทธิภาพ  

จากความหมายของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการในชัน้เรียนท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุป
ได้ว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชัน้เรียนเป็นการวิจัยโดยผู้สอนท่ีด าเนินการระหว่างการจัดการ
เรียนรู้ ซึง่ผู้สอนเป็นนกัวิจยั ผลท่ีได้จากการวิจยัจะถกูน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในชัน้เรียน ปรับปรุง
การเรียนการรู้ของผู้ เรียน และการจดัการเรียนรู้ของผู้สอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

2.2 ลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัตกิารในชัน้เรียน 
ลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชัน้เรียนแตกต่างจากการวิจัยทั่วไป ซึ่งมี

ลกัษณะส าคญัดงันี ้
นพเก้า ณ พทัลงุ (2548: 7-9) ได้อธิบายลกัษณะของการวิจยัในชัน้เรียนไว้ดงันี ้

1) ผู้สอนเป็นผู้ เลือกหรือก าหนดหวัข้อการวิจยัด้วยตนเอง 
2) บทบาทผู้สอนคือ การสอนและโครงการวิจยัท่ีไมเ่พิ่มภาระหน้าท่ีเดมิ 
3) การรวบรวมข้อมลูไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของผู้สอน  
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4) วิธีการวิจยัต้องมีความนา่เช่ือถือได้ 
5) ผู้สอนเป็นผู้ มีสว่นร่วมในการวิจยั 
6) ผู้สอนต้องมีจรรยาบรรณในการท าวิจยัของตน 
7) การวิจยัมีความเก่ียวข้องและสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชน 

พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2557: 37-48) ได้อธิบายลกัษณะส าคญัของการวิจยัในชัน้เรียน
ไว้ 5 อยา่ง ดงันี ้

1) จุดเร่ิมต้นของการวิจัยมาจากปัญหาเก่ียวกับการเรียนของผู้ เรียน หรือ
ปัญหาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของผู้ สอน แล้วผู้ สอนต้องการนวัตกรรมหรือแสวงหา
วิธีการเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน  

2) ขอบเขตการวิจัยแคบและเฉพาะเจาะจง โดยปัญหาการวิจัยควรมี
ความหมายและเอือ้ประโยชน์ตอ่การเรียนรู้โดยตรง เป็นปัญหาท่ีมีผลตอ่การพฒันาการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนท่ีจ าเป็นต้องหาทางแก้ไขและพัฒนา ครูนักวิจัยมีความสนใจ มีความถนัด และมี
ประสบการณ์ท่ีจะด าเนินการให้บรรลผุลส าเร็จได้ อีกทัง้ครูนกัวิจยัจะต้องสามารถหาค าตอบหรือ
แก้ไข พฒันาได้ตามศกัยภาพของตนเอง  

3) ประชากรหรือกลุ่มเป้าหมายของการวิจัยในชัน้เรียนอาจเป็นผู้ เรียนคน
เดียว กลุม่เดียว ห้องเรียนเดียว หรือหลายห้องเรียนก็ได้ ขึน้อยูก่บัปัญหาการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้  

4) มีจุดมุ่งเน้นท่ีน าผลการวิจยัไปใช้เพ่ือการแก้ปัญหาหรือพฒันาการเรียนรู้
ของผู้ เรียนเฉพาะรายคน เฉพาะกลุ่ม หรือทัง้ห้องเรียนท่ีมีปัญหาการเรียนรู้ และอยู่ในความ
รับผิดชอบของครูผู้วิจยั เม่ือท าวิจยัเสร็จแล้วอาจน าเสนอผลการวิจยัเผยแพร่ไปสู่เพ่ือนครู วงการ
วิชาชีพ หรือวงวิชาการเพ่ือเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัท่ีจะน าไปสูก่ารพฒันาการเรียนรู้ 

5) ผู้ สอนเป็นศูนย์กลางของกระบวนการวิจัยทัง้หมด เป็นเจ้าของเร่ือง 
เจ้าของปัญหาการเรียนรู้ ด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมกบัคณะครูท่ีมีสว่นรับผิดชอบการเรียนการ
สอนในชัน้เรียนร่วมกนั โดยอาจมีผู้ เช่ียวชาญร่วมให้ค าปรึกษา นิเทศ แนะน าหรือช่วยเหลือในการ
ด าเนินการวิจยั 

6) การด าเนินการวิจยัไปพร้อม ๆ กบัการจดัการเรียนรู้ตามปกต ิ 
7) การวิจยัในชัน้เรียนเป็นการวิจยัปฏิบตัิการ ส าหรับผู้สอนท่ีมุ่งแก้ไขปัญหา

หรือพฒันาผู้ เรียน โดยจะต้องน าผลการวิจยัไปใช้แก้ปัญหาหรือพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน หรือ
พฒันาการเรียนรู้ของผู้สอนให้ทนัตอ่เหตกุารณ์หรือสภาพปัญหาการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้  
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จากลักษณะส าคัญของการวิจัยในชัน้เรียนท่ีกล่าวมาทัง้หมดสามารถสรุปได้ว่า 
ลกัษณะส าคญัของการวิจยัในชัน้เรียนมีดงันี ้

1) ผู้สอนเป็นผู้ก าหนดปัญหาวิจยัจากปัญหาท่ีพบในชัน้เรียน 
2) ผู้ สอนมีส่วนร่วมในการวิจัย การด าเนินการวิจัยเกิดขึน้ในชัน้เรียนพร้อมกับ

การจดัการเรียนรู้เองทัง้หมด  
3) ผู้สอนน าผลการวิจยัจะถกูน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียน เพ่ือ

พฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน ร่วมถึงพฒันาการจดัการเรียนรู้ของผู้สอนด้วย 
2.3 ขัน้ตอนการวิจัยเชิงปฏิบัตกิารในชัน้เรียน 

ขัน้ตอนการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชัน้เรียนสามารถแบ่งออกเป็นขัน้ต่าง ๆ ซึ่งจะ
ยกตวัอยา่งดงันี ้

พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2557: 49) ได้แบ่งขัน้ตอนการวิจัยในชัน้เรียนเป็น 5 ขัน้ตอน 
ได้แก่ 

1) การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ 
2) การเลือกนวตักรรมหรือวิธีการแก้ปัญหา 
3) การออกแบบและสร้างนวตักรรมหรือวิธีการแก้ปัญหา 
4) การใช้นวตักรรมหรือวิธีการแก้ปัญหาหรือพฒันา 
5) สรุปและรายงายผลการวิจยั 

Mertler (2014: 36-37) ได้แบ่งขัน้ตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชัน้เรียน
ออกเป็น 4 ขัน้ตอน ได้แก่   

1) ขัน้วางแผน (the planning stage) 
2) ขัน้ปฏิบตั ิ(the acting stage) 
3) ขัน้พฒันา (the developing stage) 
4) ขัน้สะท้อนผล (the reflecting stage) 

Henning (2009: 8-10) ได้แบ่งขัน้ตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชัน้เรียน
ออกเป็น 4 ขัน้ตอนดงันี ้

1) ขัน้วางแผน 
2) ขัน้เก็บรวบรวมข้อมลู 
3) ขัน้วิเคราะห์ข้อมลู 
4) ขัน้สะท้อนข้อมลู 
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Glanz (2014: 20-22) ได้แบ่งขัน้ตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชัน้เรียน
ออกเป็น 5 ขัน้ตอนดงันี ้

1) ขัน้สะท้อน (reflect) 
2) ขัน้เลือกปัญหาวิจยั (select a focus) 
3) ขัน้เก็บรวบรวมข้อมลู (collect a data) 
4) ขัน้วิเคราะห์และตีความ (analyze and interpret data) 
5) ขัน้ลงมือปฏิบตั ิ

ส าหรับงานวิจัยนี ้ผู้ วิจัยได้เลือกขัน้ตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชัน้เรียนแบบ
ขดลวดหรือวงจร PAOR ท่ีเสนอโดย Kemmis and McTaggart (1990) ซึ่งแบง่การวิจยัออกเป็น 4 
ขัน้ตอน คือ 

1) วางแผน (Plan, P) คือ การวางแผนหลังจากวิเคราะห์ปัญหาท่ีต้องการ
ปรับปรุง 

2) ปฏิบตั ิ(Act, A) คือ การลงมือปฏิบตัติามแผนท่ีได้วางไว้ 
3) สงัเกต (Observe, O) คือ การสงัเกตผลท่ีเกิดขึน้จากการลงมือปฏิบตั ิ 
4) สะท้อนผล (Reflect, R) คือ การอภิปรายและสะท้อนผลท่ีเกิดขึน้จากการลง

มือปฏิบตั ิเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขแผนท่ีจะท าใหมต่อ่ไป  
การท างานวิจยัในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้เลือกด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบตัิการวิจยัในชัน้เรียน

แบบขดลวด (PAOR) ทัง้หมด 3 วงจร ตามเนือ้หาท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้เร่ือง ระบบตอ่มไร้ทอ่ 
 

3. การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) เป็นการจัดการ

เรียนรู้ท่ีใช้ปัญหามาเป็นตวักระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการค้นคว้า ลงมือปฏิบตัิด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่ม 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ โดยมีผู้ ให้ความหมาย ลกัษณะส าคญั กระบวนการและขัน้ตอน บทบาท
ของผู้สอนและผู้ เรียนของการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานไว้หลากหลายดงันี ้

3.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 

โดยให้ผู้ เรียนได้พบกบัสถานการณ์และการประยกุต์ใช้ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เป็นการจดักิจกรรม
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยใช้ปัญหาเป็นตวักระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาทกัษะ
การแก้ปัญหาด้วยเหตุผล สืบค้นข้อมูลเพ่ือให้เข้าใจกลไกของปัญหา (Kain, 2003) ฝึก
กระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม และให้ผู้ เรียนเกิดความใฝ่รู้ สร้างองค์
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ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง (ทิศนา แขมมณี, 2556)  ซึ่งผู้สอนมีหน้าท่ีแนะน า ให้ค าปรึกษา อ านวย
ความสะดวก และจดัเตรียมส่ือการเรียนไว้ (เอกกมล บญุยะผลานนัท์, 2558; ส านกังานเลขาธิการ
สภาการศกึษา, 2550)  

3.2 ลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ได้อธิบายถึงลักษณะส าคัญของการ

จดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ดงันี ้ 
1) ต้องมีสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาและเร่ิมต้นการจดักระบวนการเรียนรู้ด้วยการ

ใช้ปัญหาเป็นตวักระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้  
2) ปัญหาท่ีน ามาใช้ในการจดัการเรียนรู้ ควรเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้และพบเห็นได้

ในชีวิตประจ าวนัของผู้ เรียนหรือมีโอกาสท่ีจะเกิดขึน้จริง 
3) ผู้ เรียนเรียนรู้โดยการน าตนเอง ค้นหาและแสวงหาความรู้ค าตอบด้วยตนเอง 

(self-directed learning) ท าให้ผู้ เรียนต้องวางแผนการเรียน บริหารเวลา เลือกวิธีการเรียนรู้และ
ประสบการณ์การเรียนรู้ รวมทัง้ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4) ผู้ เรียนเรียนรู้เป็นกลุ่มยอ่ย เป็นการพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาด้วยเหตแุละผล 
ผู้ เรียนมีทกัษะในการรับส่งข้อมลู เรียนรู้เก่ียวกบัความแตกตา่งระหวา่งบคุคล และฝึกการจดัระบบ
ตนเองเพ่ือพฒันาความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ความรู้และค าตอบท่ีได้จะผ่านการ
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และตดัสินใจร่วมกนัจากผู้ เรียนในกลุม่  

5) การเรียนรู้มีลกัษณะการบรูณาการความรู้ และบรูณาการทกัษะตา่ง ๆ เพ่ือให้
ผู้ เรียนได้รับความรู้และค าตอบท่ีกระจา่งชดั 

6) ความรู้ท่ีเกิดขึน้จากการเรียนรู้จะได้มาภายหลงัจากผ่านกระบวนการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานแล้วเทา่นัน้  

7) การประเมินผลเป็นการประเมินผลจากสภาพจริง โดยพิจารณาจากการ
ปฏิบตังิานความก้าวหน้าของผู้ เรียน 

เอกกมล บุญยะผลานันท์ (2558: 3-7) อธิบายถึงลักษณะส าคัญของการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ดงันี ้

1) ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางของการเรียนรู้ 
2) การเรียนรู้เกิดขึน้ในกลุม่ผู้ เรียนท่ีมีขนาดเล็ก 
3) ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) หรือผู้ให้ค าแนะน า (guide) 
4) ใช้ปัญหาเป็นตวักระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 
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5) ปัญหาท่ีน ามาใช้มีลักษณะคลุมเครือไม่ชัดเจน ปัญหาหนึ่งปัญหา อาจมี
ค าตอบได้หลายค าตอบ หรือแก้ไขปัญหาได้หลายทาง  

6) ผู้ เรียนเป็นคนแก้ปัญหาโดยการแสวงหาข้อมลูใหมด้่วยตนเอง 
7) ประเมินผลจากสถานการณ์จริงโดยดูจากความสามารถในการปฏิบัต ิ

(authentic assessment) 
จากลกัษณะส าคญัของการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีได้กลา่วมาทัง้หมด

ข้างต้น ผู้วิจยัสรุปลกัษณะส าคญัของการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ดงันี ้
1) เร่ิมกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นตวักระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความ

สนใจ โดยปัญหาท่ีใช้ต้องเป็นปัญหาท่ีท าให้ผู้ เรียนเกิดความสงสยั อยากรู้ สามารถพบเห็นหรือมี
โอกาสเกิดขึน้จริงในชีวิตประจ าวนั 

2) การจดัการเรียนรู้ท่ีให้ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง 
3) ผู้ เรียนเรียนรู้การท างานเป็นกลุ่ม ส่งเสริมทกัษะการแก้ปัญหา ทักษะในการ

ส่ือสารกบัเพ่ือนร่วมกลุม่  
4) ผู้ เรียนค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง ต้องวางแผนการค้นคว้าหาข้อมูล เลือก

แหลง่ข้อมลูท่ีต้องการศกึษา สง่เสริมการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
5) ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
6) การประเมินผลการเรียนรู้เป็นการประเมินตามสภาพจริงจากการปฏิบตัิของ

ผู้ เรียน 
3.3 ลักษณะส าคัญของปัญหาท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

สิ่ง ท่ีส าคัญส าหรับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานคือ ปัญหาหรือ
สถานการณ์ท่ีใช้เป็นตัวกระตุ้ นในกระบวนการเรียนรู้ โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2550) ได้กล่าวถึงลกัษณะส าคญัของปัญหาท่ีเหมาะสมกับการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานไว้ดงันี ้

1) ปัญหาท่ีพบเห็น เกิดขึน้ในชีวิตจริง หรือเกิดจากประสบการณ์ของผู้สอนหรือ
ผู้ เรียน  

2) ปัญหาท่ีพบบอ่ย ค้นคว้าหาข้อมลูได้ 
3) ปัญหาท่ียงัไม่มีค าตอบชดัเจนตายตวั มีความซบัซ้อน ท าให้ผู้ เรียนเกิดความ

สงสยั 
4) ปัญหาท่ีเป็นประเดน็ความขดัแย้ง ยงัไมมี่ข้อยตุิ 
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5) ปัญหาท่ีท าให้ผู้ เรียนสนใจ อยากรู้ แตย่งัไมส่ามารถตอบได้ 
6) ปัญหาท่ีสร้างความเดือดร้อน เสียหาย เกิดโทษภัย และเป็นสิ่งท่ีไม่ดี การใช้

ข้อมลูจากคนใดคนหนึง่เพียงผู้ เดียวอาจท าให้ตอบค าถามผิดพลาดได้ 
7) ปัญหาท่ียอมรับว่าจริง ถูกต้อง แต่ผู้ เรียนไม่เช่ือว่าจริง ไม่สอดคล้องกับ

ความคดิของผู้ เรียน 
8) ปัญหาท่ีมีแนวค าตอบหลากหลาย เก่ียวข้องกบัเนือ้หาหลายเร่ือง 
9) ปัญหาท่ีเหมาะสมกบัพืน้ฐานของผู้ เรียน ไมย่ากหรือง่ายจนเกินไป 
10) ปัญหาท่ีไม่สามารถหาค าตอบได้ทนัที ต้องค้นคว้าหาข้อมลูหรือทดลองก่อน

จงึจะหาค าตอบได้ ไมส่ามารถคาดเดาหรือท านายได้ง่าย ๆ  
11) ปัญหาท่ีสง่เสริมด้านความรู้เนือ้หาทกัษะ สอดคล้องกบัหลกัสตูรการศกึษา 

จากลกัษณะส าคญัของปัญหาท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีกลา่ว
มาข้างต้น ผู้วิจยัจึงสรุปลกัษณะส าคญัของปัญหาท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ได้ว่า ปัญหาท่ีจะน ามาใช้ต้องเกิดขึน้ในชีวิตจริงหรือมีโอกาสเกิดขึน้ได้จริง ยังไม่สามารถหา
ค าตอบท่ีชดัเจนได้ต้องศกึษาหาข้อมลูก่อน เป็นปัญหาท่ีอยู่ในความสนใจของผู้ เรียน เก่ียวข้องกบั
เนือ้หาหลากหลายสาขาวิชา และสง่เสริมความรู้และทกัษะท่ีตรงตามหลกัสตูรการศกึษา 

3.4 กระบวนการและขัน้ตอนของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
กระบวนการและขัน้ตอนของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีขัน้ตอน

หลากหลายรูปแบบ ซึง่ขอยกตวัอยา่งดงันี ้
Delisle (1997) ได้ก าหนดขัน้ตอนของการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานไว้

ดงันี ้
ขัน้ตอนท่ี 1 เช่ือมโยงปัญหา (connecting with the problem) ขัน้ท่ีท าให้

ผู้ เรียนรู้สึกว่าปัญหานัน้มีความส าคัญต่อตนเอง โดยผู้ สอนเป็นผู้ ออกแบบและเลือกปัญหาท่ี
เช่ือมโยงกบัชีวิตประจ าวนั ประสบการณ์ของนกัเรียน จากนัน้ผู้สอนน าประเด็นปัญหามาให้ผู้ เรียน
อภิปรายร่วมกัน และยกปัญหาท่ีสนใจขึน้มาเพ่ือท่ีจะให้ผู้ เรียนใช้ส าหรับการเรียนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐานตอ่ไป  

ขัน้ตอนท่ี 2 สร้างโครงสร้าง (setting up the structure) เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนสร้าง
โครงสร้างการท างาน ซึ่งเป็นส่วนส าคญัต่อการคิดแก้ปัญหาและหาวิธีการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม 
ผู้ เรียนวางแผนการค้นคว้าข้อมลูท่ีต้องการ 
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ขัน้ตอนท่ี 3 พบปัญหา (visiting the problem) ผู้ เรียนลงมือตามแผนท่ีวางไว้
เป็นกลุ่ม โดยผู้ สอนเป็นผู้ ให้ค าแนะน าหรือแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ เรียนค้นคว้าและเลือก
แหลง่ข้อมลูท่ีสนใจ 

ขัน้ตอนท่ี 4 พบปัญหาอีกครัง้ (revisiting the problem) ผู้ สอนให้ผู้ เรียน
ตรวจสอบปัญหาและข้อมูลท่ีค้นคว้ามาทัง้หมดว่าเพียงพอหรือไม่ ในขัน้นีผู้้ เรียนจะได้ฝึกการ
เปรียบเทียบ วิเคราะห์หลกัฐาน และการตดัสินใจ  

ขัน้ตอนท่ี 5 ผลิตผลงาน (producing a product or performance) ผู้ เรียนใช้
ความรู้ท่ีได้ศกึษามาทัง้หมดในการสร้างผลงานชิน้สดุท้าย และน าเสนอให้ทกุคนได้รับรู้ 

ขัน้ตอนท่ี 6 การประเมินผลงาน (evaluating the performance and the 
problem) ผู้ สอนและผู้ เรียนประเมินการท างานของตนเอง กลุ่ม และประเมินปัญหาท่ีใช้ในการ
เรียนรู้  

Kain (2003) ได้สรุปขัน้ตอนของการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ดงันี ้
ขัน้ตอนท่ี 1 นิยามปัญหา (defining the problem) ผู้ เรียนนิยามและตดัสิน

วา่อะไรคือปัญหาท่ีแท้จริง  
ขัน้ตอน ท่ี  2 ค้นหาข้อมูล  (seeking information) เป็นขัน้ ท่ีผู้ เรียนต้อง

วิเคราะห์วา่อะไรเป็นสิ่งท่ีต้องรู้และหาข้อมลูเพิ่มเตมิ จากนัน้รวบรวมข้อมลูตามท่ีต้องการ  
ขัน้ตอนท่ี 3 สร้างเง่ือนไขและเลือกวิธีการแก้ปัญหา (generating options 

and selecting a solution) หลงัจากท่ีรวบรวมข้อมลูแล้ว ผู้ เรียนคดิหาวิธีการแก้ปัญหา 
ขัน้ตอนท่ี 4 น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา (presenting the solution) เพ่ือให้ผู้ อ่ืน

รับทราบ และให้ข้อคดิเห็นตา่ง ๆ  
ขัน้ตอนท่ี 5 ประเมินวิธีการแก้ปัญหา (debriefing the experience) ผู้ เรียน

แตล่ะกลุม่น าข้อคดิเห็นตา่ง ๆ จากการน าเสนอมาอภิปรายกนัในกลุม่เพ่ือปรับปรุงให้ดีขึน้ 
ขัน้ตอนท่ี 6 บนัทึกวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (a note on learning objective) 

เป็นการเขียนวตัถปุระสงค์หลงัจากท่ีได้เรียนรู้มาทัง้หมด 
Chin and Chia (2004) ได้แบ่งขัน้ตอนของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา 

เป็นฐานไว้ดงันี ้
ขัน้ตอนท่ี 1 ระบุปัญหาท่ีจะตรวจสอบ (identifying the problem to be 

investigated) ผู้ เรียนก าหนด และบนัทกึปัญหาเป็นกลุม่ 
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ขัน้ตอนท่ี 2 ส ารวจปัญหา (exploring the problem space) ผู้ เรียนอภิปราย
ปัญหาเพ่ือระบวุ่าสิ่งท่ีใดท่ีทราบอยู่แล้ว สิ่งใดท่ีต้องการหาข้อมลูเพิ่มเตมิ และด าเนินการค้นหาสิ่ง
ท่ีต้องการรู้อยา่งไร  

ขัน้ตอนท่ี 3 ค้นหาความรู้ด้วยการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (carrying out 
scientific inquiry) ผู้ เรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง  ๆ ทัง้ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต หรือ
แหลง่ข้อมลูท่ีผู้สอนจดัเตรียมไว้ 

ขัน้ตอนท่ี 4 รวมรวบข้อมลู (putting the information together)  
ขัน้ตอนท่ี 5 น าเสนอผล ผู้สอนประเมิน และสะท้อนตนเอง (presenting the 

findings, teacher evaluation and self-reflection) 
Ribeiro (2011) ได้สรุปขัน้ตอนของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานไว้

ดงันี ้
ขัน้ตอนท่ี 1 เสนอปัญหา (presentation of problem) 
ขัน้ตอนท่ี 2 ระบปัุญหา (identification of problem) 
ขัน้ตอนท่ี 3 ระดมความคิดและสร้างสมมตฐิาน (brainstorming and 

construction of hypothesis)  
ขัน้ตอนท่ี 4 แก้ไขปัญหาด้วยความรู้เดิมท่ีมีอยู่ (attempt to solve problem 

with available knowledge)  
ขัน้ตอนท่ี 5 สร้างและจดัล าดบัประเด็นการเรียนรู้ (elicitation/ prioritization 

of (new) learning issues) 
ขัน้ตอนท่ี 6 วางแผนการท างานกลุม่ (planning of group work)  
ขัน้ตอนท่ี 7 ด าเนินงานด้วยตนเอง (self-directed work) 
ขัน้ตอนท่ี 8 แลกเปล่ียนความรู้และอภิปรายกลุ่ม (sharing of knowledge 

and group discussion)  
ขัน้ตอนท่ี 9 การประยกุต์ใช้ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหา (application of 

knowledge to solve problem)  
ขัน้ตอนท่ี 10 การน าเสนอ (presentation of results) 
ขัน้ตอนท่ี 11 การประเมิน (evaluation process and self- and peer 

evaluation) 
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ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (2550) ได้แบง่ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ 6 ขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้ก าหนดปัญหา ผู้สอนต้องจดัปัญหาหรือสถานการณ์ตา่ง ๆ ท่ี
กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจ และมองเห็นปัญหา เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถก าหนดสิ่งท่ีเป็นปัญหา
ท่ีต้องการค้นหาค าตอบได้ 

ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้ท าความเข้าใจกับปัญหา ผู้ เรียนท าความเข้าใจปัญหาท่ี
ต้องการเรียนรู้ ซึง่ผู้ เรียนต้องอธิบายสิ่งตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหานัน้ได้ 

ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้ด าเนินการศึกษาค้นคว้า เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนต้องก าหนดสิ่งท่ี
ต้องการค้นคว้าและด าเนินการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

ขัน้ตอนท่ี 4 ขัน้สังเคราะห์ความรู้ เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนน าความรู้ท่ีได้ค้นคว้า
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั อภิปราย และสงัเคราะห์ความรู้ท่ีได้มาว่าเพียงพอหรือมีความเหมาะสม
หรือไม ่

ขัน้ตอนท่ี 5 ขัน้สรุปและประเมินคา่ของค าตอบ ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่สรุปค าตอบ
ของกลุ่มตนเอง และประเมินผลว่าข้อมูลท่ีศึกษามามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด พยายาม
ตรวจสอบแนวคดิภายในกลุ่มของตนเองอยา่งอิสระทกุกลุ่มช่วยกนัสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมของ
ปัญหาอีกครัง้ 

ขัน้ตอนท่ี 6 ขัน้น าเสนอและประเมินผลงาน ผู้ เรียนน าเสนอข้อมูลท่ีได้มา
จัดระบบองค์ความรู้และน าเสนอเป็นผลงานในรูปแบบท่ีหลากหลาย ผู้ เรียนทุกกลุ่มรวมทัง้ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัปัญหาร่วมกนัประเมินผลงาน 

เอกกมล บุญยะผลานันท์ (2558: 3-7) ได้แบ่งขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานไว้ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้น าเสนอปัญหา ผู้ เรียนได้ประสบกบัปัญหาท่ีส าคญัคล้ายคลึง
กับปัญหาท่ีต้องพบเจอจริงในชีวิต โดยท่ีผู้ เรียนไม่ได้มีการเตรียมตัวล่วงหน้ามาก่อน ปัญหาท่ี
ผู้สอนน าเสนออาจเป็นโจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์จ าลอง เพื่อกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้ฝึกกระบวนการ
คดิ หาเหตผุลมาอธิบาย และแก้ไขปัญหา 

ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้สร้างประเด็นการเรียนรู้ ผู้ เรียนใช้ความรู้พืน้ฐานเดิมในการ
ตัง้สมมติฐานของปัญหา พร้อมกับพิจารณาตัง้วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ท่ี
จ าเป็นเพิ่มเตมิ เพ่ือน ามาพิสจูน์สมมตฐิาน 
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ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้ค้นคว้าหาข้อมูล ผู้ เรียนแยกย้ายกันไปศึกษาหาความรู้ด้วย
วิธีการตา่ง ๆ ตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้  

ขัน้ตอนท่ี 4 ขัน้สรุปผลการเรียนรู้ ผู้ เรียนช่วยกันสรุปสมมติฐานท่ีตัง้ไว้เพ่ือ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ลลุว่งตอ่ไป 

งานวิจัยนีผู้้ วิจัยได้เลือกใช้กระบวนการและขัน้ตอนของการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานทัง้หมด 7 ขัน้ตอน ซึ่งผสมผสานขัน้ตอนของการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานของส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (2550) และ Chin and Chia (2004)  

1) ขัน้เตรียมพร้อมผู้ เรียน ผู้ สอนแบ่งผู้ เรียนออกเป็นกลุ่ม จากนัน้ให้ผู้ เรียน
ร่วมกนัอภิปรายหวัข้อท่ีก าลงัจะเรียนรู้ โดยผู้สอนเนือ้หาสาระท่ีผู้ เรียนต้องรู้อย่างคร่าว ๆ ก่อนท่ีจะ
เรียนรู้ในขัน้ตอ่ไป  

2) ขัน้ก าหนดและระบุปัญหา ผู้สอนก าหนดปัญหาหรือสถานการณ์ให้กบัผู้ เรียน 
เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจ และอยากค้นหาค าตอบ 

3) ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา ผู้ เรียนช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาท่ีได้รับ เช่ือมโยง
ความรู้เดมิท่ีมีกบัสถานการณ์ท่ีได้รับ และวางแผนการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเตมิ 

4) ขัน้ด าเนินการค้นคว้า ผู้ เรียนค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการตอบ
ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีได้รับตอนต้น 

5) ขัน้รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูล ผู้ เรียนน าความรู้ท่ีได้จากการค้นคว้ามา
น าเสนอกับเพ่ือนภายในกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็น อภิปรายผล และสงัเคราะห์ข้อมูลโดยน า
ข้อมลูตา่ง ๆ จากการค้นคว้าทัง้หมดมาสงัเคราะห์ให้เหลือเพียงข้อมลูท่ีส าคญัท่ีสดุ 

6) ขัน้สรุปและประเมินค่าของค าตอบ ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มสรุปค าตอบของกลุ่ม
ตนเอง และประเมินค าตอบวา่เหมาะสม ครบถ้วนหรือไม ่ 

7) ขัน้น าเสนอและประเมินผลงาน ผู้ เรียนน าเสนอค าตอบของกลุ่มตนเองผ่าน
การน าเสนอหน้าชัน้เรียนจนครบทกุกลุ่ม โดยให้ผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกันประเมินค าตอบท่ีได้ของ
แต่ละกลุ่ม ร่วมกันอภิปรายถึงค าตอบท่ีถูกต้องและครบถ้วนท่ีสุด หากผู้ สอนพบว่าผู้ เรียนมี
ข้อผิดพลาดบางประการ ผู้ สอนต้องแก้ไขให้ผู้ เรียนเข้าใจอย่างถูกต้องและอธิบายเพิ่มเติมใน
ประเดน็ท่ียงัไมส่มบรูณ์ 

3.5 บทบาทของผู้สอนต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
ผู้สอนมีบทบาทอยา่งมากตอ่การจดัการเรียนรู้ โดยลกัษณะของผู้สอนท่ีเหมาะสมตอ่

การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีหลากหลายบทบาท ซึง่ขอยกตวัอยา่งดงันี ้
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ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (2550) ได้กลา่วถึงลกัษณะของผู้สอนตอ่การ
จดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ดงันี ้ 

1) ผู้สอนต้องมีความมุง่มัน่ ตัง้ใจสงู รู้จกัแสวงหาความรู้เพ่ือพฒันาตนเองอยู่
เสมอ 

2) ผู้ สอนต้องรู้จักผู้ เรียนเป็นรายบุคคลเข้าใจศักยภาพของผู้ เรียน เพ่ือ
สามารถให้ค าแนะน า ชว่ยเหลือผู้ เรียนได้  

3) ผู้สอนต้องเข้าใจขัน้ตอนของแนวทางการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานอยา่งแท้จริงทกุขัน้ตอน เพ่ือท่ีจะสามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่ผู้ เรียนได้อยา่งถกูต้อง 

4) ผู้สอนต้องเป็นผู้อ านวยความสะดวกด้วยการจดัหา สนบัสนนุ ส่ืออปุกรณ์
การเรียนรู้ และแหลง่เรียนรู้ให้เหมาะสมเพียงพอ  

5) ผู้สอนต้องมีทักษะและศกัยภาพสูงในการจดัการเรียนรู้ และการติดตาม
ประเมินผลการพฒันาของผู้ เรียน 

6) ผู้สอนต้องสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ เรียน กระตุ้นให้ผู้ เรียนต่ืนตัวในการเรียนรู้
ตลอดเวลา 

7) ผู้สอนต้องชีแ้จง ปรับทศันคติของผู้ เรียนให้เข้าใจและเห็นคณุค่าของการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

8) ผู้สอนต้องมีความรู้ ความสามารถ ด้านการวดัและประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้ เรียนตามสภาพจริง ครอบคลุมทัง้ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการและเจตคติให้ครบทุก
ขัน้ตอนของการจดัการเรียนรู้  

เอกกมล บุญยะผลานันท์ (2558: 3-7) ได้กล่าวถึงลักษณะของผู้ สอนต่อการ
จดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ดงันี ้ 

1) ผู้สอนเป็นคนกระตุ้นและสนบัสนนุผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้  
2) จดักระบวนการเรียนรู้ให้ด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง ตามขัน้ตอนการจดัการ

เรียนรู้ทกุขัน้ตอน 
3) ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจในเร่ืองท่ีเรียนอย่างลึกซึง้ และพยายามดึง

ความรู้หรือความคดิของผู้ เรียนออกมาให้ได้ 
4) ช่วยให้ผู้ เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการจดัการเรียนรู้ ส่งเสริมให้มี

การอภิปรายแลกเปล่ียนระหวา่งกลุม่ 
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5) ดูแลความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของผู้ เรียนทุกคน ท าให้ทุกคนคิดและ
รู้จกัตนวา่ก าลงัเรียนอยูใ่นระดบัใด 

6) ปรับเปล่ียนสภาพของปัญหาให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้ เรียน 
เพ่ือให้ผู้ เรียนเรียนรู้อยา่งมีความสขุ ไมเ่บื่อหนา่ย 

จากบทบาทของผู้สอนตอ่การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีกล่าวมาทัง้หมด
ข้างต้น ผู้ วิจัยสามารถสรุปบทบาทของผู้ สอนต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานได้ว่า 
ผู้ สอนต้องเข้าใจขัน้ตอนของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานอย่างแท้จริง มีทักษะและ
ศกัยภาพ สามารถด าเนินการจดัการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง ผู้สอนคอยเป็นผู้อ านวยความสะดวก 
สร้างแรงจงูใจ กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา และผู้สอนต้องมีความสามารถในการวดั
และประเมินผู้ เรียนตามสภาพจริงได้  

3.6 บทบาทของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ผู้ เรียนเป็นส่วนส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ ซึ่งแตกต่างจากการเรียนรู้แบบปกต ิ

งานวิจัยนีจ้ึงยกตัวอย่างของบทบาทของผู้ เรียนในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานท่ี
ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (2550) ได้กลา่วไว้ดงันี ้

1) ปรับทศันคตติอ่บทบาทหน้าท่ีและการเรียนรู้ของตนเอง 
2) ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบ รู้จกัท างานอยา่งเป็นระบบ 
3) มีพืน้ฐาน และฝึกทกัษะท่ีจ าเป็นในการเรียนรู้แบบการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น

ส าคญั เช่น กระบวนการคิด การสืบค้นข้อมลู การท างานกลุ่ม การอภิปราย การสรุป การน าเสนอ
หน้าชัน้เรียน และการประเมินผล 

4) มีทกัษะการส่ือสารท่ีดี 
จากบทบาทของผู้ เรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีได้กล่าวมา

ข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ผู้ เรียนต้องมีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะพื น้ฐานในการท างาน 
เช่น ทักษะการส่ือสาร ทักษะการค้นคว้าหาข้อมูล ทักษะการท างานกลุ่ม ซึ่งล้วนจ าเป็นต่อการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 
4. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

4.1 ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นความสามารถในการจ าแนกแยกแยะปัญหา การ

ตัง้สมมติฐาน การวิเคราะห์ การตีความ ท าความเข้าใจปัญหา  (Pithers and Soden, 2000; 
Wallace and Jefferson, 2013) การประเมินค่า รวมถึงการอธิบายหลักฐาน วิธีการ บนพืน้ฐาน
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ของการตดัสินอย่างมีเหตผุล (Facoine, 1990b) นอกจากนีก้ารคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการใช้
กระบวนการคดิหรือกลยทุธ์ในการแก้ไขปัญหา และตดัสินเชิงสะท้อนคดิเพ่ือหาข้อสรุปจากข้อมลูท่ี
มีอยู ่(Dwyer, Hogan, and Stewart, 2014; Halpern, 1999)  

4.2 องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบด้วยทกัษะการคิดย่อยหลายทกัษะ ได้แก่ การ

ตีความ การวิเคราะห์ การประเมินค่า การสรุปความ  การอธิบาย การควบคุมตนเอง (Facoine, 
1990b) การตดัสินเชิงสะท้อนคิด (Dwyer et al., 2014) ทกัษะการแก้ไขปัญหา (Halpern, 1998) 
ซึ่งน าไปสู่การหาข้อสรุปและวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตผุล นอกจากนี ้สุวิทย์ มูลค า (2547) ได้
อธิบายองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ทัง้หมด 7 ประการ ได้แก่ จุดมุ่งหมายหรือ
วตัถุประสงค์ของการคิด ประเด็นค าถาม สารสนเทศ ข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีเช่ือถือได้และถูกต้อง 
แนวคดิอยา่งมีเหตผุล ข้อสนันิษฐาน การน าไปใช้และผลท่ีตามมา   

การคิดอย่างมีวิจารณญาณเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย ได้แก่ 
ความมั่นใจ (confidence) มุมมองทางด้านเนือ้หา (contextual perspective) การคิดสร้างสรรค์ 
(creativity)  การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ (flexibility) ความอยากรู้ (inquisitiveness) ความ
ซ่ือสัตย์ (intellectual integrity) การหยั่งรู้ด้วยสัญชาตญาณ (intuition) การเปิดใจรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ อ่ืน (open-mindedness) ความพยายาม (perseverance) การสะท้อน (reflection) 
การประยุกต์ใช้ความรู้ (applying standards) การแบ่งแยก (discriminating) การค้นหาข้อมูล 
(information seeking) การมีเหตุผล (logical reasoning) การคาดการณ์ (predicting) และการ
เปล่ียนแปลงของข้อมลู (transforming knowledge) (Carter, Creedy, and Sidebotham, 2017) 

ในงานวิจยันี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้ เรียน
ทัง้หมด 5 ด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์ การตีความ การสรุปความ การอธิบาย และลกัษณะของผู้ ท่ีมี
การคดิอยา่งมีวิจารณญาณ 

4.3 ลักษณะของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ลักษณะหรือองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีหลายแนวคิด 

ยกตวัอย่าง เช่น Fisher (2001) ระบวุ่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบด้วย การตีความและ
การประเมินคา่จากการสงัเกต การตัง้สมมติฐาน การตัง้ค าถาม การลงข้อสรุปอย่างมีเหตผุล การ
ส่ือสาร และแหลง่ข้อมลู  

ผู้ ท่ีมีทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีลกัษณะส าคญั ได้แก่ ตดัสินใจโดยอ้างอิง
จากหลักฐาน แยกแยะ พิจารณาสิ่งต่าง  ๆ ด้วยเหตุผล ถามค าถามได้อย่างเหมาะสมชัดเจน 
สามารถวางแผนการทดลองได้อยา่งเหมาะสม ใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน พยายาม
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หาความรู้หรือข้อมูลอยู่เสมอ ใฝ่รู้ มีความรอบคอบ  พิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล 
(Sarigoz, 2012; สวุิทย์ มูลค า, 2547) สามารถลงข้อสรุปเม่ือแน่ใจแล้ว เป็นผู้ ท่ีเช่ือว่าทุกปัญหามี
ทางออกท่ีเหมาะสมและสามารถแก้ไขได้ (Ennis, 1993; Fisher, 2001) นอกจากนี ้Facoine 
(1990b) ท่ีได้กลา่วถึงลกัษณะของผู้ ท่ีมีทกัษะการคดิอยา่งมีวิจารณญาณไว้ดงันี ้ 

1) มีความอยากรู้อยากเห็น 
2) มีความรู้กว้างขวาง รอบรู้ 
3) มีความต่ืนตวัเม่ือมีโอกาสได้ใช้การคดิอย่างมีวิจารณญาณ 
4) เช่ือถือในกระบวนการสืบเสาะหาข้อมลูอยา่งมีเหตผุล 
5) มีความมัน่ใจในตนเองในการใช้เหตผุล 
6) เปิดใจยอมรับความคดิเห็นของผู้ อ่ืน 
7) มีความยืดหยุน่ตอ่การพิจารณาความคิดเห็นท่ีหลากหลาย 
8) เข้าใจความคดิเห็นของผู้ อ่ืน 
9) มีความเท่ียงตรงตอ่การประเมินเหตผุลตา่ง ๆ  
10) มีความซ่ือสตัย์ ไมล่ าเอียง  
11) มีความรอบคอบในการตดัสินใจ 
12) มีความเตม็ใจในการคดิทบทวนไตร่ตรองความคิดเห็นอยา่งซ่ือสตัย์ 
13) ระบคุ าถามหรือสิ่งท่ีสงสยัได้อยา่งชดัเจน 
14) สามารถจดัล าดบัการท างานท่ีซบัซ้อนได้ 
15) สามารถเลือกและประยกุต์ใช้เง่ือนไขได้อยา่งมีเหตผุล 
16) ให้ความส าคญักบังานท่ีอยูต่รงหน้า 
17) กล้าเผชิญหน้ากบัความยากหรืออปุสรรค 

4.4 กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบด้วยขัน้ตอน กระบวนการตา่ง ๆ หลายขัน้ตอน 

โดย สวุิทย์ มลูค า (2547) ได้อธิบายถึงขัน้ตอนของการคดิอยา่งมีวิจารณญาณไว้ 6 ขัน้ตอน ได้แก่  
1) การก าหนดปัญหา การรวบรวมประเด็นปัญหา การแยกแยะปัญหา การ

จดัล าดบัปัญหา 
2) การรวบรวมข้อมลู การเลือกข้อมลู พิจารณาความเช่ือถือ 
3) การจดัระบบข้อมูล พิจารณาความเช่ือถือ พิจารณาความพอเพียง พิจารณา

ความเหมาะสม    



  26 

4) การตัง้สมมติฐาน การหาความสมัพนัธ์ของข้อมูล การหาความเป็นไปได้ของ
ข้อมลู 

5) การสรุปอ้างอิง การใช้ข้อเปรียบเทียบ การใช้หลกัตรรกะ การใช้เหตผุล 
6) การสรุปและตดัสิน 

4.5 การวัดและประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
มีนักวิจัยหลายคนท่ีศึกษาการวัดและประเมินผลด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

เชน่ Ennis (1993) ได้กลา่วถึงจดุประสงค์ของการวดัและประเมินการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไว้ว่า 
เพ่ือการวินิจฉัยระดบัของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้ เรียนว่ามีจุดแข็งหรือจุดอ่อนใดบ้าง 
เพ่ือให้ผลย้อนกลบัเก่ียวกับความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณแก่ผู้ เรียน เพ่ือส่งเสริม
การคิดอย่างมีวิจารณญาณให้แก่ผู้ เรียน เพ่ือเป็นผลสะท้อนการจดัการเรียนรู้ด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้ สอน และเพ่ือเป็นข้อมูลเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณต่อไป นอกจากนีก้ารสร้างแบบวัดและประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณควร
พิจารณาถึงความเหมาะสมของเนือ้หา ความเข้าใจถึงความหมายและองค์ประกอบของการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ แตล่ะข้อค าถามต้องได้รับการประเมินความถกูต้อง ตรงตามพฤติกรรมท่ีจะ
วดั และมีความเช่ือมัน่ในการวดั (Facoine, 1990b)  

แบบวดัและประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีหลากหลายแบบแตกต่างกัน เช่น 
ข้อสอบแบบเลือกตอบ ข้อสอบแบบค าถามปลายเปิด ข้อสอบเขียนเป็นความเรียง และการวดัและ
ประเมินจากสมรรถนะ (Ennis, 1993) มีนักวิจยัและนกัการศึกษาหลายท่านได้ออกแบบแบบวัด
และประเมินการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไว้หลายแบบตามจดุประสงค์และสิ่งท่ีต้องการวดั (ตาราง 
1) 
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ตาราง 1 รูปแบบของแบบวดัและประเมินการคดิอย่างมีวิจารณญาณท่ีได้รับการพฒันาขึน้ 
 

แบบวดัและประเมิน

การคิดอยา่งมี

วิจารณญาณ 

ผู้พฒันา 

รูปแบบของ

แบบทดสอบ 

 

สิ่งท่ีวดั 

The Watson-Glaser 
Critical Thinking 
Appraisal (WGCTA) 

Wilson and 
Wagner (1981) 

ข้อสอบแบบ
เลือกตอบ 

1) การระบปัุญหา 
2) การเลือกข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง
กบัการแก้ปัญหา 
3) การจดจ าสมมตฐิาน 
4) การสร้างและเลือก
สมมตฐิานท่ีเก่ียวข้อง 
5) การเขียนข้อสรุปและสรุป
ความได้อยา่งเหมาะสม 
 

Cornell Critical 
Thinking Skills Test 
(CCTT) 

Ennis and Weir 
(1985)  

ข้อสอบแบบ
เลือกตอบ 

1) การอปุนยั 
2) ความนา่เช่ือถือ 
3) การท านาย 
4) การตัง้สมมตฐิาน 
 

The Ennis-Weir 
Critical Thinking 
Essay Test 
(EWCTET) 

Ennis and Weir 
(1985) 

ข้อสอบ
ปลายเปิด 

1) การนิรนยั 
2) การตีความ 
3) การประเมินคา่ 
 
 

The California 
Critical Thinking 
Skills Test (CCTST) 

Facione (1990a) ข้อสอบแบบ
เลือกตอบ 

1) การตีความ 
2) การวิเคราะห์ 
3) การนิรนยั 
4) การอปุนยั 
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ตาราง 1 (ตอ่)  
 

แบบวัดและประเมิน
การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

ผู้พัฒนา รูปแบบของ
แบบทดสอบ 

 

สิ่งท่ีวัด 

Halpern Critical 
Thinking 
Assessment using 
Everyday Situations 
(HCTAES) 

Halpern (2007) ข้อสอบแบบ
เลือกตอบผสม
กบัข้อสอบ
ปลายเปิด  

1) การให้เหตผุล 
2) การวิเคราะห์ข้อเท็จจริง 
3) การทดสอบสมมตฐิาน 
4) การประยกุต์ 
5) การตดัสินใจและแก้ไข
ปัญหา 

 
ในงานวิจยันี ้ผู้วิจยัได้วดัและประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณจากการเขียนตอบ

ของผู้ เรียนลงในใบกิจกรรมท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือวดัความสามารถใน
การคดิอยา่งวิจารณญาณจากใบกิจกรรม 

 
5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

5.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็นคณุลกัษณะท่ีประเมินเก่ียวกบัความรู้ ความสามารถของ

บุคคลท่ีเปล่ียนแปลงพฤติกรรมด้านต่าง ๆ จากการได้รับมวลประสบการณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการ
เรียนรู้ มีผู้กลา่วถึงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไว้ดงันี ้

สนทยา เขมวิ รัตน์ (2542: 6) ให้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หมายถึง ความรู้หรือความสามารถของบุคคล ท่ีได้จากการเรียนรู้และความสามารถท่ีน าไปใช้
แก้ปัญหาและศึกษาต่อไปได้ ซึ่งสามารถวัดด้วยเคร่ืองมือทางจิตวิทยาหรือแบบทดสอบวัด
ผลสมัฤทธ์ิทัว่ไป 

ชวาล แพรัตกุล (2552: 74) กล่าวว่า ความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพของสมอง
ด้านตา่ง ๆ ท่ีผู้ เรียนได้รับจากประสบการณ์ของตนเองทัง้จากโรงเรียนและทางบ้าน  

ศิริชัย กาญจนวาสี (2556: 166) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิ เป็นการเรียนรู้ตามแผนท่ี
ก าหนดไว้ลว่งหน้าอนัเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนท่ีผ่านมาในชว่งเวลาใดเวลาหนึง่ 
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ล้วน สายยศ (2539: 20) กล่าวว่า ผลสมัฤทธ์ิเป็นการวดัเนือ้หาวิชาท่ีเรียนผ่าน
มาแล้ววา่ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถเพียงใด  

พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2557: 96) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิว่า เป็นการวัด
ความรู้ ทักษะ และความสามารถทางวิชาการท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้มาแล้วว่าบรรลุผลส าเร็จตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

จากความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้ เรียนท่ีเกิดจากการเรียนรู้ ท่ีเกิดจากการ
เรียนวิทยาศาสตร์ จนเกิดทกัษะความสามารถทางวิชาการ หลงัจากท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้เร่ือง
ใดเร่ืองหนึ่ง  โดยงานวิจัยนี  ้ผู้ วิจัยได้วัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้เพ่ือวัดพฤติกรรมการเรียนด้านความรู้ 
ได้แก่ ความรู้ความจ า ความเข้าใจ และการวิเคราะห์ 

5.2 ประเภทของแบบทดสอบ  
ประเภทของแบบทดสอบมีผู้ศึกษาและแบ่งประเภทของแบบทดสอบเป็นประเภท 

ตา่ง ๆ ดงันี ้
พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2557: 96) ได้แบ่งประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้ 
1. แบบทดสอบท่ีผู้สอนสร้างขึน้เอง หมายถึง แบบทดสองท่ีมุ่งวดัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผู้ เรียนเฉพาะกลุ่มท่ีผู้สอนสอน เป็นแบบทดสอบท่ีผู้สอนสร้างขึน้ใช้กนัโดยทัว่ไป
ในสถานศกึษา มีลกัษณะเป็นข้อสอบข้อเขียน สามารถแบง่ออกได้ 2 ชนิด ได้แก่ 

1.1 แบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นแบบทดสอบท่ีก าหนดค าถามหรือ
ปัญหา แล้วให้ผู้ตอบเขียนตอบโดยแสดงความรู้ ความคดิ เจตคต ิ 

1.2 แบบทดสอบแบบปรนัย เป็นแบบทดสอบท่ีก าหนดให้ผู้ ตอบเขียน
ตอบแบบสัน้ๆ หรือมีค าตอบให้เลือกแบบจ ากัดค าตอบ ผู้ตอบจึงไม่ต้องแสดงความรู้ ความคิด
อย่างกว้างขวางเหมือนแบบทดสอบแบบอัตนัย แบบทดสอบแบบปรนัยสามารถแบ่งออกได้ 4 
ประเภท คือ แบบทดสอบถูก-ผิด แบบทดสอบเติมค า แบบทดสอบจับคู่ และแบบทดสอบแบบ
เลือกตอบ 

2. แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบท่ีมุ่งวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้ เรียนทัว่ ๆ ไป ซึ่งสร้างโดยผู้ เช่ียวชาญ มีการวิเคราะห์ปรับปรุงจนมีคณุภาพ มีมาตรฐาน
ในการด าเนินการสอบ วิธีการให้คะแนนและการแปลความหมายของคะแนน 
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ชวาล แพรัตกลุ (2552: 74-75) ได้แบ่งประเภทของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิไว้
คล้ายกนัคือ แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบบทดสอบของครู และข้อสอบมาตรฐาน 

1. แบบทดสอบของครู หมายถึง ข้อสอบ ปัญหา และโจทย์ค าถามตา่ง ๆ ท่ีครู
สร้างขึน้มาเองเพ่ือใช้ในการวดัความรู้ความเข้าใจของผู้ เรียนท่ีตนสอน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อสอบ
แบบปรนยั 

2. ข้อสอบมาตรฐาน เป็นข้อสอบท่ีใช้วดัและเปรียบเทียบผล เพ่ือประเมินค่า
การเรียนการสอน มีมาตรฐานในการแปลผลคะแนนและวิธีการ 

จากประเภทของแบบทดสอบท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ประเภทของ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 1) แบบทดสอบท่ีผู้สอนสร้าง
ขึน้  ซึ่งเป็นแบบทดสอบท่ีผู้ สอนสร้างขึน้ เพ่ือใช้วัดความรู้ความเข้าใจของผู้ เรียน และ  2) 
แบบทดสอบมาตรฐาน เป็นแบบทดสอบท่ีผ่านการปรับปรุงคณุภาพและมาตรฐานก่อนน ามาใช้
ทดสอบจริง โดยงานวิจัยนี ้ผู้ วิจยัได้ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระบบต่อม 
ไร้ท่อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบอตันยัท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ เพ่ือวดัและประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านความจ า ความเข้าใจ และการวิเคราะห์ ทัง้ก่อนเรียนและหลงัเรียน
ของผู้ เรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

5.3 ขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
พิชิต ฤทธ์ิจรูญ  (2557: 97-99) ได้กล่าวถึงขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบวัด

ผลสมัฤทธ์ิ ซึง่มี 8 ขัน้ตอนดงันี ้
1. วิเคราะห์หลกัสตูรและสร้างตารางวิเคราะห์หลกัสตูร  

การวิเคราะห์หลกัสตูรเป็นการวิเคราะห์เนือ้หาสาระและพฤติกรรมท่ีต้องการ
จะวดั ตารางวิเคราะห์หลกัสตูรจะใช้เป็นกรอบในการออกข้อสอบ โดยจะใช้ระบจุ านวนข้อสอบใน
แตล่ะเร่ืองและพฤตกิรรมท่ีต้องการจะวดั 

2. ก าหนดจดุประสงค์การเรียนรู้ 
จดุประสงค์การเรียนรู้เป็นพฤติกรรมท่ีเป็นผลการเรียนรู้ท่ีผู้สอนมุ่งหวงัจะให้

เกิดขึน้กับผู้ เรียน ผู้ สอนจะต้องก าหนดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ และการ
สร้างแบบวดัผลสมัฤทธ์ิ 
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3. ก าหนดชนิดของข้อสอบและศกึษาวิธีสร้าง 
ผู้สอนต้องพิจารณาและตดัสินใจเลือกใช้ชนิดของข้อสอบท่ีจะวัดว่าจะใช้

ข้อสอบแบบใด โดยต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และเหมาะกับตวัผู้ เรียน จากศึกษา
วิธีการเขียนข้อสอบชนิดนัน้ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการและวิธีการเขียน 

4. เขียนข้อสอบ 
ลงมือเขียนข้อสอบตามเนือ้หาสาระและรายละเอียดท่ีก าหนดไว้ในตาราง

วิเคราะห์หลกัสตูร ให้สอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ และอาศยัหลกัและวิธีการเขียนข้อสอบท่ี
ได้ศกึษามาแล้ว 

5. ตรวจทานข้อสอบ 
ผู้สอนตรวจความถกูต้องของข้อสอบก่อนจดัพิมพ์และน าไปใช้ 

6. จดัพิมพ์แบบทดสอบฉบบัทดลอง 
จัดท าเป็นแบบทดสอบฉบับบทดลองโดยมีค าชีแ้จ้งหรือค าอธิบายวิธีตอบ

แบบทดสอบ และจดัวางรูปแบบการพิมพ์ให้เหมาะสม 
7. ทดลองและวิเคราะห์ข้อสอบ 

เป็นวิธีการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบก่อนน าไปใช้จริง โดยน าไป
ทดลองกับกลุ่มท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับกลุ่มท่ีต้องการสอบจริง แล้วน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์
ปรับปรุงข้อสอบให้มีความถกูต้องและมีคณุภาพ   

8. จดัท าแบบทดสอบฉบบัจริง 
 

จากการด าเนินการศึกษาเอกสารและงานท่ีเก่ียวข้องสรุปได้ว่า การจดัการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้ปัญหาเป็นตวักระตุ้นให้ผู้ เรียนประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือ
แก้ไขสถานการณ์ปัญหานัน้ สืบค้นหาข้อมูล และเกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง โดย
ปัญหาท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานควรเป็นปัญหาท่ีสามารถพบเห็นและเกิดขึน้
จริงในชีวิตประจ าวนั สามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้ มีแนวค าตอบท่ีหลากหลาย เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิด
ความสนใจ อยากเรียนรู้ ซึ่งการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้แบบน าตนเองผ่านการค้นคว้าหาข้อมูลด้วย
ตนเอง อภิปรายและแสดงความคิดเห็นกบัผู้ อ่ืน นอกจากนีบ้ทบาทของผู้สอนในการจดัการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเปล่ียนจากผู้บรรยายมาเป็นผู้อ านวยความสะดวกหรือผู้ ให้ค าแนะน า  คอย
กระตุ้นผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และวดัประเมินผลการเรียนรู้ของ
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ผู้ เรียนจากการประเมินผลตามสภาพจริงจากการปฏิบัติของผู้ เรียน บทบาทของผู้สอนต่อการ
จดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานต้องเข้าใจขัน้ตอนของการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
สามารถด าเนินการจดัการเรียนรู้ได้ถกูต้อง ต้องสร้างแรงจงูใจ กระตุ้น ให้ผู้ เรียนต่ืนตวัในการเรียนรู้
ตลอดเวลา สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนตามสภาพจริงได้ ส่วนบทบาทของ
ผู้ เรียนต่อการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานต้องมีความรับผิดชอบ มีทกัษะการท างานเป็น
กลุ่ม การค้นคว้าหาข้อมูล การส่ือสาร การแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นส่วนส าคญัต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

การคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นความสามารถในการจ าแนกแยกแยะปัญหา การตดัสินท่ี
จะเช่ือหรือจะท าสิ่งใด โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เพ่ือตดัสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีเหตผุล 
ซึ่งการคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบด้วยทกัษะการคิดย่อยหลายทกัษะ เช่น การวิเคราะห์ การ
ตีความ การประเมินค่า การคิดเชิงสะท้อนคิด การคิดแก้ไขปัญหา ผู้ ท่ีมีทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณจะมีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านจิตพิสยั เชน่ มีความมัน่ใจ มีการคิดสร้างสรรค์ ปรับตวั
ให้เข้ากบัสถานการณ์ต่าง ๆ มีความสงสยัอยากรู้ค้นคว้าหาข้อมูลความรู้อยู่เสมอ มีความซ่ือสตัย์
ไม่ล าเอียง การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน มีการประยุกต์ใช้ความรู้ พิจารณาสิ่งต่าง ๆ 
อย่างมีเหตผุล มีความยืดหยุ่นตอ่การพิจารณาความคิดเห็นท่ีหลากหลาย มีความรอบคอบในการ
ตดัสินใจ สามารถจดัล าดบัการท างานท่ีซบัซ้อนได้ ซึง่พฤตกิรรมการเรียนรู้เหล่านีเ้ป็นลกัษณะของ
ผู้ ท่ีมีทกัษะการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ การวดัและประเมินการคดิอยา่งมีวิจารณญาณสามารถท า
ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ข้อสอบแบบเลือกตอบ ข้อสอบแบบค าถามปลายเปิด ข้อสอบแบบ
ความเรียง รวมถึงการวดัและประเมินจากสมรรถนะ โดยรูปแบบของการวดัและประเมินขึน้อยู่กับ
จุดประสงค์และสิ่งท่ีต้องการวัด โดยงานวิจัยนี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาองค์ประกอบของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้ เรียนทัง้หมด 5 ด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์ การตีความ การสรุปความ การอธิบาย 
และลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคดิอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งวดัและประเมินจากการเขียนตอบของผู้ เรียน
ลงในใบกิจกรรมท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือวดัความสามารถในการคิดอย่าง
วิจารณญาณจากใบกิจกรรม 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน คือ ความรู้ ความสามารถ ท่ีได้จากการเรียนรู้จนเกิดเป็นทกัษะ
ความสามารถทางวิชาการหลังจากท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง การวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนมักใช้แบบทดสอบซึ่งอาจจะเป็นแบบทดสอบท่ีผู้ สอนสร้างขึน้ เองหรือเป็น
แบบทดสอบมาตรฐานท่ีสร้างโดยผู้ เช่ียวชาญ โดยมีการวิเคราะห์และปรับปรุงจนมีคุณภาพ 
แบบทดสอบอาจจะเป็นแบบทดสอบแบบอัตนัยหรือแบบทดสอบแบบปรนยัก็ได้ ขัน้ตอนในการ
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สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต้องวิเคราะห์หลกัสตูร ก าหนดจดุประสงค์การเรียนรู้ 
ก าหนดชนิดของข้อสอบและศึกษาวิธีการสร้าง ลงมือเขียนข้อสอบตามเนือ้หาสาระและ
รายละเอียดท่ีก าหนดให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ จากนัน้ตรวจทานข้อสอบ จัดพิมพ์
แบบทดสอบ ทดลองและวิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือปรับปรุงให้มีความถกูต้องและมีคุณภาพ และจดัท า
แบบทดสอบฉบับจริง โดยงานวิจัยนี ้ผู้ วิจัยได้ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง 
ระบบตอ่มไร้ท่อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบอตันยัท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ เพ่ือวดัและประเมินพฤติกรรมการ
เรียนด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ความจ า ความเข้าใจ และการวิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลงัเรียนของ
ผู้ เรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ระบบตอ่มไร้ทอ่ 

 
6. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

การวิจยันีผู้้ วิจยัได้ท าการศึกษางานของนกัวิจยัท่านอ่ืนเพ่ือค้นหาข้อค้นพบต่าง ๆ และ
ค้นหาแนวคดิในการท าวิจยั โดยผู้วิจยัได้ยกตวัอยา่งงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงันี ้

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(พิมพนัธ์ เดชะคปุต์, 2558) กลา่วคือเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั โดยให้ผู้ เรียนได้
พบกบัสถานการณ์ปัญหาและประยกุต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา (Kain, 2003) การจดัการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานถูกน ามาใช้ในการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณใน
หลายระดับทัง้ในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา จากงานวิจัยของ Kek and Huijser 
(2011) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสามารถใช้เป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้
ส าหรับการสอนการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ โดยผู้ เรียนสามารถพฒันาการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ
ของตนเองผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การกระตุ้นโดยใช้ค าถาม และการมี
ผู้สอนคอยให้ค าแนะน า ซึ่งการตรวจสอบการคดิอยา่งมีวิจารณญาณของผู้ เรียนจะวดัและประเมิน
จากองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เช่น การคิดวิเคราะห์ การประมาณค่า การ
สังเคราะห์ (Masigno, 2014) การตีความ การอุปนัย การนิรนัย (Yuan, Kunaviktikul, Klunklin, 
and Williams, 2008b) การระบุปัญหา (Asyari, Al Muhdhar, Ibrohim, and Susilo, 2015) การ
สรุปความ (Yuan, Kunaviktikul, Klunklin, and Williams, 2008a) การอธิบาย (Allison and Pan, 
2011) การตดัสินใจ การอนุมาน (Mundilarto and Ismoyo, 2017) การนิยามประเด็นปัญหา การ
เขียนสรุปผล (Kim, Sharma, Land, and Furlong, 2013) เคร่ืองมือท่ีหรือวิธีท่ีใช้วัดและประเมิน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีหลากหลายวิธี ตวัอย่างเช่น งานวิจยัของ Allison and Pan (2011) 
วดัและประเมินจาก 1) การตอบแบบสอบถามท่ีถามเก่ียวกับ การระบุประเด็นปัญหา การตดัสิน 
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การวิเคราะห์ การใช้วรรณกรรม และวิธีการวิจารณ์ 2) การสมัภาษณ์กลุ่ม เพ่ือสอบถามความรู้สึก
ต่อการจัดการเรียนรู้ การเช่ือมโยงความรู้จากความรู้หนึ่ งกับอีกความรู้หนึ่ง 3) การสังเกตการ
ท างานระหว่างการเรียนรู้ การน าเสนอของผู้ เรียน โดยเน้นการสงัเกตเก่ียวกบัการตดัสินใจอย่างมี
วิจารณญาณและมีเหตผุล 3) การอภิปรายระหว่างผู้ เรียน นอกจากนีย้งัมีการวดัและประเมินโดย
ใช้แบบทดสอบประเภทต่าง ๆ เช่น แบบทดสอบแบบเรียงความควบคู่กับการสงัเกตระหว่างการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์การวัดและประเมินท่ีสร้างขึน้  (Asyari et al., 2015) แบบทดสอบ
ปลายเปิด (Masigno, 2014) แบบทดสอบแบบเขียนตอบ  (Mundilarto and Ismoyo, 2017) 
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Yuan et al., 2008a, 2008b) ผลการพบว่า การจดัการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานช่วยให้ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตผุล หาทางแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
และมีเหตผุล ส่งเสริมการคิดอยา่งมีวิจารณญาณผา่นการประยกุต์การคดิอย่างมีวิจารณญาณกบั
สถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน (Allison and Pan, 2011) ช่วยให้ผู้ เรียนได้วางแผน สืบสวน
สอบสวนปัญหา อภิปรายปัญหา และหาแนวทางการแก้ไขปัญหา  (Asyari et al., 2015) ซึ่งเป็น
การส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้ เรียน  อีกทัง้ผู้ เรียนสามารถสงัเคราะห์รายละเอียด
จากปัญหาหรือประเด็นท่ีได้รับได้ ได้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม อภิปราย แสดงความคิดเห็น เปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนได้รับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน (Masigno, 2014; Quattrucci, 2018) ซึ่งส่งเสริม
ให้ผู้ เรียนได้ฝึกและพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ นอกจากนีย้งัส่งเสริม
การเรียนรู้แบบน าตนเองผ่านการสืบค้นข้อมลู พิจารณาเลือกแหล่งข้อมลูท่ีมีความน่าเช่ือถือ วาง
แผนการท างานและการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง  (Kek and Huijser, 2011; Yuan et al., 2008a, 
2008b) งานวิจัยของ Yuan et al. (2008b) ได้สอบถามความคิดเห็นของผู้ เรียนต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า ผู้ เรียนส่วนใหญ่ระบุว่าการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานช่วยให้นกัเรียนได้อภิปราย แสดงความคิดเห็นกับผู้ อ่ืน วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและคิด
แก้ไขปัญหาจากหลากหลายทางมากขึน้ ได้ท างานเป็นกลุ่ม ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบน า
ตนเอง อีกทัง้สง่เสริมทกัษะการคดิอยา่งมีวิจารณญาณอีกด้วย   

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในการท าวิจัย พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานได้ถกูน ามาใช้กบัการจดัการเรียนรู้ในหลายสาขาวิชา เชน่ ฟิสิกส์ (Mundilarto and 
Ismoyo, 2017) เค มี เชิ ง ฟิ สิ ก ส์  (Quattrucci, 2018) ชี ววิทยาทางทะเล  (Masigno, 2014) 
สิ่งแวดล้อม (Asyari et al., 2015) วิทยาศาสตร์ทัว่ไป (Kim et al., 2013) การสร้างและออกแบบ
อาคาร (Allison and Pan, 2011) ซึ่งช่วยส่งเสริมและพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ทกัษะอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องซึ่งเป็นองค์ประกอบของการคดิอยา่งมีวิจารณญาณของผู้ เรียน แตอ่ย่างไรก็
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ตามงานวิจยัท่ีศึกษาการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ของผู้ เรียนในระดบัมธัยมศกึษาโดยเฉพาะระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายยงัมีน้อย ดงันัน้งานวิจยันี ้
ผู้วิจยัจึงศึกษาการพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานในผู้ เรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ในรายวิชาชีววิทยา เร่ือง ระบบตอ่มไร้ทอ่ เพ่ือพฒันาการ
คดิอยา่งมีวิจารณญาณของผู้ เรียนระหวา่งการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 



 

บทที่ 3  
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดกลุม่ท่ีศกึษา 
2. แบบแผนในการวิจยั 
3. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
5. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

การก าหนดกลุ่มที่ศึกษา 
กลุ่มที่ศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 1 
ห้องเรียน มีนกัเรียนท่ีอยู่ครบและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามระยะเวลาวิจยัทัง้สิน้ 26 คน (จาก
นกัเรียนทัง้หมด 34 คน แบง่เป็นชาย 18 คน และหญิง 16 คน) ท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศกึษา 2560 โรงเรียนขนาดใหญ่แหง่หนึง่ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวได้จากการ
เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยห้องเรียนดงักล่าวเป็นห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ซึ่งมีผลการเรียนวิชาชีววิทยาในภาคเรียนท่ีผ่านมาคละกัน อีกทัง้สังเกตจาก
พฤติกรรมการเรียนรู้ในภาคเรียนท่ีผ่านมา พบว่า ผู้ เรียนส่วนใหญ่ยงัขาดทกัษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เน่ืองจากผู้ เรียนยังไม่สามารถตอบค าถามท่ีต้องใช้
ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้หนึ่งไปยงัอีกความรู้หนึ่งได้ อีกทัง้จากการทดสอบผลสมัฤทธ์ิ
ทางเรียนจากภาคเรียนท่ีผ่านมา พบว่า ผู้ เรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถท าข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเพ่ือวดัพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้านการคดิวิเคราะห์ได้ และยงัพบอีกวา่ผู้ เรียนไมส่ามารถ
พิจารณาเลือกแหลง่ข้อมลูท่ีนา่เช่ือถือเพ่ือใช้ในการตอบค าถามขณะท่ีท ากิจกรรมการเรียนรู้ได้ดี  

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ก าหนดระยะเวลาการวิจยัไว้ทัง้สิน้ 1 ปีการศึกษา โดยเร่ิม

จากศึกษาเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย จัดท าโครงร่างปริญญานิพนธ์ จากนัน้จัดท า
เคร่ืองมือ ส่ือการเรียนรู้ และตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือและส่ือการเรียนรู้ท่ีใช้ในการวิจยั  

ส าหรับระยะเวลาท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มท่ีศึกษา ผู้ วิจัยใช้เวลา
ทัง้สิน้ 3 สปัดาห์ (9 คาบเรียน) ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ในคาบเรียนวิชาชีววิทยา ซึ่ง
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แบ่งเป็นปฐมนิเทศและท าแบบทดสอบก่อนเรียน ด าเนินการจดัการเรียนรู้ ทดสอบหลงัเรียนและ
ท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในคาบเรียนสุดท้าย จากนัน้เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามา
วิเคราะห์ผล และจดัท ารูปเลม่ปริญญานิพนธ์  

เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
เนือ้หาท่ีใช้จดัการเรียนรู้ได้จดัหวัข้อตามหนงัสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 

4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศกัราช 
2551 จดัท าโดยสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเร่ือง ระบบตอ่มไร้ทอ่ ดงันี ้ 

1. ตอ่มไร้ทอ่และการท างานของตอ่มไร้ทอ่ 
2. ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวยัวะท่ีส าคญั ได้แก่ ต่อมไพเนียล ตอ่มใต้สมอง 

ต่อมไทรอยด์ ต่อมพาราไทรอยด์ ตบัอ่อน ต่อมหมวกไต รังไข่ อณัฑะ ไทมัส รก กระเพาะอาหาร 
และล าไส้เล็ก 

3. การักษาดลุยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน 
โดยเนือ้หาท่ีใช้ในงานวิจยัแบ่งตามแผนการจดัการเรียนรู้ทัง้หมด 3 แผนการจดัการ

เรียนรู้ดงันี ้(ตาราง 2) 
 

ตาราง 2 เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยัแบง่ตามแผนการจดัการเรียนรู้ 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ เนือ้หาท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ จ านวนคาบเรียน 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 - ตอ่มไร้ทอ่และการท างานของตอ่มไร้ท่อ 

- ฮอร์โมนจากตอ่มไร้ท่อและอวยัวะท่ีส าคญั 
ได้แก่ ตอ่มไพเนียล ตอ่มใต้สมอง และตอ่ม
ไทรอยด์  

3 คาบ 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 ฮอร์โมนจากตอ่มไร้ทอ่และอวยัวะท่ีส าคญั 
ได้แก่ ตอ่มพาราไทรอยด์ ตบัออ่น และตอ่ม
หมวกไต  

3 คาบ 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 - ฮอร์โมนจากตอ่มไร้ท่อและอวยัวะท่ีส าคญั 
ได้แก่ รังไข ่อณัฑะ ไทมสั รก กระเพาะอาหาร 
และล าไส้เล็ก 
- การักษาดลุยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน 

3 คาบ 
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แบบแผนในการวิจัย 
การวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชัน้เรียน (classroom action research) 

โดยมีขัน้ตอนการท าวิจยัเป็นไปตามวงจรการวิจยัแบบขดลวดหรือ PAOR อ้างอิงจาก (Kemmis 
and McTaggart, 1990) ซึง่แบง่ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัออกเป็น 4 ขัน้ตอน 

1. วางแผน (plan) หมายถึง การวางแผนหลังจากการวิเคราะห์และก าหนดหัวข้อ
ปัญหาท่ีต้องการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

2. ปฏิบตั ิ(act) หมายถึง การลงมือปฏิบตัติามแผนท่ีได้ก าหนดไว้ 
3. สงัเกต (observe) หมายถึง การสงัเกตผลท่ีเกิดขึน้จากการลงมือปฏิบตัิ 
4. สะท้อนผล (reflect) การสะท้อนผลหลงัจากการลงมือปฏิบตัิ โดยให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

ได้วิพากษ์วิจารณ์เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขงานตอ่ไป 
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การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยัครัง้นีป้ระกอบด้วย 

1. แผนการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ระบบตอ่มไร้ทอ่  
2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระบบตอ่มไร้ทอ่ 
3. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนตอ่การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

เร่ือง ระบบตอ่มไร้ทอ่ 

สะท้อนผล 

สงัเกต วางแผน 

ปฏิบตัิ 

สะท้อนผล 

สงัเกต วางแผน 

ปฏิบตัิ 

สะท้อนผล 

สงัเกต 

ปฏิบตัิ 

วางแผน 

ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อ
และอวัยวะท่ีส าคัญ และ
การควบคุมดุลยภาพของ
ร่างกายด้วยฮอร์โมน 

ต่อมไร้ท่อ การท างาน
ของต่อมไร้ท่อ และ

ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อ
และอวัยวะท่ีส าคัญ 

ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อ
และอวัยวะท่ีส าคัญ 

ภาพประกอบ 1 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
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1. ขัน้ตอนในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ระบบ
ต่อมไร้ท่อ 

ผู้วิจัยได้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ขึน้ทัง้หมด 3 แผนการจัดการเรียนรู้ แผนละ 3 
คาบเรียน โดยด าเนินการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามขัน้ตอนดงันี ้

1.1 ศึกษาหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 มาตรฐาน
การเรียนรู้ ตวัชีว้ดั ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในสาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตและกระบวนการ
ด ารงชีวิตในเร่ือง ระบบตอ่มไร้ทอ่ เพ่ือก าหนดขอบเขตและจดุมุง่หมายของการจดัการเรียนรู้ให้ตรง
ตามมาตรฐานและตวัชีว้ดัท่ีกระทรวงศกึษาธิการก าหนด 

1.2 ศึกษาเนือ้หาสาระท่ีอยู่ในเร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ เพ่ือน าความรู้ดงักล่าวมา
สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะใช้ในห้องเรียน 

1.3 ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานเพ่ือก าหนดรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 

1.4 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ โดยก าหนดตาม
ขัน้ตอนดงันี ้

1.4.1 ก าหนดขอบเขต จดุประสงค์ของการเรียนรู้ รวมถึงเนือ้หาการเรียนท่ีใช้
ในการจดัการเรียนรู้  

1.4.2 ศกึษาค าอธิบายรายวิชา และก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
1.4.3 ศึกษาความหมาย ลักษณะ และองค์ประกอบของการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ  
1.4.4 ก าหนดกิจกรรมการเรียน รู้ในแต่ละคาบเรียนให้สอดคล้องกับ

จดุประสงค์ เนือ้หาสาระ ท่ีตัง้ไว้ และสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 
1.5 การหาคณุภาพของแผนการจดัการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจยัได้

ด าเนินเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความ
สอดคล้องของกิจกรรมการเรียนรู้กับจดุประสงค์การเรียนรู้และเนือ้หาสาระ โดยพิจารณาค่าดชันี
ความสอดคล้องหรือค่า IOC ด้วยแบบประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งแบบประเมินจะเป็นมาตร
ประมาณคา่ 3 ระดบั แตล่ะระดบัมีความหมายดงันี ้

ระดบั  +1 หมายความวา่   สอดคล้อง 
ระดบั   0    หมายความวา่ ไมแ่นใ่จ 
ระดบั -1 หมายความวา่ ไมส่อดคล้อง 

1.6 น าแผนการจดัการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ  
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1.7 น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใช้กบักลุม่ท่ีศกึษาในงานวิจยั 
2. ขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ 

ในการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน ผู้ วิจัยได้ใช้แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียน ซึง่เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบผสมและค าถามปลายเปิด เพ่ือน ามาเปรียบเทียบ
หาความแตกตา่งโดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 

2.1 ศกึษาเอกสารและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ การ
สร้างข้อสอบ วิธีการสร้างข้อสอบ และรูปแบบการสร้างข้อสอบ 

2.2 ศึกษามาตรฐานและตัวชีว้ัดท่ีเก่ียวข้องกับเนือ้หาสาระท่ีใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือก าหนดขอบเขต 
จดุประสงค์ ในการออกข้อสอบให้ตรงกบัมาตรฐานและตวัชีว้ดัท่ีได้ก าหนดไว้ 

2.3 สร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตรจากการศึกษามาตรฐาน ตวัชีว้ดั ท่ีเก่ียวข้อง
กบัเนือ้หาท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้ โดยข้อสอบท่ีวดัระดบัพฤติกรรมด้านพุทธิพิสยัทัง้หมด 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความจ า ความเข้าใจ และด้านวิเคราะห์  

2.4 สร้างแบบทดสอบวัดพฤติกรรมดังกล่าว โดยข้อสอบแต่ละข้ออ้างอิงตาม
ตารางวิเคราะห์หลกัสตูรท่ีได้จดัท าขึน้ 

วิธีการหาคุณภาพของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เร่ือง ระบบต่อม 
ไร้ท่อ 

การตรวจสอบหาคณุภาพของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เร่ือง ระบบ
ตอ่มไร้ทอ่ ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1) น าแบบทดสอบส่งให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องของเนือ้หาใน
แบบทดสอบ ความชัดเจนของค าถามและตัวเลือก และตรวจสอบความสอดคล้องของ
แบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ด้วยแบบประเมิน
แบบทดสอบ เร่ือง ระบบตอ่มไร้ท่อ เพ่ือคดัเลือกข้อสอบท่ีมีคา่ตัง้แต ่0.7 ขึน้ไป ซึง่แบบประเมินเป็น
มาตรประเมินคา่ 3 ระดบั แตล่ะระดบัมีความหมายดงันี ้ 

ระดบั  +1 หมายความวา่   สอดคล้อง 
ระดบั    0    หมายความวา่ ไมแ่นใ่จ 
ระดบั -1 หมายความวา่ ไมส่อดคล้อง 

2) น าแบบทดสอบท่ีผ่านการปรับปรุงแล้ว ไปใช้กับกลุ่มผู้ เรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มท่ี
ศกึษาในการวิจยั เพ่ือวิเคราะห์ความยากง่าย และอ านาจในการจ าแนกของข้อสอบแตล่ะข้อ และ
น าแบบทดสอบไปวิเคราะห์หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
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3) น าแบบทดสอบท่ีได้รับการตรวจสอบคณุภาพไปใช้กบักลุม่ท่ีศกึษาในการวิจยั
ตอ่ไป 

3. ขัน้ตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ 

ในงานวิจยันี ้ผู้วิจยัได้สอบถามความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อการจดัการเรียนรู้ โดยมี
การด าเนินการสร้างแบบประเมินความพงึพอใจตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

3.1 ก าหนดจุดประสงค์ในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ โดยผู้ วิจัย
ก าหนดท่ีจะตรวจสอบความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐานด้านเนือ้หา และด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 

3.2 ศกึษาเอกสารและวิธีการท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างแบบประเมินความพงึพอใจ 
3.3 จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ จ านวน 9 คาบ ซึ่งมี

การแบง่มาตรประมาณคา่ 5 ระดบั ตอ่ 1 ค าถาม ดงันี ้
ระดบั 5 หมายความวา่ มีความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
ระดบั 4 หมายความวา่ มีความพงึพอใจมาก 
ระดบั 3 หมายความวา่ มีความพงึพอใจปานกลาง 
ระดบั 2 หมายความวา่ มีความพงึพอใจน้อย 
ระดบั 1 หมายความวา่ มีความพงึพอใจน้อยท่ีสดุ 
โดยการแปลผลคะแนนจะหาจากค่าเฉล่ียของคะแนนโดยรวมในแต่ละข้อ

ค าถามเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การประเมินท่ีตัง้ไว้ดงันี ้
คา่เฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายความวา่ มีความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
คา่เฉล่ีย  3.51 – 4.50 หมายความวา่ มีความพงึพอใจมาก 
คา่เฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายความวา่ มีความพงึพอใจปานกลาง 
คา่เฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายความวา่ มีความพงึพอใจน้อย 
คา่เฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายความวา่ มีความพงึพอใจน้อยท่ีสดุ 

3.4 น าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีสร้างส่งให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความ
ถกูต้อง และความเหมาะสมของข้อค าถาม 

3.5 น าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีได้รับการแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของ
ผู้ เช่ียวชาญ โดยเพิ่มรายการประเมินด้านการวัดและประเมินผล และด้านส่ือการเรียนรู้ ก่อน
น าไปใช้กบักลุม่ท่ีศกึษาตอ่ไป 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ซึ่งแบ่งขัน้ตอนในการเก็บรวบรวม

ข้อมลูตามล าดบัตอ่ไปนี ้
1. เก็บรวบรวมข้อมลูก่อนการจดัการเรียนรู้โดยทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวดั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระบบตอ่มไร้ทอ่  
2. ด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ โดยผู้ วิจัย

เป็นผู้ สอนเอง เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ๆ ละ 3 คาบเรียน ๆ ละ 50 นาที งานวิจัยนีผู้้ วิจัยได้ใช้
กระบวนการและขัน้ตอนของการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานทัง้หมด 7 ขัน้ตอน ผสมผสาน
ขัน้ตอนของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2550) และ Chin and Chia (2004) ดงันี ้

1) ขัน้เตรียมพร้อมผู้ เรียน 
ผู้สอนชีแ้จงจุดประสงค์ของการเรียนและวิธีการเรียนให้ผู้ เรียนทราบ ผู้ เรียน

ท าแบบทดสอบก่อนเรียน และแบง่กลุ่มผู้ เรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน โดยคละความสามารถ 
จากนัน้ให้ผู้ เรียนร่วมกนัอภิปรายหวัข้อท่ีก าลงัจะจดัการเรียนรู้ โดยผู้สอนเนือ้หาสาระท่ีผู้ เรียนต้อง
รู้อยา่งคร่าว ๆ ก่อนท่ีจะเรียนรู้ในขัน้ตอ่ไป 

2) ขัน้ก าหนดและระบปัุญหา  
ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มได้รับปัญหาท่ีเป็นสถานการณ์ซึ่งเป็นปัญหาท่ีผู้ เรียนไม่ได้

เตรียมตวัลว่งหน้ามาก่อนเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจและอยากค้นหาค าตอบ โดยทกุกลุ่ม
จะได้รับปัญหาเดียวกนั 

3) ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 
ผู้ เรียนแต่ละคนภายในกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาว่ามีความเก่ียวข้องกับ

ระบบต่อมไร้ท่อและการเปล่ียนแปลงของฮอร์โมนอย่างไร และร่วมกันวางแผนการด าเนินการ
ศกึษาค้นคว้าหาข้อมลูเพิ่มเตมิวา่ต้องการข้อมลูสว่นไหนเพิ่มเพ่ือท่ีจะสามารถตอบโจทย์ปัญหาได้ 

4) ขัน้ด าเนินการค้นคว้า 
ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มค้นคว้าหาและรวบรวมข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการตอบปัญหา

หรือสถานการณ์ท่ีได้รับตอนต้น  
5) ขัน้รวบรวมและสงัเคราะห์ข้อมลู  
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ผู้ เรียนน าความรู้ท่ีได้จากการค้นคว้ามาน าเสนอกับเพ่ือนภายในกลุ่ม 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น อภิปรายผล และสังเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลต่าง ๆ จากการค้นคว้า
ทัง้หมดมาสงัเคราะห์ให้เหลือเพียงข้อมลูท่ีส าคญัท่ีสดุ 

6) ขัน้สรุปและประเมินคา่ค าตอบ 
ผู้ เรียนสรุปและประเมินค าตอบของกลุ่มตนเองอีกครัง้ เพ่ือให้ผู้ เรียนจ าแนก

วา่มีข้อมลูเพียงพอหรือไมใ่นการตอบปัญหาท่ีได้รับ และมีแนวทางในการตอบอยา่งไร  
7) ขัน้น าเสนอและประเมินผล 

ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอค าตอบของกลุ่มตนเองผ่านการน าเสนอหน้าชัน้
เรียน โดยให้ผู้ สอนและผู้ เรียนร่วมกันประเมินค าตอบท่ีได้ของแต่ละกลุ่ม ร่วมกันอภิปรายถึง
ค าตอบท่ีถูกต้องและครบถ้วนท่ีสดุ หากผู้สอนพบว่า ผู้ เรียนมีข้อผิดพลาดบางประการ ผู้สอนต้อง
แก้ไขให้ผู้ เรียนเข้าใจอยา่งถกูต้องและอธิบายเพิ่มเตมิในประเด็นท่ียงัไมส่มบรูณ์  

3. เก็บรวบรวมข้อมูลหลังการจัดการเรียนรู้โดยทดสอบหลงัเรียนด้วยแบบทดสอบ 
เร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ ผู้ เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน ประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ และผู้สอนบนัทกึการจดัการเรียนรู้ทกุครัง้หลงัการ
จดัการเรียนรู้เสร็จสิน้ 

4. ตรวจให้คะแนนจากใบกิจกรรม แบบทดสอบ และแบบประเมินความพงึพอใจของ
ผู้ เรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ จากนัน้น าผล
คะแนนท่ีได้ไปวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิตเิพ่ือทดสอบสมมตฐิานตอ่ไป 

5. สัมภาษณ์ผู้ เรียนแบบไม่เป็นทางการหลังการจัดการเรียนรู้เพ่ือสอบถามความ
คิดเห็นและสิ่งได้รับของผู้ เรียนได้รับจากการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยผู้ วิจัยได้
คดัเลือกผู้ เรียนทัง้หมด 7 คน ซึง่เป็นตวัแทนจากแตล่ะกลุม่ท่ีใช้ท ากิจกรรมด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
จากนัน้ท าการสมัภาษณ์รายบคุคล โดยแบง่ประเดน็ท่ีสมัภาษณ์ออกเป็น 2 ประเดน็ คือ 

1) ตรวจสอบความคดิเห็นเก่ียวกบัการท ากิจกรรมโดยภาพรวม 
2) ตรวจสอบความคดิเห็นเก่ียวกบัประโยชน์ของกิจกรรมตอ่ผู้ เรียน 
ระหว่างการสมัภาษณ์ผู้ วิจยัได้อดัเสียงเพ่ือบนัทึกการสมัภาษณ์ จากนัน้ท าการ

ถอดบทสมัภาษณ์เพ่ือวิเคราะห์ประเดน็ส าคญัท่ีได้ 
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การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การจดักระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจยันีส้ามารถแบ่งออกเป็นหวัข้อได้

ดงันี ้ 
1. วิเคราะห์ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้ เรียนท่ีได้รับการ

จดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ระบบตอ่มไร้ท่อ จากการเขียนตอบลงในใบกิจกรรมด้วย
เกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือวดัความสามารถในการคิดอย่างวิจารณญาณทัง้หมด 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ การวิเคราะห์ การตีความ การสรุปความ การอธิบาย และลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดยแบง่ระดบัคณุภาพออกเป็น 5 ระดบั ได้แก่ ดีมาก (5) ดี (4) ปานกลาง (3) พอใช้ 
(2) และควรปรับปรุง (1) ในการตรวจและวิเคราะห์ใบกิจกรรมของผู้ เรียนมีผู้ตรวจร่วมทัง้หมด 3 
ท่าน ได้แก่ ผู้ วิจยั ผู้ตรวจร่วมท่ีจบการศึกษาปริญญาตรีในหลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา และอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ โดยท าการตรวจและวิเคราะห์ใบกิจกรรมของผู้ เรียน
ทัง้หมด 4 ครัง้ เพ่ือความถกูต้องและเท่ียงตรง 

2. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ ระหว่างก่อนและหลงั
การเรียนของผู้ เรียนด้วยคะแนนเฉล่ียท่ีได้จากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้การ
วิเคราะห์ทางสถิตด้ิวยวิธี t-test for dependent samples 

3. ตรวจสอบระดบัความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้ เรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ ด้วยคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้ เรียนรายบุคคล โดยวิเคราะห์ทางสถิติด้วย average normalized gain (Hake, 
1998)  

4. ตรวจสอบความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ ด้านเนือ้หา ด้านการจดัการเรียนรู้ ด้านการวดัและประเมินผล และด้านส่ือ
การเรียนรู้ โดยวิเคราะห์หาคา่เฉล่ียทางสถิตใินแตล่ะข้อค าถามและเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้  

5. หาแนวปฏิบตัิท่ีดีในการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ระบบตอ่มไร้ท่อ 
โดยน าข้อมูลจากการสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียนระหว่างการจดัการเรียนรู้ บนัทึกหลงั
การสอน ค าแนะน าจากครูพ่ีเลีย้ง การสมัภาษณ์ผู้ เรียนอยา่งไม่เป็นทางการ เพ่ือน ามาวิเคราะห์หา
แนวปฏิบตัท่ีิดี  

6. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
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6.1 ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจในการจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ระบบ
ตอ่มไร้ทอ่ ซึง่วิเคราะห์เป็นรายข้อ  

6.2 ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน ซึ่ง
วิเคราะห์จากสมัประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach จากสตูร 

α = 
𝑘

𝑘−1
 [1 −

∑ 𝑠𝑖
2

𝑠2 ] 

เม่ือ α หมายถึง สมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 
 k หมายถึง จ านวนข้อสอบ 
 𝑠𝑖

2 หมายถึง คา่ความแปรปรวนของข้อสอบรายข้อ 
 𝑠2 หมายถึง  คา่ความแปรปรวนของคะแนนทัง้ชดุข้อสอบ 
6.3 สถิตท่ีิใช้ทดสอบสมมตฐิาน t-test for dependent samples 

t = 
∑ 𝐷

√𝑛 ∑ 𝐷2−(∑ 𝐷)
2

𝑛

 ; df = n-1 

เม่ือ t หมายถึง คา่ท่ีใช้พิจารณาการแจกแจงแบบที 
 D หมายถึง ความแตกตา่งระหวา่งคะแนนของแตล่ะคู ่

 ∑ 𝐷 หมายถึง ผลรวมของความแตกตา่งระหวา่งคะแนน 
    รายบุคคลท่ีได้จากการทดสอบก่อนเรียนและ

      หลงัเรียน 

 ∑ 𝐷2 หมายถึง ก าลงัสองของผลรวมของความแตกตา่ง 
      ระหวา่งคะแนนรายบคุคลท่ีได้จากการ 

    ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 n หมายถึง จ านวนนกัเรียนทัง้หมด 
6.4 ระดบัความก้าวหน้าทางการเรียน (average normalized gain) 

     gain percentage <g> = 
%posttest−%pretest

100−%pretest
 

เม่ือ %posttest หมายถึง สดัสว่นของคะแนนท่ีได้ตอ่ 
       คะแนนทัง้หมดหลงัเรียน 
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 %pretest หมายถึง สดัสว่นของคะแนนท่ีได้ตอ่ 
       คะแนนทัง้หมดก่อนเรียน 

การแปลความหมาย 
คะแนนเฉล่ีย 0.0 – 0.29  แปลวา่  ความก้าวหน้าทางการเรียนอยูใ่น 

       ระดบัต ่า (low gain) 
คะแนนเฉล่ีย 0.30 – 0.69  แปลวา่  ความก้าวหน้าทางการเรียนอยูใ่น 

       ระดบัปานกลาง (medium gain) 
คะแนนเฉล่ีย 0.70 – 1.00  แปลวา่  ความก้าวหน้าทางการเรียนอยูใ่น 

       ระดบัสงู (high gain) 
 
จริยธรรมของการวิจัย 

งานวิจัยนีเ้ป็นงานวิจัยท่ีมีกลุ่มศึกษาเป็นมนุษย์ จ าเป็นต้องระมัดระวังและมีความ
ละเอียดรอบคอบในการวิจยั เพ่ือมิให้ส่งผลตอ่กลุ่มท่ีศึกษาและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ผู้ วิจยัจึงขออนญุาต
การท าวิจยัและขอความยินยอมจากผู้อ านวยการโรงเรียนและกลุ่มศกึษาก่อนการท าวิจยั โดยแจ้ง
วตัถุประสงค์ เหตุผล และความจ าเป็นของการท าวิจัยให้กับกลุ่มท่ีศึกษาทราบก่อน นอกจากนี ้
ผู้ วิจัยได้สงวนช่ือของโรงเรียนและช่ือของนักเรียน โดยใช้รหัสแทนช่ือในการรายงานผลการวิจัย 
เพ่ือมิให้กระทบตอ่โรงเรียนและนกัเรียนกลุม่ท่ีศกึษาในภายหลงั 

 
 



 

บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและอภปิรายผล 

 
งานวิจยันีมี้จุดประสงค์เพ่ือหาแนวทางในการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง 

ระบบตอ่มไร้ทอ่ ส าหรับผู้ เรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย โดยมีผลการวิจยัแบง่ตามหวัข้อ ดงันี ้
1. การตรวจสอบความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
2. การตรวจสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความก้าวหน้าทางการเรียน 
3. การตรวจสอบความพึงพอใจของผู้ เรียนท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น

ฐานส าหรับผู้ เรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย เร่ือง ระบบตอ่ไร้ทอ่  
4. การตรวจสอบความคดิเห็นและสิ่งได้รับจากการสมัภาษณ์ 
5. การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบ

ประเมินความพงึพอใจ 
6. แนวทางการปรับปรุงการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเร่ือง ระบบตอ่มไร้ทอ่ 
7. การค้นหาแนวปฏิบตัิท่ีดีของการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ระบบ

ตอ่มไร้ทอ่ 
 
1. การตรวจสอบความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ในงานวิจยันีไ้ด้วดัและประเมินความสามารถด้านการคดิอย่างมีวิจารณญาณของผู้ เรียน
จากใบกิจกรรมของผู้ เรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้เกณฑ์การประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ี
ผู้วิจยัสร้างขึน้เพ่ือวดัประเมินพฤติกรรมท่ีเป็นองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารญาณทัง้หมด 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ การวิเคราะห์ การตีความ การสรุปความ การอธิบาย และลักษณะของผู้ ท่ีมี
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั แบ่งเป็น  
ดีมาก (5) ดี (4) ปานกลาง (3) พอใช้ (2) และควรปรับปรุง (1) ซึ่งดดัแปลงจากเกณฑ์การวดัและ
ประเมินการคดิอยา่งมีวิจารณญาณของ Saxton et al. (2012) (ตาราง 3) 
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ในกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกิจกรรมท่ี 1 เป็นสถานการณ์เก่ียวกับ
ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของผู้หญิงตัง้ครรภ์ โดยให้ข้อมูลคา่มธัยฐานไอโอดีนในปัสสาวะของ
ผู้หญิงตัง้ครรภ์มาทัง้หมด 6 จงัหวดั ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครปฐม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี พะเยา 
และแมฮ่อ่งสอน ซึง่อยูใ่นภมูิภาคตา่ง ๆ ของประเทศ (ภาคผนวก ฉ) 
 

ตารางแสดงคา่มธัยฐานไอโอดีนในปัสสาวะของผู้หญิงตัง้ครรภ์ จ าแนกรายจงัหวดัปี 2558 
 

จังหวัด 
ค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะของผู้หญิงตัง้ครรภ์ 

(ไมโครกรัมต่อลิตร) 

สรุาษฎร์ธานี 183.0 

นครปฐม 161.9 

ร้อยเอ็ด 128.5 

อบุลราชธานี 102.0 

พะเยา 98.8 

แมฮ่อ่งสอน 89.5 
 

ท่ีมา: กรมอนามยั ส านกัโภชนาการ กระทรวงสาธารณสขุ 
 

ผู้วิจยัให้ผู้ เรียนพิจารณาข้อมลูท่ีก าหนดให้และตอบค าถามทัง้หมด 3 ข้อ ดงันี ้
1) จากตารางข้างต้นแสดงการตรวจวดัปริมาณไอโอดีนของผู้หญิงตัง้ครรภ์ ผู้ เรียนคิด

วา่ความแตกตา่งของปริมาณไอโอดีนในมีสาเหตมุาจากอะไร ไอโอดีนมีผลตอ่ทารกในครรภ์หรือไม่ 
อยา่งไร 

2) หากผู้ เรียนเป็นเจ้าหน้าท่ีในกระทรวงสาธารณสุข ผู้ เรียนจะลงพืน้ท่ีให้ค าแนะน า
แกผู่้หญิงตัง้ครรภ์ในจงัหวดัใดก่อนเป็นล าดบัแรก เพราะอะไร และจะให้ค าแนะน าอยา่งไร 

3) ถ้ารัฐบาลมีนโยบายว่า “ประเทศไทย 4.0 เด็กไทยฉลาด ไม่ขาดไอโอดีน” 
ผู้ เรียนจะใช้ความรู้จากการศึกษาเร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อและฮอร์โมน มาเพ่ืออธิบายนโยบายนีไ้ด้
อยา่งไร 

เม่ือพิจารณาความสามารถด้านการคดิอย่างมีวิจารณญาณในแตล่ะองค์ประกอบจากใบ
กิจกรรมของผู้ เรียนรายบุคคลในกิจกรรมท่ี 1 ได้แก่ การวิเคราะห์ การตีความ การสรุปความ การ
อธิบาย และลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งผลการวิเคราะห์ความสามารถด้าน
การคดิอยา่งมีวิจารณญาณของผู้ เรียนรายบคุคลมีดงันี ้(ตาราง 4) 
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ตาราง 4 ระดบัความสามารถด้านการคดิอยา่งมีวิจารณญาณของผู้ เรียนรายบคุคลจ าแนกแตล่ะ
องค์ประกอบจากกิจกรรมท่ี 1 
 

ผู้ เรียน 

คนท่ี 

ระดบัความสามารถด้านการคดิอยา่งมีวิจารณญาณจ าแนกแตล่ะองค์ประกอบ 

จากกิจกรรมท่ี 1 

การวิเคราะห์ การตีความ การสรุปความ การอธิบาย 

ลกัษณะของผู้ ท่ี

มีการคิดอยา่งมี

วิจารณญาณ 

1 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

2 ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก 

3 ดี ดี ดี ดี ปานกลาง 

4 ดีมาก ดี ดี ดี ดี 

5 ดี ดี ดี ดี ปานกลาง 

6 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

7 ดีมาก ดี ดี ดี ดี 

8 ดีมาก ดี ดี ดี ปานกลาง 

9 ดีมาก ดี ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

10 ดี ดี ดี ดี ปานกลาง 

11 ดี ควรปรับปรุง ควรปรับปรุง ควรปรับปรุง ควรปรับปรุง 

12 ดีมาก ดี ดี ดี ดี 

13 ดีมาก ดี ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

14 ดีมาก ดี ดี ดี ดี 

15 ดีมาก ควรปรับปรุง ควรปรับปรุง ควรปรับปรุง ควรปรับปรุง 

16 ดีมาก ดี ดี ดี ดี 

17 ดี ดี ดี ดี ปานกลาง 

18 ดีมาก ดี ดี ดี ปานกลาง 

19 ดีมาก ดี ดี ดี ดี 
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ตาราง 4 (ตอ่)  
 

ผู้ เรียน 

คนท่ี 

ระดบัความสามารถด้านการคดิอยา่งมีวิจารณญาณจ าแนกแตล่ะองค์ประกอบ 

จากกิจกรรมท่ี 1 

การวิเคราะห์ การตีความ การสรุปความ การอธิบาย 

ลกัษณะของผู้ ท่ี

มีการคิดอยา่งมี

วิจารณญาณ 

20 พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ 

21 ดีมาก ดี ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

22 ดี ดี ดี ดี ปานกลาง 

23 ดีมาก ดี ดี ดี ดี 

24 พอใช้ ดี ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

25 พอใช้ ควรปรับปรุง ควรปรับปรุง ควรปรับปรุง ควรปรับปรุง 

26 ดีมาก ดี ดี ดี ปานกลาง 

 
จากตาราง 3 มีผู้ เรียนจ านวน 26 จากทัง้หมด 34 ท่ีเข้าเข้าร่วมการจดัการเรียนรู้และท า

กิจกรรมการเรียนรู้ในกิจกรรมท่ี 1 เม่ือวิเคราะห์ระดับความสามารถด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้ เรียนรายบุคคลจ าแนกแต่ละองค์ประกอบสามารถสรุปได้ดงันี ้(ตาราง 5 และ
ภาพประกอบ 2) 
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ตาราง 5 ระดบัความสามารถด้านการคดิอยา่งมีวิจารณญาณของผู้ เรียนรายบคุคลจ าแนกแตล่ะ
องค์ประกอบจากกิจกรรมท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 
 

ระดบั

ความสามารถ 

จ านวนนกัเรียน (ร้อยละ) จ าแนกตามระดบัความสามารถด้านการคดิอยา่งมี

วิจารณญาณ 

การวเิคราะห์ การตีความ การสรุปความ การอธิบาย 

ลกัษณะของผู้ที่

มีการคดิอยา่งมี

วิจารณญาณ 

ดีมาก (5) 17 (65.38) 2 (7.69) 2 (7.69) 2 (7.69) 2 (7.69) 
ดี (4) 6 (23.08) 20 (76.92) 16 (61.54) 16 (61.54) 8 (30.77) 

ปานกลาง (3) - - 4 (11.58) 4 (11.58) 12 (46.15) 
พอใช้ (2) 3 (11.54) 1 (3.84) 1 (3.85) 1 (3.85) 1 (3.85) 

ควรปรับปรุง (1) - 3 (11.54) 3 (11.54) 3 (11.54) 3 (11.54) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพประกอบ 2 ระดบัความสามารถด้านการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของผู้ เรียนรายกลุม่จ าแนก

ตามระดบัความสามารถจากกิจกรรมท่ี 1 คดิเป็นร้อยละ 
 

 การวิเคราะห์  การตีความ  การสรุปความ  การอธิบาย  ลกัษณะของผู้ที่มี

การคิดอยา่งมี

วิจารณญาณ 
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จากภาพประกอบ 2 ผู้ เรียนส่วนใหญ่มีระดบัความสามารถด้านการวิเคราะห์อยู่ในระดบั
ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 65.38 ส่วนความสามารถด้านอ่ืน ๆ อยู่ในระดบัดี ได้แก่ การตีความ คิดเป็น 
ร้อยละ 76.92 การสรุปความ คิดเป็นร้อยละ 61.54 และการอธิบาย คิดเป็นร้อยละ 61.54 และ
ความสามารถด้านลักษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผู้ เรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 
ปานกลาง คดิเป็นร้อยละ 46.15 

เม่ือพิจารณาระดับความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณจ าแนกแต่ละ
องค์ประกอบจากใบกิจกรรมของผู้ เรียนรายบคุคลในกิจกรรมท่ี 1 ได้แก่ การวิเคราะห์ การตีความ 
การสรุปความ การอธิบาย และลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์ได้ดงันี ้

1. การวิเคราะห์ 
ความสามารถด้านการวิเคราะห์พิจารณาจากการระบุ  วิเคราะห์ จ าแนกประเด็น

ส าคัญจากสถานการณ์ปัญหาในใบกิจกรรม เม่ือพิจารณาจากการเขียนตอบของผู้ เรียนเป็น
รายบคุคลในใบกิจกรรมท่ี 1 พบวา่  

1.1) ผู้ เรียนมีความสามารถด้านการวิเคราะห์อยู่ในระดบัดีมาก จ านวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 65.38 โดยผู้ เรียนสามารถระบุ วิเคราะห์ และจ าแนกประเด็นส าคัญจาก
สถานการณ์ปัญหาได้ถกูต้องและครบถ้วน (ภาพประกอบ 3) 
 

 
 
ภาพประกอบ 3 ตวัอย่างใบกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้านการวิเคราะห์อยูใ่น

ระดบัดีมาก 
 

จากภาพประกอบ 3 เป็นตัวอย่างใบกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีระดับ
ความสามารถด้านการวิเคราะห์อยู่ในระดบัดีมาก โดยผู้ เรียนสามารถจ าแนกประเด็นส าคญัของ
สถานการณ์ปัญหาได้ถกูต้องครบถ้วน โดยมีประเดน็ส าคญั ได้แก่ ปริมาณไอโอดีนมีผลตอ่ทารกใน
ครรภ์ คา่มธัยฐานของไอโอดีนในปัสสาวะของผู้หญิงตัง้ครรภ์ในแตล่ะจงัหวดัมีความแตกต่างกัน 
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นอกจากนีผู้้ เรียนได้ให้วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาเพิ่ม เติม โดยมีประเด็นส าคัญเก่ียวกับ ค่า
ไอโอดีนท่ีเหมาะสมตอ่ผู้หญิงตัง้ครรภ์ ผู้หญิงท่ีตัง้ครรภ์ควรได้รับปริมาณไอโอดีนในปริมาณเท่าไร 
ประเด็นตา่ง ๆ เหล่านีแ้สดงให้เห็นว่า ผู้ เรียนเข้าใจสถานการณ์ปัญหา สามารถระบุและวิเคราะห์
สิ่งท่ีตนเองต้องการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมท่ีสมัพนัธ์กบัสถานการณ์เพ่ือใช้ในการตอบค าถามได้ 
และเพ่ือเข้าใจสถานการณ์ปัญหาได้ดียิ่งขึน้  

1.2) ผู้ เรียนมีความสามารถด้านการวิเคราะห์อยูใ่นระดบัดี จ านวน 6 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 23.08 โดยผู้ เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ ระบุ และจ าแนกประเด็น
ส าคญัจากสถานการณ์ปัญหาได้ถกูต้อง แตย่งัไมค่รบถ้วน (ภาพประกอบ 4) 
 

 
 
ภาพประกอบ 4 ตวัอย่างใบกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้านการวิเคราะห์อยูใ่น

ระดบัดี 
 

จากภาพประกอบ 4 เป็นตัวอย่างใบกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีระดับ
ความสามารถด้านการวิเคราะห์อยู่ในระดบัดี โดยผู้ เรียนสามารถวิเคราะห์ประเด็นส าคญัจาก
สถานการณ์ปัญหาได้ คือ การขาดสารไอโอดีนเกิดจากอะไร ส่งผลอย่างไรต่อการตัง้ครรภ์ ซึ่ง
ผู้ เรียนยังขาดประเด็นส าคญัเก่ียวกับความแตกต่างของปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของผู้หญิง
ตัง้ครรภ์ในแตล่ะจงัหวดั แสดงให้เห็นวา่ ผู้ เรียนสามารถระบปุระเด็นส าคญัจากสถานการณ์ปัญหา
ได้ถกูต้องแตย่งัไมค่รบถ้วน  

1.3) ผู้ เรียนมีความสามารถด้านการวิเคราะห์อยู่ในระดบัพอใช้จ านวน  3 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.54 โดยผู้ เรียนสามารถระบุ วิเคราะห์ และจ าแนกประเด็นส าคญัจากสถานการณ์
ปัญหาได้ไมถ่กูต้อง (ภาพประกอบ 5) 
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ภาพประกอบ 5 ตวัอย่างใบกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้านการวิเคราะห์อยูใ่น

ระดบัพอใช้  
 

จากภาพประกอบ 5 เป็นตัวอย่างใบกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีระดับ
ความสามารถด้านการวิเคราะห์อยู่ในระดับพอใช้  โดยผู้ เรียนสามารถวิเคราะห์ประเด็นจาก
สถานการณ์ปัญหาได้ยงัไม่ถกูต้อง คือ คา่มธัยฐานของปัสสาวะในหญิงตัง้ครรภ์ในบางจงัหวดัมีคา่
ต ่าเกินไป 
 

2. การตีความ 
ความสามารถด้านการตีความพิจารณาจากการตีความจากโจทย์ปัญหา  การตอบ

ค าถามท่ีสอดคล้องกบัจดุมุ่งหมายของข้อค าถาม เม่ือพิจารณาความสามารถด้านการตีความของ
ผู้ เรียนจากการตอบค าถามของผู้ เรียนรายบคุคลในใบกิจกรรมท่ี 1 พบวา่  

2.1) ผู้ เรียนมีความสามารถด้านการตีความอยู่ในระดบัดีมาก จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.69 โดยผู้ เรียนสามารถตีความจากโจทย์ค าถามได้ถกูต้องครบถ้วน และตอบค าถาม
ได้สอดคล้องกบัจดุมุง่หมายของค าถามอย่างครบถ้วน (ภาพประกอบ 6)  
 

 

 

 
ภาพประกอบ 6 ตวัอย่างใบกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้านการตีความอยูใ่น

ระดบัดีมาก 
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จากภาพประกอบ 6 เป็นตัวอย่างใบกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีระดับ
ความสามารถด้านการตีความอยู่ในระดับดีมาก โดยผู้ เรียนสามารถตอบค าถามได้ข้อท่ี 1 ได้
สอดคล้องกบัจดุมุง่หมายของค าถามอย่างครบถ้วน โดยค าตอบของผู้ เรียนได้ระบสุาเหตขุองความ
แตกตา่งของปริมาณไอโอดีน และผลของไอโอดีนตอ่ทารกในครรภ์ แสดงให้เห็นว่า ผู้ เรียนสามารถ
ตีความโจทย์ค าถามได้อยา่งถกูต้องและครบถ้วน 

2.2) ผู้ เรียนมีความสามารถด้านการตีความอยู่ในระดบัดี จ านวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 76.92 โดยผู้ เรียนสามารถตีความจากโจทย์ค าถามได้บางส่วน และตอบค าถามได้
สอดคล้องกบัจดุมุง่หมายของค าถามบางสว่น (ภาพประกอบ 7) 
 

 

 
ภาพประกอบ 7 ตวัอย่างใบกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้านการตีความอยูใ่น

ระดบัดี 
 

จากภาพประกอบ 7 เป็นตัวอย่างใบกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีระดับ
ความสามารถด้านการตีความอยู่ในระดบัดี โดยผู้ เรียนตอบค าถามข้อท่ี 1 โดยตอบเฉพาะสาเหตุ
ของความแตกตา่งของปริมาณไอโอดีนท่ีมาจากระยะหา่งของจงัหวดัท่ีไกลทะเล จงัหวดัท่ีใกล้ทะเล
จะได้รับไอโอดีนมากกว่า แต่ยังขาดการตอบค าถามเก่ียวกับผลของไอโอดีนต่อทารกในครรภ์ 
แสดงให้เห็นว่า ผู้ เรียนตีความโจทย์ค าถามได้บางส่วน จึงตอบค าถามได้ไม่ครบถ้วนกับ
จดุมุง่หมายของค าถาม 

2.3) ผู้ เรียนมีความสามารถด้านการตีความอยู่ในระดบัพอใช้ จ านวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.84 โดยผู้ เรียนสามารถตีความจากสถานการณ์ปัญหาได้แตย่งัไมถ่กูต้อง และค าตอบ
ไมส่อดคล้องกบัจดุมุง่หมายของค าถาม (ภาพประกอบ 8) 
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ภาพประกอบ 8 ตวัอย่างใบกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้านการตีความอยูใ่น

ระดบัพอใช้ 
 

จากภาพประกอบ 8 เป็นตัวอย่างใบกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีระดับ
ความสามารถด้านการตีความอยู่ในระดบัพอใช้ โดยผู้ เรียนสามารถตอบค าถามข้อท่ี 1 ได้ยังไม่
ตรงประเด็น ไม่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของค าถาม และตอบยังไม่ครบถ้วน ซึ่งผู้ เรียนตอบว่า 
“มารดาท่ีตัง้ครรภ์หรือในบุคคลทั่วไปควรได้รับสารไอโอดีนให้เพียงพอต่อร่างกาย เพ่ือลดความ
เส่ียงในการเกิดโรคตา่ง ๆ ” เม่ือพิจารณาค าตอบของผู้ เรียนพบว่า ผู้ เรียนยงัตอบไม่สอดคล้องกับ
ข้อค าถาม และยงัตอบค าถามไมถ่กูต้อง 

2.4) ผู้ เรียนมีความสามารถด้านการตีความอยู่ในระดบัควรปรับปรุง จ านวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.54 โดยผู้ เรียนไมส่ามารถตีความจากสถานการณ์ปัญหา เน่ืองจากผู้ เรียนไม่
เขียนตอบค าถามลงในใบกิจกรรม 
 

3. การสรุปความ 
ความสามารถด้านการสรุปความพิจารณาจากการประยุกต์หรือขยายแนวคิด เพ่ือ

คาดการณ์และลงข้อสรุปจากข้อมลู เม่ือพิจารณาความสามารถด้านการสรุปความของผู้ เรียนโดย
วดัและประเมินจากการเขียนลงข้อสรุปในการตอบค าถามของผู้ เรียนรายบคุคลจากใบกิจกรรมท่ี 1 
พบวา่  

3.1) ผู้ เรียนมีความสามารถด้านการสรุปความอยู่ในระดบัดีมาก จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.69 โดยผู้ เรียนสามารถลงข้อสรุปค าตอบได้อย่างถูกต้องครบถ้วน (ภาพประกอบ 
9)  
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ภาพประกอบ 9 ตวัอย่างใบกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้านการสรุปความอยู่

ในระดบัดีมาก 
 

จากภาพประกอบ 9 เป็นตัวอย่างใบกิจกรรม ท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีระดับ
ความสามารถด้านการสรุปความอยู่ในระดับดีมาก โดยผู้ เรียนสามารถลงข้อสรุปได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ดงัจะเห็นได้จากการตอบค าถามข้อท่ี 1 ซึ่งผู้ เรียนได้สรุปความเก่ียวกบัสาเหตขุองความ
แตกต่างของปริมาณไอโอดีนในน า้ปัสสาวะของผู้หญิงตัง้ครรภ์ในแต่ละจงัหวดัว่ามีสาเหตมุาจาก
ภมูิประเทศท่ีอยูอ่าศยั ท าให้ได้รับอาหารท่ีแตกตา่งกนั และสว่นมากไอโอดีนพบในอาหารทะเล คน
ท่ีอาศยับริเวณทะเลจะได้รับไอโอดีนมาก สว่นคนท่ีอาศยับริเวณภูเขาจะได้รับอาหารทะเลน้อยกว่า 
ท าให้ได้รับปริมาณท่ีมีไอโอดีนน้อย นอกจากนีผู้้ เรียนได้สรุปผลของการขาดไอโอดีนต่อทารกใน
ครรภ์วา่ ท าให้เด็กพิการแตก่ าเนิด IQ ต ่า หหูนวก เป็นใบ้ ผิดปกติทางระบบประสาทและกล้ามเนือ้ 
การเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ เม่ือพิจารณาจากค าตอบของผู้ เรียนแล้วพบว่า ผู้ เรียนสามารถลง
ข้อสรุปเก่ียวกบัสาเหตขุองความแตกตา่งของปริมาณไอโอดีนและผลของไอโอดีนตอ่ทารกในครรภ์
ได้ถกูต้องครบถ้วน 

3.2) ผู้ เรียนมีความสามารถด้านการสรุปความอยู่ในระดบัดี จ านวน 16 คน คิด
เป็นร้อยละ 61.54 โดยผู้ เรียนสามารถลงขยายแนวคิดเพ่ือลงข้อสรุปได้ถูกต้อง แต่ยังขาดบาง
ประเดน็ (ภาพประกอบ 10) 
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ภาพประกอบ 10 ตวัอยา่งใบกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้านการสรุปความอยู่ 

ในระดบัดี 
 

จากภาพประกอบ  10 เป็นตัวอย่างใบกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีระดับ
ความสามารถด้านการสรุปความอยู่ในระดับดี โดยผู้ เรียนสามารถคาดการณ์และลงข้อสรุปได้
ถูกต้อง แต่ยังขาดบางประเด็น ดงัจะเห็นได้จากการตอบค าถามข้อท่ี 2 โดยผู้ เรียนตอบและลง
ข้อสรุปในการให้ค าแนะน าแก่ผู้หญิงตัง้ครรภ์ท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอนก่อนเป็นอนัดับแรก เน่ืองจากมี
ปริมาณไอโอดีนในหญิงตัง้ครรภ์น้อยและเป็นอนัตรายมากท่ีสุด แตย่งัขาดการสรุปความเก่ียวกับ
วิธีการให้ค าแนะน า แสดงให้เห็นวา่ ผู้ เรียนสรุปความเพ่ือตอบค าถามได้ถกูต้องแตย่งัไมค่รบถ้วน  

3.3) ผู้ เรียนมีความสามารถด้านการสรุปความอยู่ในระดบัปานกลาง จ านวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 โดยผู้ เรียนสามารถประยุกต์หรือขยายแนวคิดเพ่ือคาดการณ์และลง
ข้อสรุปค าตอบได้ถกูต้องบางสว่น (ภาพประกอบ 11) 
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ภาพประกอบ 11 ตวัอยา่งใบกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้านการสรุปความอยู่

ในระดบัปานกลาง 
 

จากภาพประกอบ  11 เป็นตัวอย่างใบกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีระดับ
ความสามารถด้านการสรุปความอยู่ในระดบัปานกลาง โดยผู้ เรียนสามารถประยุกต์แนวคิดเพ่ือ
คาดการณ์และลงข้อสรุปในการตอบค าถามได้ถกูต้องบางส่วน เม่ือพิจารณาจากการตอบค าถาม
ข้อท่ี 1 ของผู้ เรียน พบว่า ผู้ เรียนได้ระบุว่า “อาหารท่ีมีไอโอดีนสูงส่วนมากพบจากอาหารทะเล  
ท าให้จงัหวดัท่ีไม่ตดิทะเล เชน่ จงัหวดัในภาคอีสานมีเด็กท่ีขาดสารไอโอดีนมากกวา่ภาคอ่ืนเช่นกนั
กับภาคเหนือ ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนอันตรายท่ีสุด” เม่ือพิจารณาจากค าตอบของผู้ เรียน พบว่า 
ผู้ เรียนสรุปความเก่ียวกบัเด็กท่ีขาดสารไอโอดีนท่ีพบในภาคอีสานมากกวา่ภาคอ่ืน ๆ ยงัไม่ถกูต้อง 
เน่ืองจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้จะเห็นว่าภาคเหนือมีปริมาณไอโอดีนท่ีพบในน า้ปัสสาวะน้อย
ท่ีสุด ซึ่งมีความเส่ียงต่อการขาดสารไอโอดีนมากกว่าภาคอ่ืน ๆ แสดงให้เห็นว่า ผู้ เรียนสรุปความ
จากสถานการณ์ปัญหาได้ แตย่งัมีบางสว่นไมถ่กูต้อง  

3.4) ผู้ เรียนมีความสามารถด้านการสรุปความอยู่ในระดบัพอใช้ จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.84 โดยผู้ เรียนประยุกต์หรือขยายแนวคิดเพ่ือคาดการณ์และลงข้อสรุปได้ไม่
ถกูต้อง (ภาพประกอบ 12) 
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ภาพประกอบ 12 ตวัอยา่งใบกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้านการสรุปความอยู่

ในระดบัพอใช้ 
 

จากภาพประกอบ  12 เป็นตัวอย่างใบกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีระดับ
ความสามารถด้านการสรุปความอยู่ในระดบัพอใช้ เม่ือพิจารณาจากการตอบค าถามข้อท่ี 1 ของ
ผู้ เรียน พบว่า ผู้ เรียนสรุปความเก่ียวกับผลของไอโอดีนตอ่ทารกในครรภ์ยงัไม่ถกูต้อง โดยค าตอบ
ไมส่อดคล้องกบัข้อค าถาม และยงัตอบค าถามไมถ่กูต้อง  

3.5) ผู้ เรียนมีความสามารถด้านการสรุปความอยู่ในระดบัควรปรับปรุง จ านวน 3 
คน คดิเป็นร้อยละ 11.54 โดยผู้ เรียนไม่สามารถขยายแนวคิดเพ่ือคาดการณ์และลงข้อสรุปค าตอบ
ได้ และไม่สามารถเช่ือมโยงความรู้ท่ีมีกบัความรู้ใหม่ได้ เน่ืองจากผู้ เรียนไม่เขียนตอบค าถามลงใน
ใบกิจกรรม 
 

4. การอธิบาย 
ความสามารถด้านการอธิบายพิจารณาจากการอธิบายและการให้เหตแุละผลและมี

หลกัฐานหรือข้อมูลสนบัสนุน เม่ือพิจารณาความสามารถด้านการอธิบายของผู้ เรียนโดยวดัและ
ประเมินจากการเขียนตอบค าถามของผู้ เรียนรายบคุคลจากใบกิจกรรมท่ี 1 พบวา่  

4.1) ผู้ เรียนมีความสามารถด้านการอธิบายอยู่ในระดบัดีมาก จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.69 โดยผู้ เรียนสามารถเขียนค าตอบโดยอธิบายและให้เหตผุลได้ และมีหลกัฐานหรือ
ข้อมลูสนบัสนนุเพียงพอ (ภาพประกอบ 13) 
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ภาพประกอบ 13 ตวัอยา่งใบกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้านการอธิบายอยูใ่น

ระดบัดีมาก 
 

จากภาพประกอบ 13 เป็นตัวอย่างใบกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีระดับ
ความสามารถด้านการอธิบายอยู่ในระดับดีมาก ดังจะเห็นได้จากการตอบค าถามข้อท่ี 1 ของ
ผู้ เรียนท่ีอธิบายสาเหตขุองปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของผู้ หญิงตัง้ครรภ์ท่ีแตกตา่งกนั เน่ืองจาก
ภมูิประเทศท่ีอยู่อาศยัแตกตา่งกนั ท าให้ได้รับอาหารท่ีตา่งกนั โดยไอโอดีนจะมกัพบในอาหารทะเล 
คนท่ีอาศัยบริเวณทะเลได้รับไอโอดีนมาก แต่คนท่ีอาศัยบริเวณภูเขาจะได้รับอาหารทะเลน้อย 
ได้รับปริมาณไอโอดีนน้อย นอกจากนีผู้้ เรียนได้อธิบายผลของไอโอดีนตอ่การเจริญเติบโตของทารก
ในครรภ์โดยมีใจความส าคญัคือ การขาดไอโอดีนมีผลตอ่ทารกในครรภ์ ท าให้เด็กพิการแต่ก าเนิด 
IQ ต ่า หูหนวก เป็นใบ้ ผิดปกติทางระบบประสาทและกล้ามเนือ้ การเจริญเติบโตช้ากว่าปกต ิ
นอกจากนี ้เม่ือตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมท่ีผู้ เรียนสืบค้นและจดบนัทึกในใบกิจกรรม พบว่า มีการ
สืบค้นแหล่งข้อมูลเพ่ือมาสนับสนุนการตอบค าถามอย่างเพียงพอ แสดงให้เห็นว่าผู้ เรียนอธิบาย
และให้เหตผุล และมีหลกัฐานหรือข้อมลูสนบัสนนุอยา่งเพียงพอในการตอบค าถาม 

4.2) ผู้ เรียนมีความสามารถด้านการอธิบายอยู่ในระดบัดี จ านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61.54 โดยผู้ เรียนอธิบายและให้เหตุผลได้บางส่วน และมีหลักฐานหรือข้อมูลสนับสนุน 
(ภาพประกอบ 14) 
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ภาพประกอบ 14 ตวัอยา่งใบกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้านการอธิบายอยูใ่น

ระดบัดี 
 

จากภาพประกอบ  14 เป็นตัวอย่างใบกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีระดับ
ความสามารถด้านการอธิบายอยู่ในระดบัดี เน่ืองจากผู้ เรียนอธิบายเหตแุละผลได้บางส่วน ดงัจะ
เห็นได้จากการตอบค าถามข้อท่ี 2 ท่ีผู้ เรียนอธิบายเหตผุลท่ีเลือกจงัหวดัแมฮ่่องสอนเป็นจงัหวดัแรก
ท่ีจะลงพืน้ท่ีให้ค าแนะน าแก่ผู้หญิงตัง้ครรภ์ เน่ืองจากมีปริมาณไอโอดีนในหญิงตัง้ครรภ์น้อยและ
เป็นอนัตรายท่ีสดุ ซึ่งผู้ เรียนสามารถอธิบายและให้เหตผุลได้บางส่วน แตย่งัขาดการอธิบายและให้
เหตุผลเก่ียวกับความห่างไกลจากทะเลซึ่งเป็นแหล่งอาหารท่ีมีปริมาณไอโอดีนสูง รวมถึงยังไม่
อธิบายผลของไอโอดีนต่อทารกในครรภ์ แสดงให้เห็นว่า ผู้ เรียนยงัอธิบายและให้เหตุผลได้เพียง
บางสว่น  

4.3) ผู้ เรียนมีความสามารถด้านการอธิบายอยู่ในระดบัปานกลาง จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.38 โดยผู้ เรียนอธิบายและให้เหตผุลได้น้อย มีหลกัฐานหรือข้อมูลสนบัสนุน แต่
ยงัมีบางสว่นท่ีไมถ่กูต้อง (ภาพประกอบ 15) 
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ภาพประกอบ 15 ตวัอยา่งใบกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้านการอธิบายอยูใ่น

ระดบัปานกลาง 
 

จากภาพประกอบ  15 เป็นตัวอย่างใบกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีระดับ
ความสามารถด้านการอธิบายอยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจากผู้ เรียนอธิบายเหตุและผลได้
บางส่วน ดงัจะเห็นได้จากการตอบค าถามข้อท่ี 1 ท่ีผู้ เรียนอธิบายและให้เหตุผลเก่ียวกับผลของ
ไอโอดีนตอ่ทารกในครรภ์และมีบางประเดน็ไม่ถกูต้อง คือ ไอโอดีนจะไปผลิตฮอร์โมนตอ่มไทรอยด์ 
ซึง่ตอ่มไทรอยด์จะไปสร้างกบัไทรอกซิน เม่ือพิจารณาจากค าตอบของผู้ เรียนแสดงให้เห็นวา่ ผู้ เรียน
ยงัอธิบายและให้เหตผุลเก่ียวกับบทบาทของไอโอดีนต่อระบบต่อมไร้ท่อในร่างกายยังไม่ถูกต้อง 
โดยไอโอดีนเป็นสว่นประกอบของฮอร์โมนไทรอกซิน ไมใ่ชต่วัผลิตฮอร์โมน 

4.4) ผู้ เรียนมีความสามารถด้านการอธิบายอยู่ในระดบัพอใช้ จ านวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.85 โดยผู้ เรียนอธิบายและให้เหตผุลไมถ่กูต้อง และไมมี่หลกัฐานหรือข้อมลูสนบัสนนุ 

4.5) ผู้ เรียนมีความสามารถด้านการอธิบายอยู่ในระดบัควรปรับปรุง จ านวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.54 โดยผู้ เรียนไม่สามารถอธิบายและให้เหตุผลได้ ท าให้ไม่สามารถระบุ
ระดบัความสามารถด้านการอธิบายได้ เน่ืองจากผู้ เรียนไมต่อบค าถามลงในใบกิจกรรม 
 

5. ลักษณะของผู้ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคดิอยา่งมีวิจารณญาณพิจารณาจากความหลากหลายของการ

แสดงมมุมองโดยพิจารณามมุมองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสถานการณ์ปัญหา ซึ่งวดัและประเมินจาก
การเขียนตอบค าถามลงในแบบบนัทกึข้อมลูรายบคุคลจากกิจกรรมท่ี 1 พบวา่  

5.1) ผู้ เรียนมีลักษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับดีมาก 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 โดยผู้ เรียนแสดงมุมมองอย่างหลากหลาย มีความยืดหยุ่น โดย
พิจารณาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องและเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัญหา (ภาพประกอบ 16) 
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ภาพประกอบ 16 ตวัอยา่งใบกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอยา่งมี

วิจารณญาณอยูใ่นระดบัดีมาก 
 

จากภาพประกอบ 16 เป็นตวัอยา่งใบกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีลกัษณะของ
ผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดบัดีมาก จากการตอบค าถามข้อท่ี 2 ของผู้ เรียนเก่ียวกบั
การให้ค าแนะน าแก่ผู้หญิงตัง้ครรภ์ โดยมีประเด็นส าคญั ได้แก่ เพิ่มการกินอาหารทะเล ใช้เกลือ
เสริมไอโอดีนในการปรุงอาหาร รับประทานสาหร่ายท่ีใช้ท าแกงจืด และทานผกัท่ีฉีดโพแทสเซียม  
ไอโอเดตเข้าไป เม่ือพิจารณาจากค าตอบของผู้ เรียน พบว่า ผู้ เรียนมีมมุมองท่ีหลากหลายในการหา
วิธีการเพิ่มไอโอดีนท่ีจะได้รับตอ่วนัจากการกินอาหารท่ีมีหลากหลายรูปแบบ อีกทัง้มีความยืดหยุ่น
ในการปรับเปล่ียนการกินพืชผกัท่ีมีอยูป่ระจ าให้มีไอโอดีนเพิ่มมากขึน้ โดยฉีดโพแทสเซียมไอโอเดต 
ซึง่แสดงให้เห็นว่า ผู้ เรียนมีมมุมองท่ีหลากหลาย มีความยืดหยุ่น ในการหาวิธีการแก้ไขปัญหาการ
ได้รับไอโอดีนท่ีต ่า โดยพิจารณาจากข้อมลูและสถานการณ์ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 

5.2) ผู้ เรียนมีลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดบัดี จ านวน 
8 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 โดยผู้ เรียนแสดงมุมมองอย่างหลากหลาย โดยพิจารณาข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องกบัสถานการณ์ปัญหา (ภาพประกอบ 17)  
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ภาพประกอบ 17 ตวัอยา่งใบกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอยา่งมี

วิจารณญาณอยูใ่นระดบัดี 
 

จากภาพประกอบ 17 เป็นตวัอยา่งใบกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีลกัษณะของ
ผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับดี โดยผู้ เรียนตอบค าถามข้อท่ี 2 เก่ียวกับการให้
ค าแนะน าแก่ผู้ หญิงตัง้ครรภ์ โดยมีประเด็นส าคัญ ได้แก่ ให้บริโภคนมวัว ไข่ น า้มันตับปลา 
กระเทียม ผักกาดเขียว ผักขม เมล็ดงา หรือเกลือทะเลให้เพิ่มขึน้ เม่ือพิจารณาจากค าตอบของ
ผู้ เรียน พบว่า ผู้ เรียนมีมุมมองท่ีหลากหลายในการหาวิธีการรับประทานอาหารเพ่ือเพิ่มปริมาณ
ไอโอดีนให้แก่ร่างกาย การรับประทานอาหารท่ีหากินได้ง่ายตามพืน้ท่ีนัน้ แตย่งัไม่ มีความยืดหยุ่น
และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาเน่ืองจากจงัหวดัแม่ฮ่องสอนอยู่ไกลจากทะเล ท าให้การหา
เกลือทะเลมารับประทานยงัไมเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ปัญหา 

5.3) ผู้ เรียนมีลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคดิอย่างมีวิจารณญาณอยูใ่นระดบัปานกลาง 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15 โดยผู้ เรียนแสดงมุมมองเพียงมุมมองเดียว โดยพิจารณา
ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัสถานการณ์ปัญหาเพียงบางสว่น (ภาพประกอบ 18) 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 18 ตวัอยา่งใบกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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จากภาพประกอบ 18 เป็นตวัอยา่งใบกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีลกัษณะของ
ผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดบัปานกลาง โดยผู้ เรียนตอบค าถามข้อท่ี 2 เก่ียวกบัการ
ให้ค าแนะน าแก่ผู้หญิงตัง้ครรภ์ โดยมีประเด็นส าคญั ได้แก่ ควรบริโภคอาหารทะเลหรือยาใดเสริม
ไอโอดีน เม่ือพิจารณาจากค าตอบของผู้ เรียน พบว่า ผู้ เรียนแสดงมุมมองเก่ียวกับการรับประทาน
อาหารทะเลและยาเพ่ือเสริมไอโอดีนให้เพิ่มขึน้เพียงอย่างเดียว แต่ยังไม่พิจารณามุมมองอ่ืนท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหา แสดงให้เห็นว่า และพิจารณาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับสถานการณ์
ปัญหาเพียงบางสว่น  

5.4) ผู้ เรียนมีลักษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับพอใช้ 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85 โดยผู้ เรียนแสดงความคิดเห็นจากความรู้เดิมท่ีมี โดยไม่
พิจารณาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัสถานการณ์ปัญหา 

5.5) ผู้ เรียนมีลักษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับพอใช้ 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 11.54 โดยผู้ เรียนไม่มีการแสดงความคิดเห็นและพิจารณาข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องกบัสถานการณ์ปัญหา 
 

จากการท ากิจกรรมเด่ียวในกิจกรรมท่ี 1 พบว่า ผู้ เรียนส่วนใหญ่มีระดบัความสามารถ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับในทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับดี ยกเว้นด้านการ
วิเคราะห์ท่ีอยู่ในระดับดีมาก แต่ยังมีผู้ เรียนบางส่วนมีระดับความสามารถด้านการวิเคราะห์ 
ตีความ สรุปความ อธิบาย อยู่ในระดบัพอใช้ เน่ืองจากผู้ เรียนยงัวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์
ปัญหายังไม่ถูกต้อง หรือวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ได้แต่ยังไม่ครบถ้วน อีกทัง้ผู้ เรียน
บางส่วนตอบค าถามไม่ครบถ้วน หรือยงัไม่ถูกต้อง ท าให้คะแนนองค์ประกอบด้านอ่ืน ๆ ต ่า จาก
การสงัเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้ เรียนขณะท ากิจกรรม พบว่า ผู้ เรียนยงัสืบค้นข้อมูลได้ไม่เพียง
ต่อการตอบค าถาม มีข้อสงสัยเก่ียวกับสิ่งท่ีอยู่ในค าถาม ผู้ สอนจึงแนะน าให้ผู้ เรียนค้นหาข้อมูล
เพิ่มเติมเพ่ือตอบข้อสงสัยนัน้ นอกจากนี ้ผู้ เรียนบางคนวิเคราะห์สิ่งท่ีโจทย์ถามยังไม่ครบถ้วน  
ท าให้ตอบค าถามยงัไมค่รบทกุประเดน็ 

หลังจากท่ีผู้ เรียนท าใบกิจกรรมเด่ียวของกิจกรรมท่ี 1 เสร็จสิน้ ผู้ วิจัยให้ผู้ เรียนด าเนิน
กิจกรรมกลุ่ม โดยให้ผู้ เรียนน าข้อมูลท่ีได้จากการด าเนินการศึกษาค้นคว้ามาอภิปรายและสรุป
ร่วมกันเป็นค าตอบของกลุ่มตนเองลงในใบกิจกรรมกลุ่ม เม่ือพิจารณาความสามารถด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของผู้ เรียนแต่ละกลุ่ม โดยวดัและประเมินองค์ประกอบด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณทัง้หมด 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การวิเคราะห์ การตีความ การสรุปความ การอธิบาย 
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และลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากการเขียนตอบค าถามลงในใบกิจกรรมกลุ่ม
ของกิจกรรมท่ี 1 ได้ผลดงันี ้(ตาราง 6 และภาพประกอบ 19) 
 
ตาราง 6 ระดบัความสามารถด้านการคดิอยา่งมีวิจารณญาณของผู้ เรียนเป็นกลุม่จ าแนกแตล่ะ
องค์ประกอบจากกิจกรรมท่ี 1 
 

กลุม่ท่ี 

ระดบัความสามารถด้านการคดิอยา่งมีวิจารณญาณจ าแนกแตล่ะองค์ประกอบ 

จากกิจกรรมท่ี 1 

การวิเคราะห์ การตีความ การสรุปความ การอธิบาย 
ลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคิด
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ภาพประกอบ 19 ระดบัความสามารถด้านการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของผู้ เรียนเป็นกลุม่จ าแนก 

แตล่ะองค์ประกอบจากกิจกรรมท่ี 1 

 การวิเคราะห์  การตีความ  การสรุปความ  การอธิบาย  ลกัษณะของผู้ที่มี

การคิดอยา่งมี

วิจารณญาณ 
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จากตาราง 5 และภาพประกอบ 19 มีกลุ่มผู้ เรียนทัง้หมด 7 กลุ่ม ในการท ากิจกรรมการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานในกิจกรรมท่ี 1 โดยกลุ่มผู้ เรียนส่วนใหญ่มีความสามารถด้านการ
วิเคราะห์ การตีความ และลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดบัดีมากและดี 
นอกจากนี ้กลุ่มผู้ เรียนบางกลุ่มมีความสามารถด้านการวิเคราะห์ การตีความ การสรุปความ และ
การอธิบายอยูใ่นระดบัปานกลาง 

เม่ือวิเคราะห์ระดับความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณจ าแนกแต่ละ
องค์ประกอบของผู้ เรียนแตล่ะกลุม่สามารถสรุปผลได้ดงันี ้ 

1. การวิเคราะห์ 
ความสามารถด้านการวิเคราะห์พิจารณาจากการระบุ วิเคราะห์ จ าแนกประเด็น

ส าคญัจากสถานการณ์ปัญหาในใบกิจกรรม เม่ือพิจารณาการเขียนระบุ จ าแนก ประเด็นส าคญั
จากสถานการณ์ปัญหาของผู้ เรียนเป็นกลุม่จากใบกิจกรรมกลุม่ในกิจกรรมท่ี 1 พบวา่  

1.1) กลุ่มผู้ เรียนท่ีมีความสามารถด้านการวิเคราะห์อยู่ในระดับดีมาก 
จ านวน 3 กลุ่ม เม่ือพิจารณาการตอบค าถามจากใบกิจกรรม พบว่า ผู้ เรียนสามารถระบ ุวิเคราะห์ 
และจ าแนกประเดน็ส าคญัจากสถานการณ์ปัญหาได้ถกูต้อง ครบถ้วน (ภาพประกอบ 20) 
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ภาพประกอบ 20 ตวัอยา่งใบกิจกรรมกลุม่ในกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้าน

การวิเคราะห์อยูใ่นระดบัดีมาก 
 

จากภาพประกอบ 20 เป็นตวัอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมท่ี 1 ของกลุ่ม
ผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้านการวิเคราะห์อยูใ่นระดบัดีมาก เม่ือพิจารณาการตอบค าตอบข้อ
ท่ี 1 ของผู้ เรียน พบว่า ผู้ เรียนสามารถระบ ุจ าแนก สาเหตขุองความแตกต่างของปริมาณไอโอดีน
ในปัสสาวะของผู้หญิงตัง้ครรภ์ได้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีสาเหตมุาจากภูมิประเทศท่ีแตกต่างกัน 
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อาหารท่ีแตกต่างกัน รวมถึงวัตถุดิบ เช่น เกลือ ท่ีน ามาใช้ในการปรุงอาหารก็แตกต่างกัน ท าให้
ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของผู้หญิงตัง้ครรภ์ในแตล่ะจงัหวดัมีคา่ท่ีแตกตา่งกนั  

 1.2) กลุม่ผู้ เรียนท่ีมีความสามารถด้านการวิเคราะห์อยู่ในระดบัดี จ านวน 3 กลุ่ม 
เม่ือพิจารณาการตอบค าถามจากใบกิจกรรม พบว่า ผู้ เรียนสามารถระบุ วิเคราะห์ และจ าแนก
ประเดน็ส าคญัจากสถานการณ์ปัญหาได้ถกูต้อง แตย่งัไมค่รบถ้วน (ภาพประกอบ 21) 

 

 
 

ภาพประกอบ 21 ตวัอยา่งใบกิจกรรมกลุม่ในกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้าน
การวิเคราะห์อยูใ่นระดบัดี 

 
จากภาพประกอบ 21 เป็นตวัอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมท่ี 1 ของกลุ่ม

ผู้ เรียนท่ีมีระดับความสามารถด้านการวิเคราะห์อยู่ในระดับดี โดยผู้ เรียนตอบค าถามข้อท่ี 1 
เก่ียวกับสาเหตุของความแตกต่างของปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของผู้ หญิงตัง้ครรภ์ในแต่ละ
จังหวัดว่า เน่ืองจากแผ่นดินท่ีอาศยั โดยภาคใต้ซึ่งติดทะเล ท าให้ได้รับอาหารทะเลท่ีมีปริมาณ
ไอโอดีนสูงกว่าภาคอ่ืน ๆ เม่ือพิจารณาจากค าตอบของผู้ เรียน พบว่า ผู้ เรียนระบ ุวิเคราะห์ สาเหตุ
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ของความแตกต่างของปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของผู้หญิงตัง้ครรภ์ได้ถูกต้อง แต่ยังขาดบาง
ประเด็น เช่น การผลิตเกลือในแตล่ะภูมิภาคเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร โดยเฉพาะเกลือสินเธาว์
ซึ่งเป็นเกลือท่ีผลิตมากในแถบภาคเหนือและอีสาน ท าให้คนในพืน้ท่ีมีโอกาสบริโภคเกลือสมุทร
น้อยกวา่ภมูิภาคท่ีตดิทะเล  

1.3) กลุ่มผู้ เรียนท่ีมีความสามารถด้านการวิเคราะห์อยู่ในระดับปานกลาง 
จ านวน 1 กลุ่ม เม่ือพิจารณาการตอบค าถามจากใบกิจกรรมพบว่า ผู้ เรียนสามารถระบุ วิเคราะห์ 
และจ าแนกประเดน็ส าคญัจากสถานการณ์ปัญหาได้ถกูต้องบางสว่น (ภาพประกอบ 22) 
 

 
 
ภาพประกอบ 22 ตวัอยา่งใบกิจกรรมกลุม่ในกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้าน

การวิเคราะห์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

จากภาพประกอบ 22 เป็นตวัอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมท่ี 1 ของกลุ่ม
ผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้านการวิเคราะห์อยู่ในระดบัปานกลาง โดยผู้ เรียนตอบค าถามข้อท่ี  
1 เก่ียวกับสาเหตขุองความแตกต่างของปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของผู้หญิงตัง้ครรภ์ในแต่ละ
จงัหวดัว่า เน่ืองจากภูมิประเทศท่ีแตกต่างกัน ภูมิประเทศท่ีใกล้ทะเลมีโอกาสได้รับไอโอดีนจาก
อาหารทะเลมากกว่าภูมิภาคท่ีไกลจากทะเล เม่ือพิจารณาจากค าตอบของผู้ เรียน พบว่า สามารถ
วิเคราะห์สาเหตขุองความแตกต่างของปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของผู้หญิงตัง้ครรภ์ได้ถูกต้อง 
แต่ยังพบว่า ผู้ เรียนยังวิเคราะห์ความแตกต่างของปริมาณไอโอดีนระหว่างภาคเหนือและภาค
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อีสานไม่ถูกต้อง โดยผู้ เรียนตอบว่า เม่ือเทียบภูมิประเทศท่ีไกลทะเล ภาคอีสานมีปริมาณโอดีน
น้อยกว่าภาคเหนือ เน่ืองจากคนอีสานบริโภคเกลือสินเธาว์ ซึ่งเป็นเกลือท่ีได้จากดินเค็มท่ีไม่มี
ไอโอดีน เม่ือตรวจสอบจากสถานการณ์ปัญหา พบว่า ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของผู้ หญิง
ตัง้ครรภ์ในภาคเหนือมีค่าต ่ากว่าภาคอีสาน และการผลิตเกลือสินเธาว์พบได้ทัง้ในภาคเหนือและ
ภาคอีสาน แสดงให้เห็นว่า ผู้ เรียนวิเคราะห์สาเหตุของความแตกต่างของปริมาณไอโอดีนใน
ปัสสาวะของผู้หญิงตัง้ครรภ์ได้อยา่งถกูต้องบางสว่น และยงัมีบางสว่นไมถ่กูต้อง 

 
2. การตีความ 

ความสามารถด้านการตีความพิจารณาจากความเข้าใจโจทย์ปัญหา การตีความจาก
โจทย์ค าถาม  สามารถตอบค าถามได้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของค าถาม เม่ือพิจารณา
ความสามารถด้านการตีความของผู้ เรียนจากการการตอบค าถามของผู้ เรียนเป็นกลุ่มในใบ
กิจกรรมท่ี 1 พบวา่  

2.1) กลุ่มผู้ เรียนท่ีมีความสามารถด้านการวิเคราะห์ตีความอยู่ในระดับดีมาก 
จ านวน 4 กลุ่ม โดยผู้ เรียนสามารถตีความจากโจทย์ค าถามได้ถูกต้องครบถ้วน และค าตอบ
สอดคล้องกบัจดุมุง่หมายของค าถามอยา่งครบถ้วน (ภาพประกอบ 23) 
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ภาพประกอบ 23 ตวัอยา่งใบกิจกรรมกลุม่ในกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้าน

การตีความอยูใ่นระดบัดีมาก 
 

จากภาพประกอบ 23 เป็นตวัอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมท่ี 1 ของกลุ่ม
ผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้านการตีความอยู่ในระดบัดีมาก โดยผู้ เรียนตอบค าถามข้อท่ี 2 
เก่ียวกับการเลือกจังหวัดท่ีจะลงพืน้ท่ีให้ค าแนะน าแก่ผู้หญิงตัง้ครรภ์ และการให้ค าแนะน าแก่
ผู้หญิงตัง้ครรภ์ในจงัหวดันัน้ เม่ือพิจารณาค าตอบของผู้ เรียน พบวา่ ผู้ เรียนสามารถตอบค าถามได้
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของค าถามได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน แสดงให้เห็นว่า ผู้ เรียนสามารถ
ตีความโจทย์ค าถามได้ถูกต้อง ครบถ้วน และค าตอบสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของค าถามอย่าง
ครบถ้วน 

2.2) กลุ่มผู้ เรียนท่ีมีความสามารถด้านการตีความอยู่ในระดบัดี จ านวน 3 กลุ่ม 
โดยผู้ เรียนสามารถตีความจากโจทย์ค าถามได้บางส่วน และค าตอบสอดคล้องกบัจดุมุ่งหมายของ
ค าถามบางสว่น (ภาพประกอบ 24) 
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ภาพประกอบ 24 ตวัอยา่งใบกิจกรรมกลุม่ในกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้าน
การตีความอยูใ่นระดบัดี 

 
จากภาพประกอบ 24 เป็นตวัอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมท่ี 1 ของกลุ่ม

ผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้านการตีความอยูใ่นระดบัดี เม่ือพิจารณาจากการตอบค าถามข้อท่ี 
2 ของผู้ เรียน พบว่า ผู้ เรียนสามารถตีความโจทย์ค าถามได้ถูกต้อง สามารถอธิบายความส าคญั
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ของไอโอดีนต่อร่างกายได้ โดยอธิบายว่า ไอโอดีนเป็นส่วนส าคัญในการสังเคราะห์ฮอร์โมน T3 
(triiodothyronine) และ T4 (thyroxine) อีกทัง้ได้อธิบายการท างานของต่อมไทรอยด์ในภาวะ 
ขาดแคลนไอโอดีนท่ีส่งผลให้เกิดโรคคอพอก และอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับการให้ความรู้เร่ืองการ
ขาดไอโอดีน แตย่งัขาดการเช่ือมโยงความรู้กับนโยบายท่ีระบุไว้ แสดงให้เห็นว่า ผู้ เรียนยงัตีความ
โจทย์ปัญหาได้บางสว่น และตอบค าถามยงัไมค่รบกบัจดุมุง่หมายของค าถามทัง้หมด 

 
3. การสรุปความ 

ความสามารถด้านการสรุปความพิจารณาจากการประยุกต์หรือขยายแนวคิด เพ่ือ
คาดการณ์และลงข้อสรุปจากข้อมลู เม่ือพิจารณาความสามารถด้านการสรุปความของผู้ เรียนเป็น
กลุม่โดยวดัและประเมินจากการการตอบค าถามของผู้ เรียนเป็นกลุม่ในใบกิจกรรมท่ี 1 พบวา่ 

3.1) กลุม่ผู้ เรียนท่ีมีความสามารถด้านการสรุปความอยูใ่นระดบัดีมาก จ านวน 2 
กลุม่ โดยผู้ เรียนสามารถลงข้อสรุปค าตอบได้อยา่งถกูต้องครบถ้วน (ภาพประกอบ 25) 
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ภาพประกอบ 25 ตวัอยา่งใบกิจกรรมกลุม่ในกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้าน

การสรุปความอยูใ่นระดบัดีมาก 
 

จากภาพประกอบ 25 เป็นตวัอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมท่ี 1 ของกลุ่ม
ผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้านการสรุปความอยู่ในระดบัดีมาก เม่ือพิจารณาจากการตอบ
ค าถามข้อท่ี 1 ของผู้ เรียนพบว่า ผู้ เรียนสามารถลงข้อสรุปเก่ียวกับสาเหตุของความแตกต่างของ
ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตัง้ครรภ์ได้ถกูต้อง โดยสรุปว่า เน่ืองจากภูมิประเทศท่ีตา่งกนั 
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การเข้าถึงของอาหารทะเลจึงแตกตา่งกนั นอกจากนีผู้้ เรียนยงัสรุปผลของไอโอดีนตอ่ทารกในครรภ์
ได้ถกูต้อง โดยสรุปว่า ไอโอดีนช่วยให้สมองของทารกพฒันา เด็กไม่พิการ ช่วยในการท างานของ
ต่อมไทรอยด์ และเป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนไทรอกซิน แสดงให้เห็นว่า ผู้ เรียนสามารถลง
ข้อสรุปเพ่ือตอบค าถามข้อท่ี 1 ได้ถกูต้อง ครบถ้วน 

3.2) กลุ่มผู้ เรียนท่ีมีความสามารถด้านการสรุปความอยู่ในระดับดี จ านวน 2 
กลุม่ โดยผู้ เรียนสามารถลงขยายแนวคดิเพ่ือลงข้อสรุปได้ถกูต้อง (ภาพประกอบ 26) 
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ภาพประกอบ 26 ตวัอยา่งใบกิจกรรมกลุม่ในกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้าน
การสรุปความอยูใ่นระดบัดี 

 
จากภาพประกอบ 26 เป็นตวัอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมท่ี 1 ของกลุ่ม

ผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้านการวิเคราะห์อยู่ในระดบัดี เม่ือพิจารณาจากการตอบค าถามข้อ
ท่ี 2 ของผู้ เรียน พบว่า ผู้ เรียนสามารถลงข้อสรุปเก่ียวกับความส าคญัของไอโอดีนกับระบบต่อม  
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ไร้ท่อในร่างกายได้ถูกต้อง สามารถสรุปความส าคัญของไอโอดีนต่อร่างกายได้ โดยอธิบายว่า 
ไอโอดีนเป็นส่วนส าคญัในการสงัเคราะห์ฮอร์โมน T3 และ T4 อีกทัง้ได้อธิบายการท างานของต่อม
ไทรอยด์ในภาวะขาดแคลนไอโอดีนท่ีส่งผลให้เกิดโรคคอพอก และอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัการให้
ความรู้เร่ืองการขาดไอโอดีน แตย่งัขาดการลงข้อสรุปเช่ือมโยงความรู้กบันโยบายท่ีระบไุว้ แสดงให้
เห็นวา่ ผู้ เรียนยงัลงข้อสรุปเพ่ือตอบค าถามได้บางสว่น  

3.2) กลุ่มผู้ เรียนท่ีมีความสามารถด้านการสรุปความอยู่ในระดับปานกลาง 
จ านวน 3 กลุ่ม โดยผู้ เรียนสามารถประยุกต์หรือลงขยายแนวคิดเพ่ือลงข้อสรุปได้ถูกต้องบางส่วน 
(ภาพประกอบ 27) 
 

 
 

ภาพประกอบ 27 ตวัอยา่งใบกิจกรรมกลุม่ในกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้าน
การสรุปความอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 
จากภาพประกอบ 27 เป็นตวัอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมท่ี 1 ของกลุ่ม

ผู้ เรียนท่ีมีระดับความสามารถด้านการวิเคราะห์อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาการตอบ
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ค าถามข้อท่ี 1 ของผู้ เรียน พบว่า ผู้ เรียนสามารถลงข้อสรุปเก่ียวกบัสาเหตขุองความแตกต่างของ
ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของผู้ หญิงตัง้ครรภ์ในแต่ละจังหวัดได้ถูกต้อง โดยลงข้อสรุปว่ า 
เน่ืองจากภูมิประเทศท่ีแตกต่างกนั ภูมิประเทศท่ีใกล้ทะเลมีโอกาสได้รับไอโอดีนจากอาหารทะเล
มากกว่าภูมิภาคท่ีไกลจากทะเล แต่ยังพบว่า ผู้ เรียนยังลงข้อสรุปเก่ียวกับความแตกต่างของ
ปริมาณไอโอดีนระหว่างภาคเหนือและภาคอีสานไม่ถูกต้อง โดยผู้ เรียนตอบว่า เม่ือเทียบ 
ภูมิประเทศท่ีไกลทะเล ภาคอีสานมีปริมาณโอดีนน้อยกว่าภาคเหนือ เน่ืองจากคนอีสานบริโภค
เกลือสินเธาว์ ซึ่งเป็นเกลือท่ีได้จากดินเค็มท่ีไม่มีไอโอดีน เม่ือตรวจสอบจากสถานการณ์ปัญหา 
พบว่า ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของผู้หญิงตัง้ครรภ์ในภาคเหนือมีคา่ต ่ากว่าภาคอีสาน และการ
ผลิตเกลือสินเธาว์พบได้ทัง้ในภาคเหนือลีสาน แสดงให้เห็นว่า ผู้ เรียนยงัลงข้อสรุปเก่ียวกับความ
แตกต่างของปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของผู้หญิงตัง้ครรภ์ได้อย่างถูกต้องบางส่วน และยังมี
บางสว่นไมถ่กูต้อง 

 
4. การอธิบาย 

ความสามารถด้านการอธิบายพิจารณาจากการอธิบายและการให้เหตุผล  และมี
หลกัฐานหรือข้อมลูสนบัสนนุ เม่ือพิจารณาความสามารถด้านการอธิบายของผู้ เรียนเป็นกลุ่ม โดย
วดัและประเมินจากการเขียนตอบค าถามของผู้ เรียนเป็นกลุม่ในใบกิจกรรมท่ี 1 พบวา่  

4.1) กลุ่มผู้ เรียนมีความสามารถด้านการอธิบายอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 2 
กลุม่ โดยผู้ เรียนสามารถเขียนอธิบายและให้เหตผุลได้ และมีหลกัฐานหรือข้อมลูสนบัสนนุเพียงพอ 
(ภาพประกอบ 28) 
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ภาพประกอบ 28 ตวัอยา่งใบกิจกรรมกลุม่ในกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้าน
การอธิบายอยูใ่นระดบัดีมาก 

 
จากภาพประกอบ 28 เป็นตวัอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมท่ี 1 ของกลุ่ม

ผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้านการอธิบายอยู่ในระดบัดีมาก จากการตอบค าถามข้อท่ี 3 พบว่า 
ผู้ เรียนสามารถอธิบายและให้เหตผุลเก่ียวกบัความส าคญัของไอโอดีนกบัระบบตอ่มไร้ทอ่ได้ โดยมี
ประเด็นส าคญั คือ ไอโอดีนเป็นองค์ประกอบของฮอร์โมนไทรอกซิน ซึ่งเก่ียวข้องกับการพัฒนา
ร่างกายและสมอง นอกจากนีย้งัอธิบายนโยบายท่ีก าหนดให้ได้ถูกต้อง โดยมีประเด็นส าคญั คือ 
ไทยแลนด์ 4.0 เป็นหลักการของประเทศไทยท่ีมีจุดประสงค์เพ่ือให้รายได้ของประเทศอยู่ในกลุ่ม
รายได้สูง ต้องมีการพัฒนาสินค้าไปสู่เชิงนวตักรรม อีกทัง้มีการเช่ือมโยงนโยบายกับเร่ืองการไม่
ขาดไอโอดีน และฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์ท่ีมีส่วนท าให้เด็กทารกมีการพัฒนาทางด้านระบบ
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ประสาทและสมองได้อย่างครบสมบูรณ์ ซึ่งจะเติบโตเป็นก าลงัส าคญัในการพัฒนาประเทศ และ
เม่ือตรวจสอบหลกัฐานของสมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่มพบว่า มีหลกัฐานหรือข้อมูลสนบัสนุนใน
การตอบค าถามดงักลา่วอยา่งเพียงพอ 

4.2) ผู้ เรียนมีความสามารถด้านการอธิบายอยู่ในระดับดี จ านวน 3 กลุ่ม โดย
ผู้ เรียนสามารถเขียนอธิบายและให้เหตุผลได้บางส่วน และมีหลักฐานหรือข้อมูลสนับสนุน 
(ภาพประกอบ 29) 
 

 
 

ภาพประกอบ 29 ตวัอยา่งใบกิจกรรมกลุม่ในกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้าน
การอธิบายอยูใ่นระดบัดี 

 
จากภาพประกอบ 29 เป็นตวัอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมท่ี 1 ของกลุ่ม

ผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้านการอธิบายอยู่ในระดบัดี เม่ือพิจารณาการตอบค าถามข้อท่ี 3 
พบว่า ผู้ เรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของไอโอดีนกับระบบต่อมไร้ท่อได้ถูกต้อง โดยมี
ประเด็นส าคญั คือ ตอ่มไทรอยด์ใช้ไอโอดีนในการสงัเคราะห์ไทรอยด์ฮอร์โมน หากขาดไอโอดีนจะ
ท าให้เป็นโรคคอพอก และยงัอธิบายอีกวา่ ถ้าอยากฉลาดต้องไมข่าดไอโอดีน เพราะจะท าให้ไมเ่อ๋อ 
และเม่ือตรวจสอบหลกัฐานของสมาชิกแตล่ะคนภายในกลุม่พบวา่ มีหลกัฐานหรือข้อมลูสนบัสนนุ
ในการตอบค าถาม 
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4.3) ผู้ เรียนมีความสามารถด้านการอธิบายอยู่ในระดบัปานกลาง จ านวน 2 กลุ่ม 
โดยผู้ เรียนสามารถเขียนอธิบายและให้เหตุผลได้บางส่วน และมีหลักฐานหรือข้อมูลสนับสนุน 
(ภาพประกอบ 30) 
 

 
 

ภาพประกอบ 30 ตวัอยา่งใบกิจกรรมกลุม่ในกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้าน
การอธิบายอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 
จากภาพประกอบ 30 เป็นตวัอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมท่ี 1 ของกลุ่ม

ผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้านการอธิบายอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาการตอบค าถาม
ข้อท่ี 1 พบวา่ ผู้ เรียนอธิบายสาเหตขุองความแตกตา่งของไอโอดีนของผู้หญิงตัง้ครรภ์ได้ถกูต้อง แต่
ยงัมีบางส่วนไม่ถูกต้อง คือ การอธิบายและให้เหตุผลเก่ียวกับปริมาณไอโอดีนในภาคเหนือและ
ภาคอีสาน และเกลือสินเธาว์ โดยอธิบายว่า ภาคอีสานมีปริมาณไอโอดีนน้อยกว่าภาคเหนือ 
เน่ืองจากเกลือท่ีคนในภาคอีสานบริโภคคือ เกลือสินเธาว์ 
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5. ลักษณะของผู้ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ลักษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณพิจารณาจากการแสดงมุมมองท่ี

หลากหลาย มีความยืดหยุ่นจากการพิจารณามมุมองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสถานการณ์ปัญหา โดย
วัดและประเมินจากการเขียนผลการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ เรียนในใบกิจกรรมกลุ่มใน
กิจกรรมท่ี 1 พบวา่  

5.1) กลุ่มผู้ เรียนท่ีมีลักษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับ 
ดีมาก จ านวน 5 กลุ่ม โดยผู้ เรียนแสดงมุมมองอย่างหลากหลาย มีความอย่างยืดหยุ่น โดยเข้าใจ
มมุมองอ่ืนท่ีมีหลากหลาย และอธิบายสถานการณ์ปัญหาได้ (ภาพประกอบ 31) 
 

 
 

ภาพประกอบ 31 ตวัอยา่งใบกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณอยูใ่นระดบัดีมาก 

 
จากภาพประกอบ 31 เป็นตวัอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมท่ี 1 ของกลุ่ม

ผู้ เรียนท่ีมีลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดบัดีมาก เม่ือพิจารณาการตอบ
ค าถามข้อท่ี 2 พบวา่ ผู้ เรียนแสดงมมุมองหลายหลายและมีความยืดหยุน่เก่ียวกบัการเพิ่มปริมาณ
ไอโอดีน ได้แก่ การปรับเปล่ียนนิสยัการกิน เทคนิคการฉีดพ่นโพแทสเซียมไอโอเดต และปลาร้า
เสริมไอโอดีน เห็นได้ว่า ผู้ เรียนมีการน าข้อมูลท่ีหลากหลายและยืดหยุ่นในการเลือกอาหารท่ีมี
ความหลากหลาย และเหมาะสมกบัคนในพืน้ท่ี  
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5.2) กลุ่มผู้ เรียนท่ีมีลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดบัดี 
จ านวน 2 กลุ่ม โดยผู้ เรียนแสดงมุมมองอย่างหลากหลาย โดยพิจารณาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
สถานการณ์ปัญหาได้ (ภาพประกอบ 32) 

 

 
 

ภาพประกอบ 32 ตวัอยา่งใบกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณอยูใ่นระดบัดี 

 
จากภาพประกอบ 32 เป็นตวัอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมท่ี 1 ของกลุ่ม

ผู้ เรียนท่ีมีลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดบัดี เม่ือพิจารณาตอบค าถามข้อ
ท่ี 2 พบว่า ผู้ เรียนสามารถแสดงมมุมองได้อย่างหลากหลายเก่ียวกบัค าแนะน าและวิธีป้องกนัการ
ขาดไอโอดีนในหญิงตัง้ครรภ์ ได้แก่ การเสริมอาหารท่ีมีไอโอดีน ตรวจสอบปริมาณไอโอดีนใน
ร่างกาย ให้ความรู้เก่ียวกบัความเส่ียงเม่ือขาดไอโอดีนและปริมาณไอโอดีนท่ีควรได้รับส าหรับหญิง
ตัง้ครรภ์ 

 
จากการท ากิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมท่ี 1 พบว่า กลุ่มผู้ เรียนส่วนใหญ่มีระดบัการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณในแต่ละองค์ประกอบอยู่ในระดบัดีและดีมาก อาจเน่ืองจากการท างานเป็นกลุ่ม
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เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้รับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืนท่ีชว่ยเปิดมมุมองทางความคดิใหม่ ๆ คดิอยา่งมี
เหตุผล ซึ่งส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณเม่ือได้ท างานร่วมกันกับเพ่ือน
เป็นกลุม่ แตมี่เพียงบางสว่นท่ีมีความสามารถด้านการวิเคราะห์ การสรุปความ และการอธิบาย อยู่
ในระดบัปานกลาง เน่ืองจากผู้ เรียนบางคนอาจวิเคราะห์ประเด็นส าคญัจากสถานการณ์ปัญหา
บางส่วนได้ยงัไม่ถกูต้อง อีกทัง้ยงัสรุปความและอธิบายบางส่วนยงัไม่ถกูต้อง หลงัจากเสร็จการท า
กิจกรรมท่ี 1 ผู้สอนได้อธิบายสรุปความรู้เก่ียวกบัสาเหตขุองความแตกตา่งของปริมาณไอโอดีนใน
น า้ปัสสาวะของผู้หญิงตัง้ครรภ์ การขาดไอโอดีน และบทบาทของไอโอดีนตอ่การท างานของระบบ
ตอ่มไร้ท่อ เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจมากขึน้ อีกทัง้ยงัก าชบัให้ผู้ เรียนอ่าน วิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหาและโจทย์ค าถามให้ละเอียด และสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือและมีความ
หลากหลาย เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมท่ี 2 ได้พัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณได้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
 

ในกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกิจกรรมท่ี 2 เป็นสถานการณ์เก่ียวกับการ
เพิ่มขึน้ของผู้ ป่วยโรคเบาหวานของโลกและในประเทศไทย และอัตราการเสียชีวิตของผู้ ป่วย
โรคเบาหวาน โดยใช้ขา่วจากเว็ปไซต์หนงัสือพิมพ์ไทยรัฐ (ภาคผนวก ฉ)  

 
อึง้ ไทยพบเบาหวาน 4.8 ล้านคน 

ศ.พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า โรคเบาหวานมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึน้
อย่างต่อเน่ือง โดยสมาพนัธ์เบาหวานนานาชาติรายงานว่า ในปี 2558 พบผู้ ป่วยโรคเบาหวานทัว่
โลก 415 ล้านคน และจะเพิ่มเป็น 642 ล้านคน ในปี 2583 หากไมมี่มาตรการควบคมุ ส าหรับไทยมี
การรายงานของส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ พบว่า อตัราการตายด้วยโรคเบาหวานของประเทศ
เพิ่มขึน้ทกุปี นอกจากนี ้ผลส ารวจสภุาพประชาชนไทยอาย ุ15 ปีขึน้ไป ในปี 2557 ยงัพบอีกว่า คน
ไทยมีความชุกของโรคเบาหวานเพิ่มขึน้อยู่ท่ี 8.9% หรือคิดเป็นผู้ ป่วยเบาหวาน 4.8 ล้านคน เพิ่ม
จากปี 2552 ท่ีพบ 6.9% หรือคิดเป็นผู้ ป่วยเบาหวาน 3.2 ล้านคน ทัง้นีเ้บาหวานถือเป็นหนึ่งในโรค
ไม่ติดต่อเรือ้รังท่ีทุก  ๆ 6 วินาทีทั่วโลกจะพบคนเสียชีวิตจากโรคท่ีแทรกซ้อนจากการเกิด
โรคเบาหวาน 1 คน 
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ผู้วิจยัให้ผู้ เรียนตอบค าถามทัง้หมด 3 ข้อ ดงันี ้
1) จากสถานการณ์ข้างต้นผู้ เรียนคิดว่า สาเหตุส าคญัใดบ้างท่ีท าให้อัตราการเกิด

เบาหวานเพิ่มสงูขึน้  
2) หากผู้ เรียนเป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรท่ีให้การดูแล รักษาโรคเบาหวาน

ผู้ เรียนจะมีวิธี หรือมาตรการในการป้องกันและควบคุมอัตราการเพิ่มขึน้ของโรคเบาหวานได้
อยา่งไร 

3) ในขณะนีผู้้ เรียนทุกคนเป็นนักวิทยาศาสตร์ท่ีก าลังคิดค้นตัวยาในการรักษา
โรคเบาหวาน ผู้ เรียนจะใช้หลกัการและเหตผุลในการคดิค้นตวัยานีอ้ยา่งไร จงอธิบาย 
 

เม่ือพิจารณาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณในแตล่ะองค์ประกอบ  ได้แก่ 
การวิเคราะห์ การตีความ การสรุปความ การอธิบาย และลักษณะของผู้ ท่ีมี การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ จากใบกิจกรรมของผู้ เรียนรายบุคคลในกิจกรรมท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ของผู้ เรียน
รายบคุคล (ตาราง 7) 

 
ตาราง 7 ระดบัความสามารถด้านการคดิอยา่งมีวิจารณญาณของผู้ เรียนรายบคุคลจ าแนกแตล่ะ
องค์ประกอบจากกิจกรรมท่ี 2 
 

ผู้ เรียน 

คนท่ี 

ระดบัความสามารถด้านการคดิอยา่งมีวิจารณญาณจ าแนกแตล่ะองค์ประกอบ 

จากกิจกรรมท่ี 2 

การ

วิเคราะห์ 
การตีความ การสรุปความ การอธิบาย 

ลกัษณะของผู้ ท่ี

มีการคิดอยา่งมี

วิจารณญาณ 

1 ดี ดีมาก ดี ดี ดี 
2 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 
3 ดีมาก ดี ดี ดี ดี 
4 ดี ดีมาก ดี ดี ดี 
5 ดีมาก ดี ดี ดี ดี 
6 ดี ดี ปานกลาง ดี ดี 
7 ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

ผู้ เรียน 

คนท่ี 

ระดบัความสามารถด้านการคดิอยา่งมีวิจารณญาณจ าแนกแตล่ะองค์ประกอบ 

จากกิจกรรมท่ี 2 

การวิเคราะห์ การตีความ การสรุปความ การอธิบาย 

ลกัษณะของผู้ ท่ี

มีการคิดอยา่งมี

วิจารณญาณ 

8 ดีมาก ดี ดี ดี ดี 
9 ดีมาก ดี ดี ดี ดี 
10 ดีมาก ดี ดี ดี ดี 
11 ดีมาก ดีมาก ปานกลาง ดี ดี 
12 ดีมาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ดี 
13 ดีมาก ดี ดี ดี ดี 
14 ดี ดีมาก ดี ดี ดี 
15 ดีมาก ควรปรับปรุง ควรปรับปรุง ควรปรับปรุง ควรปรับปรุง 
16 ดีมาก ดี ดี ดี ดี 
17 ดี พอใช้ พอใช้ พอใช้ ปานกลาง 
18 ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี 
19 ดี ดี ดี ดี ปานกลาง 
20 ดี ดี ดี ดี ดี 
21 ดีมาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ดี 
22 ดีมาก ดี ดี ดี ดี 
23 ดี ดี ดี ดี ดี 
24 ดี ดีมาก ปานกลาง ดี ดี 
25 ดีมาก ดี ดี ดี ปานกลาง 
26 ดีมาก ดี ดี ดี ดี 
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จากตาราง 7 มีผู้ เรียนจ านวน 26 จากทัง้หมด 34 ท่ีเข้าเรียนและท ากิจกรรมการเรียนรู้ใน
กิจกรรมท่ี 2 เม่ือวิเคราะห์ระดับความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้ เรียน
รายบคุคลจ าแนกแตล่ะองค์ประกอบสามารถสรุปได้ดงันี ้(ตาราง 8) 

 
ตาราง 8 ระดบัความสามารถด้านการคดิอยา่งมีวิจารณญาณของผู้ เรียนรายบคุคลจ าแนกแตล่ะ
องค์ประกอบจากกิจกรรมท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 
 

ระดบั

ความสามารถ 

จ านวนนกัเรียน (ร้อยละ) จ าแนกตามระดบัความสามารถด้านการคดิอยา่งมี

วิจารณญาณ 

การวิเคราะห์ การตีความ การสรุปความ การอธิบาย 

ลกัษณะของผู้ ท่ี

มีการคิดอยา่งมี

วิจารณญาณ 

ดีมาก (5) 17 (65.38) 7 (26.92) 1 (3.85) - 1 (3.85) 

ดี (4) 9 (34.62) 15 (57.69) 18 (69.23) 22 (84.61) 21 (80.76) 

ปานกลาง (3) - 2 (7.69) 5 (19.23) 3 (11.54) 3 (11.54) 

พอใช้ (2) - 1 (3.85) 1 (3.85) - - 

ควรปรับปรุง (1) - 1 (3.85) 1 (3.85) 1 (3.85) 1 (3.85) 
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ภาพประกอบ 33 ระดบัความสามารถด้านการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของผู้ เรียนรายบคุคล
จ าแนกตามระดบัความสามารถจากกิจกรรมท่ี 2 

 
จากภาพประกอบ 33 ผู้ เรียนส่วนใหญ่มีระดับความสามารถด้านการวิเคราะห์อยู่ใน

ระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 65.38 ส่วนความสามารถด้านอ่ืน ๆ อยู่ในระดบัดี ได้แก่ การตีความ 
คิดเป็นร้อยละ 57.69 การสรุปความ คิดเป็นร้อยละ 69.23 การอธิบาย คิดเป็นร้อยละ 84.61 และ
ลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ คดิเป็นร้อยละ 80.76 

เม่ือพิจารณาระดับความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณจ าแนกแต่ละ
องค์ประกอบจากใบกิจกรรมของผู้ เรียนรายบคุคลในกิจกรรมท่ี 2 ได้แก่ การวิเคราะห์ การตีความ 
การสรุปความ การอธิบาย และลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์ได้ดงันี ้

1. การวิเคราะห์ 
ความสามารถด้านการวิเคราะห์พิจารณาจากการระบุ  วิเคราะห์ จ าแนกประเด็น

ส าคญัจากสถานการณ์ปัญหาในใบกิจกรรม เม่ือพิจารณาจากการเขียนของผู้ เรียนเป็นรายบคุคล
ในใบกิจกรรมท่ี 2 พบวา่  

 การวิเคราะห์  การตีความ  การสรุปความ  การอธิบาย ลกัษณะของผู้ที่มีการ

คิดอยา่งมี

วิจารณญาณ 
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1.1) ผู้ เรียนมีความสามารถด้านการวิเคราะห์อยู่ในระดบัดีมาก จ านวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 65.38 โดยผู้ เรียนสามารถระบุ วิเคราะห์ และจ าแนกประเด็นส าคัญจาก
สถานการณ์ปัญหาได้ถกูต้องและครบถ้วน (ภาพประกอบ 34) 

 

 
 
ภาพประกอบ 34 ตวัอยา่งใบกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียนท่ีมีความสามารถด้านการวิเคราะห์อยูใ่น

ระดบัดีมาก 
 

จากภาพประกอบ 34 เป็นตัวอย่างใบกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียนท่ีมีระดับ
ความสามารถด้านการวิเคราะห์อยู่ในระดบัดีมาก โดยผู้ เรียนสามารถจ าแนก และระบุประเด็น
ส าคญัจากสถานการณ์ปัญหาได้ถูกต้อง โดยระบุประเด็นส าคญั ได้แก่ ผู้ ป่วยเป็นโรคเบาหวานมี
จ านวนเพิ่มขึน้ทุกปี อัตราการตายด้วยโรคเบาหวานเพิ่มขึน้ และไม่มีมาตรการการควบคมุ เม่ือ
พิจารณาจากการระบุประเด็นส าคญัจากสถานการณ์ปัญหาของผู้ เรียน เห็นได้ว่าผู้ เรียนเข้าใจ
สถานการณ์ปัญหา สามารถระบุและวิเคราะห์สิ่งท่ีเป็นประเด็นส าคญัจากสถานการณ์ปัญหาได้
อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน  

1.2) ผู้ เรียนมีความสามารถด้านการวิเคราะห์อยู่ในระดบัดี จ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.62 โดยผู้ เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ ระบุ และจ าแนกประเด็น
ส าคญัจากสถานการณ์ปัญหาได้ถกูต้อง แตย่งัไมค่รบถ้วน (ภาพประกอบ 35) 
  

 

 
ภาพประกอบ 35 ตวัอยา่งใบกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียนท่ีมีความสามารถด้านการวิเคราะห์ในระดบัดี 
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จากภาพประกอบ 35 เป็นตัวอย่างใบกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียนท่ีมีระดับ
ความสามารถด้านการวิเคราะห์อยู่ในระดบัดีมาก โดยผู้ เรียนสามารถจ าแนกประเด็นส าคญัของ
สถานการณ์ปัญหาได้ถูกต้องครบถ้วน โดยมีประเด็นส าคญั ได้แก่ คนท่ีป่วยเป็นโรคเบาหวานมี
จ านวนเพิ่มสูงขึน้ และจะเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ หากไม่มีมาตรการการควบคมุ แต่ผู้ เรียนยงัขาดประเด็น
ส าคัญเก่ียวกับ อัตราการตายด้วยโรคเบาหวานเพิ่มขึน้ จากค าตอบของผู้ เรียนแสดงให้เห็นว่า 
ผู้ เรียนสามารถระบปุระเดน็ส าคญัจากสถานการณ์ปัญหาได้ถกูต้องแตย่งัไมค่รบถ้วน 

 
2. การตีความ 

ความสามารถด้านการตีความพิจารณาจากการตีความจากโจทย์ปัญหา  การตอบ
ค าถามท่ีสอดคล้องกบัจดุมุ่งหมายของข้อค าถาม เม่ือพิจารณาความสามารถด้านการตีความของ
ผู้ เรียนจากการตอบค าถามของผู้ เรียนรายบคุคลในใบกิจกรรมท่ี 2 พบวา่  

2.1) ผู้ เรียนมีความสามารถด้านการตีความอยู่ในระดบัดีมาก จ านวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.92 โดยผู้ เรียนสามารถตีความจากโจทย์ค าถามได้ถกูต้องครบถ้วน และตอบค าถาม
ได้สอดคล้องกบัจดุมุง่หมายของค าถามอย่างครบถ้วน (ภาพประกอบ 36) 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 36 ตวัอยา่งใบกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียนท่ีมีความสามารถด้านการตีความอยูใ่น 
ระดบัดีมาก 

 
จากภาพประกอบ 36 เป็นตัวอย่างใบกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียนท่ีมีระดับ

ความสามารถด้านการตีความอยู่ในระดับดีมาก โดยผู้ เรียนสามารถตอบค าถามได้ข้อท่ี 1 ได้
สอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายของค าถามอย่างครบถ้วน โดยค าตอบของผู้ เรียนได้ระบุสาเหตขุองการ
เพิ่มขึน้ของคนท่ีป่วยเป็นโรคเบาหวาน ได้แก่ การรับประทานอาหารพวกแปง้ ไขมนั เคร่ืองด่ืมหรือ
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ยาท่ีมีผลตอ่การท างานของตบัอ่อน ขาดการออกก าลงักาย และพนัธุกรรม แสดงให้เห็นว่า ผู้ เรียน
สามารถตีความโจทย์ค าถามได้อยา่งถกูต้องและครบถ้วน 

2.2) ผู้ เรียนมีความสามารถด้านการตีความอยู่ในระดบัดี จ านวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 57.69 โดยผู้ เรียนสามารถตีความจากโจทย์ค าถามได้บางส่วน และตอบค าถามได้
สอดคล้องกบัจดุมุง่หมายของค าถามบางสว่น (ภาพประกอบ 37) 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 37 ตวัอยา่งใบกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียนท่ีมีความสามารถด้านการตีความอยูใ่น 
ระดบัดี 

 
จากภาพประกอบ 37 เป็นตัวอย่างใบกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีระดับ

ความสามารถด้านการตีความอยู่ในระดบัดี โดยผู้ เรียนตอบค าถามข้อท่ี 1 โดยผู้ เรียนตอบค าถาม
เก่ียวกับสาเหตุท่ีท าให้อัตราการเป็นโรคเบาหวานเพิ่มสูงขึน้มาจากการท างาน ท่ีผิดปกติของ 
ตบัอ่อน พันธุกรรม นิสัยการกิน และอายุท่ีมากขึน้ ได้ถูกต้อง แต่ยังขาดการตอบค าถามข้อท่ี 2 
และ 3 แสดงให้เห็นว่า ผู้ เรียนตีความโจทย์ค าถามได้บางส่วน จึงตอบค าถามได้ไม่ครบถ้วนกับ
จดุมุง่หมายของค าถามทัง้หมด 

2.3) ผู้ เรียนมีความสามารถด้านการตีความอยู่ในระดบัปานกลาง จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.69 โดยผู้ เรียนสามารถตีความจากสถานการณ์ปัญหาได้ถูกต้องบางส่วน และ
ค าตอบสอดคล้องกบัจดุมุง่หมายของค าถาม แตมี่บางสว่นไมถ่กูต้อง (ภาพประกอบ 38) 
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ภาพประกอบ 38 ตวัอยา่งใบกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียนท่ีมีความสามารถด้านการตีความอยูใ่นระดบั

ปานกลาง 
 

จากภาพประกอบ 38 เป็นตัวอย่างใบกิจกรรมท่ี  2 ของผู้ เรียนท่ีมีระดับ
ความสามารถด้านการตีความอยู่ในระดับปานกลาง  โดยผู้ เรียนสามารถตอบค าถามข้อท่ี 3 
เก่ียวกบัหลกัการของยาท่ีจะช่วยรักษาโรคเบาหวานได้ถกูต้อง คือ ใช้หลกัการเพิ่มฮอร์โมนอินซูลิน
ในเลือด เพราะร่างกายผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ แตอ่ย่างไรก็ตาม ผู้ เรียนเขียนตอบผลของ
การขาดฮอร์โมนอินซูลินในร่างกายยงัไม่ถกูต้อง คือ ไม่สามารถน ากลูโคสกลบัเข้ากระแสเลือดได้ 
จะเห็นได้วา่ ผู้ เรียนตีความโจทย์ค าถามได้ถกูต้องบางสว่น แตย่งัมีค าตอบบางสว่นท่ียงัไมถ่กูต้อง 

2.4) ผู้ เรียนมีความสามารถด้านการตีความอยู่ในระดบัพอใช้ จ านวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.84 โดยผู้ เรียนสามารถตีความจากสถานการณ์ปัญหาได้แตย่งัไมถ่กูต้อง และค าตอบ
ไมส่อดคล้องกบัจดุมุง่หมายของค าถาม (ภาพประกอบ 39) 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 39 ตวัอยา่งใบกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้านการตีความอยูใ่น
ระดบัพอใช้ 
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จากภาพประกอบ 39 เป็นตัวอย่างใบกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียนท่ีมีระดับ
ความสามารถด้านการตีความอยู่ในระดบัพอใช้ โดยผู้ เรียนสามารถตอบค าถามข้อท่ี 1 ได้ยังไม่
ตรงประเด็น ไม่สอดคล้องกับค าถาม และไม่ครบถ้วน ผู้ เรียนระบุสาเหตุของโรคเบาหวานว่า  
เกิดจาก 2 สาเหต ุแต่ไม่ระบุและอธิบายสาเหตนุัน้ นอกจากนีผู้้ เรียนยงัให้ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ
การรักษาโรคเบาหวานด้วยการฉีดฮอร์โมนอินซูลินหรือใช้สมนุไพร เม่ือพิจารณาค าตอบของผู้ เรียน 
พบว่า การตอบค าถามยังไม่สอดคล้องกับข้อค าถาม โดยขาดการระบุสาเหตุของการเป็น
โรคเบาหวาน และตอบค าถามไมถ่กูต้อง 

2.5) ผู้ เรียนมีความสามารถด้านการตีความอยู่ในระดบัปรับปรุงจ านวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.85 โดยผู้ เรียนไม่สามารถตีความจากสถานการณ์ปัญหา เน่ืองจากผู้ เรียนไม่เขียน
ตอบค าถามลงในใบกิจกรรม  

 
3. การสรุปความ 

ความสามารถด้านการสรุปความพิจารณาจากการประยุกต์หรือขยายแนวคิด เพ่ือ
คาดการณ์และลงข้อสรุปจากข้อมลู เม่ือพิจารณาความสามารถด้านการสรุปความของผู้ เรียนโดย
วดัและประเมินจากการเขียนลงข้อสรุปในการตอบค าถามของผู้ เรียนรายบคุคลจากใบกิจกรรมท่ี 2 
พบวา่ 

3.1) ผู้ เรียนมีความสามารถด้านการสรุปความอยู่ในระดบัดีมาก จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.69 โดยผู้ เรียนสามารถลงข้อสรุปค าตอบได้อย่างถูกต้องครบถ้วน  (จาก
ภาพประกอบ 40) 
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ภาพประกอบ 40 ตวัอยา่งใบกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียนท่ีมีความสามารถด้านการสรุปความอยูใ่น
ระดบัดีมาก 

 
จากภาพประกอบ 40 เป็นตัวอย่างใบกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีระดับ

ความสามารถด้านการสรุปความอยู่ในระดับดีมาก โดยผู้ เรียนสามารถลงข้อสรุปได้ถูกต้อง
ครบถ้วน เห็นได้จากการตอบค าถามข้อท่ี 3 ท่ีผู้ เรียนได้สรุปความเก่ียวกับหลกัการของยาในการ
รักษาโรคเบาหวาน โดยใช้หลกัการเพิ่มฮอร์โมนอินซูลินในเลือดควบคู่กับการออกก าลงักายปกต ิ
เม่ือพิจารณาจากค าตอบของผู้ เรียน พบว่า ผู้ เรียนสามารถลงข้อสรุปเก่ียวกบัหลกัการของยาท่ีใช้
ในการรักษาโรคเบาหวานได้ถกูต้องครบถ้วน 

3.2) ผู้ เรียนมีความสามารถด้านการสรุปความอยู่ในระดบัดี จ านวน 18 คน คิด
เป็นร้อยละ 69.23 โดยผู้ เรียนสามารถลงขยายแนวคิดเพ่ือลงข้อสรุปได้ถูกต้อง แต่ยังขาดบาง
ประเดน็ (ภาพประกอบ 41) 
 

 

 

 
 
ภาพประกอบ 41 ตวัอยา่งใบกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้านการสรุปความอยู่

ในระดบัดี 
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จากภาพประกอบ 41 เป็นตัวอย่างใบกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียนท่ีมีระดับ
ความสามารถด้านการสรุปความอยู่ในระดบัดี เน่ืองจากผู้ เรียนสามารถคาดการณ์และลงข้อสรุป
ได้ถกูต้อง แตข่าดบางประเด็น ดงัจะเห็นได้จากการค าถามข้อท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีระบสุาเหตขุองการ
เพิ่มขึน้ของผู้ ป่วยโรคเบาหวาน ได้แก่ พฤตกิรรมการบริโภคน า้ตาล ของหวาน มากเกินไป และขาด
การออกก าลงักาย เม่ือพิจารณาค าตอบของผู้ เรียนจะเห็นว่า ผู้ เรียนยงัลงข้อสรุปเก่ียวกับสาเหตุ
ของโรคเบาหวานยงัไม่ครบถ้วน ขาดสาเหตท่ีุเก่ียวข้องอ่ืน ๆ  เช่น เกิดจากพนัธุกรรม แสดงให้เห็น
วา่ ผู้ เรียนสรุปความเพ่ือตอบค าถามได้ถกูต้องแตย่งัไมค่รบถ้วน 

3.3) ผู้ เรียนมีความสามารถด้านการสรุปความอยู่ในระดบัปานกลาง จ านวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 19.23 โดยผู้ เรียนสามารถประยุกต์หรือขยายแนวคิดเพ่ือคาดการณ์และลง
ข้อสรุปค าตอบได้ถกูต้องบางสว่น (ภาพประกอบ 42) 
 

 

 
 
ภาพประกอบ 42 ตวัอยา่งใบกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้านการสรุปความอยู่

ในระดบัปานกลาง 
 

จากภาพประกอบ  42 เป็นตัวอย่างใบกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียนท่ีมีระดับ
ความสามารถด้านการสรุปความอยู่ในระดบัปานกลาง โดยผู้ เรียนสามารถประยุกต์แนวคิดเพ่ือ
คาดการณ์และลงข้อสรุปในการตอบค าถามได้ถกูต้องบางส่วน เม่ือพิจารณาจากการตอบค าถาม
ข้อท่ี 3 ของผู้ เรียน พบว่า ผู้ เรียนลงข้อสรุปเก่ียวกับหลกัการของยาท่ีจะเพิ่มอินซูลินให้กับร่างกาย 
แต่สรุปความเก่ียวกับการกินยาท่ีไม่ถูกต้อง เน่ืองจากการกินอินซูลินเข้าไปเข้าไปจะถูกย่อยด้วย
น า้ย่อยจากกระเพาะอาหาร แสดงให้เห็นว่า ผู้ เรียนสรุปความจากสถานการณ์ปัญหาได้ แต่ยงัมี
บางสว่นไมถ่กูต้อง  
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3.4) ผู้ เรียนมีความสามารถด้านการสรุปความอยู่ในระดบัพอใช้  จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.85 โดยผู้ เรียนประยุกต์หรือขยายแนวคิดเพ่ือคาดการณ์และลงข้อสรุปได้ไม่
ถกูต้อง (ภาพประกอบ 43) 
 

 

 

 
ภาพประกอบ 43 ตวัอยา่งใบกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียนท่ีมีความสามารถด้านการสรุปความอยูใ่น

ระดบัพอใช้ 
 

จากภาพประกอบ 43 เป็นตัวอย่างใบกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียนท่ีมีระดับ
ความสามารถด้านการสรุปความอยู่ในระดบัพอใช้ เม่ือพิจารณาจากการตอบค าถามข้อท่ี 1 ของ
ผู้ เรียน พบว่า ผู้ เรียนยงัไม่สรุปความเก่ียวกบัสาเหตขุองการเพิ่มขึน้ของการเป็นโรคเบาหวาน แต่
ระบุการรักษาโรคเบาหวานว่า ใช้สมุนไพรในการรักษา ซึ่งยงัไม่ตรงกบัข้อค าถาม แสดงให้เห็นว่า 
ผู้ เรียนลงข้อสรุปยงัไมถ่กูต้อง 

3.4) ผู้ เรียนมีความสามารถด้านการสรุปความอยู่ในระดบัควรปรับปรุงจ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.85 โดยผู้ เรียนไม่สามารถขยายแนวคิดเพ่ือคาดการณ์และลงข้อสรุปค าตอบ
ได้ และไม่สามารถเช่ือมโยงความรู้ท่ีมีกบัความรู้ใหม่ได้ เน่ืองจากผู้ เรียนไม่เขียนตอบค าถามลงใน
ใบกิจกรรม 
 

4. การอธิบาย 
ความสามารถด้านการอธิบายพิจารณาจากการอธิบายและการให้เหตแุละผลและมี

หลกัฐานหรือข้อมูลสนบัสนุน เม่ือพิจารณาความสามารถด้านการอธิบายของผู้ เรียนโดยวดัและ
ประเมินจากการเขียนตอบค าถามของผู้ เรียนรายบคุคลจากใบกิจกรรมท่ี 2 พบวา่  



  101 

4.1) ผู้ เรียนมีความสามารถด้านการอธิบายอยู่ในระดบัดี จ านวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 84.61 โดยผู้ เรียนอธิบายและให้เหตุผลได้บางส่วน และมีหลักฐานหรือข้อมูลสนับสนุน 
(ภาพประกอบ 44) 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 44 ตวัอยา่งใบกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียนท่ีมีความสามารถด้านการอธิบายอยูใ่น 
ระดบัดี 

 
จากภาพประกอบ  44 เป็นตัวอย่างใบกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียนท่ีมีระดับ

ความสามารถด้านการอธิบายอยู่ในระดบัดี เน่ืองจากผู้ เรียนอธิบายเหตแุละผลได้บางส่วน ดงัจะ
เห็นได้จากการตอบค าถามข้อท่ี 3 โดยผู้ เรียนได้อธิบายหลกัการของยาท่ีใช้รักษาโรคเบาหวาน คือ 
ใช้หลกัการเพิ่มฮอร์โมนอินซูลินในเลือด กระตุ้นให้มีการสร้างฮอร์โมนอินซูลินอยา่งเพียงพอ โดยให้
เหตุผลว่า การเป็นโรคเบาหวานเน่ืองจากร่างกายผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ นอกจากนี ้
ผู้ เรียนยังอธิบายเพิ่มเติมว่า ผู้ ใช้ยาต้องออกก าลังกายควบคู่ไปด้วย เห็นได้ว่าผู้ เรียนสามารถ
อธิบายหลกัการของยาได้ แตย่งัขาดการอธิบายหลกัการเพิ่มฮอร์โมนอินซูลินในร่างกายว่าจะท า
อยา่งไร  

4.2) ผู้ เรียนมีความสามารถด้านการอธิบายอยู่ในระดบัปานกลาง จ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.54 โดยผู้ เรียนอธิบายและให้เหตผุลได้น้อย มีหลกัฐานหรือข้อมูลสนบัสนุน แต่
ยงัมีบางสว่นท่ีไมถ่กูต้อง (ภาพประกอบ 45) 
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ภาพประกอบ 45 ตวัอยา่งใบกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้านการอธิบายอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 

 
จากภาพประกอบ  45 เป็นตัวอย่างใบกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียนท่ีมีระดับ

ความสามารถด้านการอธิบายอยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจากผู้ เรียนอธิบายเหตุและผลได้
บางส่วน ดังจะเห็นได้จากการตอบค าถามข้อท่ี 3 ของผู้ เรียนท่ีอธิบายและให้เหตุผลเก่ียวกับ
หลกัการของยาท่ีจะช่วยรักษาโรคเบาหวานได้ถกูต้อง คือ ใช้หลกัการเพิ่มฮอร์โมนอินซูลินในเลือด 
เพราะร่างกายผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ เรียนยงัอธิบายผลของการขาด
ฮอร์โมนอินซูลินในร่างกายยงัไม่ถูกต้อง โดยอธิบายว่า ไม่สามารถน ากลูโคสกลบัเข้ากระแสเลือด
ได้ จะเห็นได้ว่า ผู้ เรียนสามารถอธิบายและให้เหตผุลได้ถูกต้องบางส่วน และเม่ือตรวจสอบข้อมูล
สนบัสนนุพบวา่ ผู้ เรียนมีการสืบค้นข้อมลูสนบัสนนุในการตอบค าตอบ 

4.3) ผู้ เรียนมีความสามารถด้านการอธิบายอยู่ในระดบัควรปรับปรุง จ านวน 1 
คน คดิเป็นร้อยละ 3.85 โดยผู้ เรียนไมส่ามารถอธิบายและให้เหตผุลได้ ท าให้ไม่สามารถระบรุะดบั
ความสามารถด้านการอธิบายได้ เน่ืองจากผู้ เรียนไมต่อบค าถามลงในใบกิจกรรม 
 

5. ลักษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคดิอยา่งมีวิจารณญาณพิจารณาจากความหลากหลายของการ

แสดงมมุมองโดยพิจารณามมุมองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสถานการณ์ปัญหา ซึ่งวดัและประเมินจาก
การเขียนตอบค าถามของผู้ เรียนลงในแบบบนัทกึข้อมลูรายบคุคลจากกิจกรรมท่ี 2 พบวา่  

5.1) ผู้ เรียนมีลักษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับดีมาก 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85 โดยผู้ เรียนแสดงมุมมองอย่างหลากหลาย มีความยืดหยุ่น โดย
พิจารณาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องและเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัญหา (ภาพประกอบ 46) 
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ภาพประกอบ 46 ตวัอยา่งใบกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียนท่ีมีลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณอยูใ่นระดบัดีมาก 

 
จากภาพประกอบ 46 เป็นตวัอยา่งใบกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียนท่ีมีลกัษณะของ

ผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดบัดีมาก จากการตอบค าถามข้อท่ี 2 ของผู้ เรียนเก่ียวกบั
วิธีการป้องกันการเป็นโรคเบาหวาน มีประเด็นส าคัญ ได้แก่ การออกก าลังกาย ลดการด่ืม
แอลกอฮอล์ การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ตรวจสุขภาพประจ าปี โดยประชาสมัพันธ์ผ่าน
การโฆษณา แปะป้าย รณรงค์และจัดกิจกรรมให้เห็นผลเสียของการเป็นโรคเบาหวาน เม่ือ
พิจารณาจากค าตอบของผู้ เรียน พบว่า ผู้ เรียนมีมุมมองท่ีหลากหลายในการเสนอมาตรการ  
การปอ้งกนัโรคเบาหวานหลากหลายรูปแบบ และยืดหยุน่ตอ่การเข้าถึงกลุม่คนหลากหลายกลุม่  

5.2) ผู้ เรียนมีลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดบัดี จ านวน 
21 คน คิดเป็นร้อยละ 80.76 โดยผู้ เรียนแสดงมุมมองอย่างหลากหลาย โดยพิจารณาข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องกบัสถานการณ์ปัญหา (ภาพประกอบ 47) 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 47 ตวัอยา่งใบกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียนท่ีมีลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณอยูใ่นระดบัดี 
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จากภาพประกอบ 47 เป็นตวัอยา่งใบกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียนท่ีมีลกัษณะของ
ผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับดี จากการตอบค าถามข้อท่ี 2 ของผู้ เรียนเก่ียวกับ
วิธีการปอ้งกนัการเป็นโรคเบาหวาน มีประเด็นส าคญั ได้แก่ ลดการรับประทานอาหารหวาน แสดง
ให้เห็นโทษของโรคเบาหวาน และออกก าลังกาย เม่ือพิจารณาจากค าตอบของผู้ เรียน พบว่า 
ผู้ เรียนมีมุมมองท่ีหลากหลายในการเสนอมาตรการการป้องกันโรคเบาหวาน คือ การลดการ
รับประทานอาหารหวาน ออกก าลงักาย และรู้จกัผลเสียของการเป็นโรคเบาหวาน แตย่งัไม่มีความ
ยืดหยุน่ของวิธีการท่ีจะเข้าถึงกลุม่คนท่ีมีหลากหลายกลุม่  

5.3) ผู้ เรียนมีลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยูใ่นระดบัปานกลาง
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 11.54 โดยผู้ เรียนแสดงมุมมองตามหลักฐานโดยเข้าใจมุมมองท่ีมี
หลากหลาย แตไ่มส่ามารถพิจารณาสถานการณ์ปัญหาได้ (ภาพประกอบ 48) 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 48 ตวัอยา่งใบกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียนท่ีมีลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 
จากภาพประกอบ 48 เป็นตวัอยา่งใบกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียนท่ีมีลกัษณะของ

ผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดบัปานกลาง จากการตอบค าถามข้อท่ี 2 ของผู้ เรียน
เก่ียวกบัวิธีการปอ้งกันการเป็นโรคเบาหวาน มีประเด็นส าคญั ได้แก่ ลดการรับประทานของหวาน 
ของมนั และหนัมาออกก าลงักาย เม่ือพิจารณาจากค าตอบของผู้ เรียน พบว่า ผู้ เรียนแสดงมมุมอง
เพียงมุมมองเดียวเก่ียวกับการป้องกันโรคเบาหวาน ยังไม่ได้พิจารณาวิธีการป้องกันอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 

5.3) ผู้ เรียนมีลักษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับพอใช้ 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 42.31 โดยผู้ เรียนแสดงมุมมองท่ีมีต่อสถานการณ์ปัญหาเพียง
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มุมมองเดียว และไม่สามารถอภิปรายมุมมองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสถานการณ์ ปัญหาได้ 
(ภาพประกอบ 49) 

 

 
 

ภาพประกอบ 49 ตวัอยา่งใบกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียนท่ีมีลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณอยูใ่นระดบัพอใช้ 

 
จากภาพประกอบ 49 เป็นตวัอยา่งใบกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียนท่ีมีลกัษณะของ

ผู้ ท่ี มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับพอใช้ เน่ืองจากผู้ เรียนแสดงมุมมองท่ีมีต่อ
โรคเบาหวานท่ียงัไมส่อดคล้องกบัจดุมุง่หมายของค าถามทัง้ 3 ข้อ  

5.4) ผู้ เรียนมีลักษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับควร
ปรับปรุงจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85 โดยผู้ เรียนขาดการตอบค าถามในส่วนนี ้ท าให้ไม่
สามารถระบุระดับความสามารถด้านการอธิบายได้ เน่ืองจากผู้ เรียนไม่ตอบค าถามลงในใบ
กิจกรรม 

 
จากการท ากิจกรรมเด่ียวในกิจกรรมท่ี 2 พบว่า ผู้ เรียนส่วนใหญ่มีระดบัความสามารถ

ด้านการคดิอยา่งมีวิจารณญาณอยู่ในระดบัท่ีสงูขึน้ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัดีและดีมาก และมีคะแนน
ระดับความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณรวมทุกองค์ประกอบเพิ่มสูงขึน้ เม่ือ
เปรียบเทียบกับกิจกรรมท่ี 1 อาจเป็นผลจากผู้ เรียนเร่ิมคุ้นเคยกับการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน สามารถสืบค้นข้อมลูได้ละเอียดและรวดเร็วขึน้ มีการพิจารณาความน่าเช่ือถือของข้อมูล
ท่ีสืบค้น สามารถคิดวิเคราะห์ได้ดีขึน้ ซึ่งส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของตนเอง นอกจากนี ้จากการสังเกตการจดบนัทึกข้อมูลเพิ่มเติมลงในใบกิจกรรมเด่ียว พบว่า 
ผู้ เรียนส่วนใหญ่จดบันทึกข้อมูลได้ครอบคลุมกับการตอบค าถาม พร้อมระบุแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลายและนา่เช่ือถือ  

หลังจากให้ผู้ เรียนท าใบกิจกรรมเด่ียวของกิจกรรมท่ี 2 เสร็จสิน้ ผู้สอนให้ผู้ เรียนด าเนิน
กิจกรรมกลุ่ม โดยให้ผู้ เรียนน าข้อมูลท่ีได้จากการด าเนินการศึกษาค้นคว้ามาอภิปรายและสรุป
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ร่วมกันเป็นค าตอบของกลุ่มตนเองลงในใบกิจกรรมกลุ่ม เม่ือพิจารณาความสามารถด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของผู้ เรียนแต่ละกลุ่ม โดยวดัและประเมินองค์ประกอบด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณทัง้หมด 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การวิเคราะห์ การตีความ การสรุปความ การอธิบาย 
และลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากการเขียนตอบค าถามลงในใบกิจกรรมกลุ่ม
ของกิจกรรมท่ี 2 ได้ผลดงันี ้(ตาราง 9) 

 
ตาราง 9 ระดบัความสามารถด้านการคดิอยา่งมีวิจารณญาณของผู้ เรียนเป็นกลุม่จ าแนกแตล่ะ
องค์ประกอบจากกิจกรรมท่ี 2 
 

กลุม่ท่ี 

ระดบัความสามารถด้านการคดิอยา่งมีวิจารณญาณจ าแนกแตล่ะองค์ประกอบ 

จากกิจกรรมท่ี 2 

การวิเคราะห์ การตีความ การสรุปความ การอธิบาย 

ลกัษณะของผู้ ท่ีมีการ

คดิอยา่งมี

วิจารณญาณ 
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ภาพประกอบ 50 ระดบัความสามารถด้านการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของผู้ เรียนเป็นกลุม่จ าแนก 

แตล่ะองค์ประกอบจากกิจกรรมท่ี 2 
 

จากตาราง 9 และภาพประกอบ 50 มีกลุ่มผู้ เรียนทัง้หมด 7 กลุ่ม ในการท ากิจกรรมการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานในกิจกรรมท่ี 2 โดยกลุ่มผู้ เรียนส่วนใหญ่มีระดบัความสามารถด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณในทุกองค์ประกอบอยู่ในระดบัดีมาก มีเพียงกลุ่มผู้ เรียนบางกลุ่มท่ีมี
ระดบัความสามารถด้านการิเคราะห์ การสรุปความ การอธิบาย และลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณอยูใ่นระดบัดี 

เม่ือวิเคราะห์ระดับความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณจ าแนกแต่ละ
องค์ประกอบของผู้ เรียนแตล่ะกลุม่สามารถสรุปผลได้ดงันี ้ 

1. การวิเคราะห์ 
ความสามารถด้านการวิเคราะห์พิจารณาจากการระบุ  วิเคราะห์ จ าแนกประเด็น

ส าคญัจากสถานการณ์ปัญหาในใบกิจกรรม เม่ือพิจารณาการเขียนระบุ จ าแนก ประเด็นส าคญั
จากสถานการณ์ปัญหาของผู้ เรียนเป็นกลุม่จากใบกิจกรรมกลุม่ในกิจกรรมท่ี 2 พบวา่  

1.1) กลุ่มผู้ เรียนท่ีมีความสามารถด้านการวิเคราะห์อยู่ในระดบัดีมาก จ านวน 6 
กลุ่ม เม่ือพิจารณาการตอบค าถามจากใบกิจกรรม  พบว่า ผู้ เรียนสามารถระบุ วิเคราะห์ และ
จ าแนกประเดน็ส าคญัจากสถานการณ์ปัญหาได้ถกูต้อง ครบถ้วน (ภาพประกอบ 51) 
 

 การวิเคราะห์  การตีความ  การสรุปความ  การอธิบาย  ลกัษณะของผู้ที่มี

การคิดอยา่งมี

วิจารณญาณ 
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ภาพประกอบ 51 ตวัอยา่งใบกิจกรรมกลุม่ในกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้าน
การวิเคราะห์อยูใ่นระดบัดีมาก 

 
จากภาพประกอบ 51 เป็นตวัอยา่งใบกิจกรรมกลุม่ในกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียน

ท่ีมีระดบัความสามารถด้านการวิเคราะห์อยู่ในระดบัดีมาก จากการตอบค าถามข้อท่ี 1 เก่ียวกับ
สาเหตท่ีุท าให้มีแนวโน้มการเพิ่มขึน้ของโรคเบาหวานจ านวนมาก โดยสาเหตท่ีุผู้ เรียนตอบมา ได้แก่ 
พนัธุกรรม ความอ้วน ความผิดปกติของตบัอ่อน การกินอาหารท่ีมีน า้ตาลมาก และการออกก าลงั-
กายน้อยลง เม่ือพิจารณาค าตอบของผู้ เรียน พบว่า ผู้ เรียนสามารถระบุสาเหตุท่ีท าให้เกิด
โรคเบาหวานท่ีเพิ่มขึน้ได้ถกูต้อง ครบถ้วน  

1.2) กลุ่มผู้ เรียนท่ีมีความสามารถด้านการวิเคราะห์อยู่ในระดบัดี จ านวน 1 กลุ่ม 
เม่ือพิจารณาการตอบค าถามจากใบกิจกรรม  พบว่า ผู้ เรียนสามารถระบุ วิเคราะห์ และจ าแนก
ประเดน็ส าคญัจากสถานการณ์ปัญหาได้ถกูต้อง แตย่งัไมค่รบถ้วน (ภาพประกอบ 52)  
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ภาพประกอบ 52 ตวัอยา่งใบกิจกรรมกลุม่ในกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้าน
การวิเคราะห์อยูใ่นระดบัดี 

 
จากภาพประกอบ 52 เป็นตวัอยา่งใบกิจกรรมกลุม่ในกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียน

ท่ีมีระดบัความสามารถด้านการวิเคราะห์อยู่ในระดับดี จากการตอบค าถามข้อท่ี 1 ของผู้ เรียน
เก่ียวกบัสาเหตท่ีุท าให้มีแนวโน้มการเพิ่มขึน้ของโรคเบาหวานจ านวนมาก โดยสาเหตท่ีุผู้ เรียนตอบ
มา ได้แก่ พฤติกรรมการกินอาหาร ขาดการออกก าลงักาย และการเส่ือมสภาพของตบัอ่อน เม่ือ
พิจารณาจากค าตอบของผู้ เรียนพบว่า ผู้ เรียนสามารถระบสุาเหตขุองการเพิ่มขึน้ของผู้ ป่วยท่ีเป็น
โรคเบาหวานได้ถกูต้อง แตย่งัขาดสาเหตบุางสาเหต ุเชน่ สาเหตจุากพนัธุกรรม  

 
2. การตีความ 

ความสามารถด้านการตีความพิจารณาจากความเข้าใจโจทย์ปัญหา การตีความจาก
โจทย์ค าถาม  สามารถตอบค าถามได้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของค าถาม เม่ือพิจารณา
ความสามารถด้านการตีความจากการการตอบค าถามของผู้ เรียนเป็นกลุ่มในใบกิจกรรมท่ี 2 พบว่า 
กลุ่มผู้ เรียนท่ีมีความสามารถด้านการตีความอยู่ในระดบัดีมาก จ านวน 7 กลุม่ โดยผู้ เรียนสามารถ
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ตีความจากโจทย์ค าถามได้ถูกต้อง และตอบค าถามได้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของค าถาม 
(ภาพประกอบ 53) 
 

 
 

ภาพประกอบ 53 ตวัอยา่งใบกิจกรรมกลุม่ในกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้าน
การตีความอยูใ่นระดบัดีมาก 

 
จากภาพประกอบ 53 เป็นตวัอยา่งใบกิจกรรมกลุม่ในกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียน

ท่ีมีระดบัความสามารถด้านการตีความอยู่ในระดบัดีมาก จากการตอบค าถามข้อท่ี 2 ของผู้ เรียนท่ี
ให้คิดมาตรการในการป้องกันและควบคมุอตัราการเพิ่มขึน้ของโรคเบาหวาน ผู้ เรียนได้เขียนตอบ
โดยมีประเด็นส าคญั คือ จดัท าส่ือโฆษณา เว็บไซต์ โปสเตอร์ เพ่ือประชาสมัพันธ์และให้ความรู้
เก่ียวกับผลเสียจากการเป็นโรคเบาหวาน ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองควบคุมดูแลไม่ให้เด็ก
รับประทานอาหารหวานมากเกินไป ส่วนผู้สูงอายุท่ีมีความเส่ียงจะรณรงค์ให้ออกก าลงักายเป็น
ประจ า มีการจัดตัง้โครงการเต้นแอโรบิกในชุมชน เม่ือพิจารณาจากค าตอบของผู้ เรียน พบว่า 
ผู้ เรียนสามารถตีความโจทย์ค าถามได้ถกูต้อง ครบถ้วน และค าตอบสอดคล้องกบัจดุมุ่งหมายของ
ค าถามอยา่งครบถ้วน 
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3. การสรุปความ 
ความสามารถด้านการสรุปความพิจารณาจากการประยุกต์หรือขยายแนวคิด เพ่ือ

คาดการณ์และลงข้อสรุปจากข้อมลู เม่ือพิจารณาความสามารถด้านการสรุปความของผู้ เรียนเป็น
กลุม่โดยวดัและประเมินจากการการตอบค าถามของผู้ เรียนเป็นกลุม่ในใบกิจกรรมท่ี 2 พบวา่ 

3.1) กลุ่มผู้ เรียนท่ีมีความสามารถด้านการสรุปความอยูใ่นระดบัดีมาก จ านวน 5 
กลุม่ โดยผู้ เรียนสามารถลงข้อสรุปค าตอบได้อยา่งถกูต้องครบถ้วน (ภาพประกอบ 54) 
 

 
 

ภาพประกอบ 54 ตวัอยา่งใบกิจกรรมกลุม่ในกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้าน
การสรุปความอยูใ่นระดบัดีมาก 
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จากภาพประกอบ 54 เป็นตวัอยา่งใบกิจกรรมกลุม่ในกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียน
ท่ีมีระดับความสามารถด้านการสรุปความอยู่ในระดับดีมาก จากการตอบค าถามข้อท่ี 1 ของ
ผู้ เรียนเก่ียวกับสาเหตุท่ีท าให้มีแนวโน้มการเพิ่มขึน้ของโรคเบาหวานจ านวนมาก โดยสาเหตุท่ี
ผู้ เรียนตอบมา ได้แก่ พฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกก าลงักายท่ีน้อยลง ความผิดปกติ
ของตับอ่อน พันธุกรรม และการขาดมาตรการควบคุม เม่ือพิจารณาค าตอบของผู้ เรียน พบว่า 
ผู้ เรียนสามารถลงข้อสรุปเก่ียวกบัสาเหตขุองการเพิ่มขึน้ของโรคเบาหวานได้ถกูต้อง ครบถ้วน 

3.2) กลุ่มผู้ เรียนท่ีมีความสามารถด้านการสรุปความอยู่ในระดับดี จ านวน 2 
กลุม่ โดยผู้ เรียนสามารถลงขยายแนวคดิเพ่ือลงข้อสรุปได้ถกูต้อง (ภาพประกอบ 55) 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 55 ตวัอยา่งใบกิจกรรมกลุม่ในกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้าน
การสรุปความอยูใ่นระดบัดี 
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จากภาพประกอบ 55 เป็นตวัอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมท่ี 2 ของกลุ่ม
ผู้ เรียนท่ีมีระดับความสามารถด้านการวิเคราะห์อยู่ในระดบัดี จากการตอบค าถามข้อท่ี 2 ของ
ผู้ เรียนท่ีให้คิดมาตรการในการป้องกันและควบคุมอัตราการเพิ่มขึน้ของโรคเบาหวาน ผู้ เรียนได้
เขียนตอบโดยมีประเด็นส าคญั คือ ออกก าลงักาย ควบคมุน า้หนกัให้คงท่ี รับแสงแดดอ่อน ๆ ยาม
เช้าหรือเย็น หลีกเล่ียงการรับประทานแอลกอฮอล์ และรับประทานอาหารให้ครบ  5 หมู่ ผ่านการ
โฆษณาและรณรงค์ เม่ือพิจารณาจากการตอบค าถามข้อท่ี 2 ของผู้ เรียน พบว่า ผู้ เรียนลงข้อสรุป
เก่ียวกบัมาตรการและวิธีการปอ้งกนัการเกิดโรคเบาหวานได้ถกูต้อง แตย่งัขาดการอธิบายวิธีการท่ี
จะใช้กบัมาตรการท่ีตัง้ขึน้ เชน่ รณรงค์ ประชาสมัพนัธ์ 

 
4. การอธิบาย 

ความสามารถด้านการอธิบายพิจารณาจากการอธิบายและการให้เหตุผล  และมี
หลกัฐานหรือข้อมลูสนบัสนนุ เม่ือพิจารณาความสามารถด้านการอธิบายของผู้ เรียนเป็นกลุ่ม โดย
วดัและประเมินจากการเขียนตอบค าถามของผู้ เรียนเป็นกลุม่ในใบกิจกรรมท่ี 2 พบวา่  

4.1) กลุ่มผู้ เรียนมีความสามารถด้านการอธิบายอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 4 
กลุม่ โดยผู้ เรียนสามารถเขียนอธิบายและให้เหตผุลได้ และมีหลกัฐานหรือข้อมลูสนบัสนนุเพียงพอ 
(ภาพประกอบ 56) 
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ภาพประกอบ 56 ตวัอยา่งใบกิจกรรมกลุม่ในกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้าน
การอธิบายอยูใ่นระดบัดีมาก 

 
จากภาพประกอบ 56 เป็นตวัอยา่งใบกิจกรรมกลุม่ในกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียน

ท่ีมีระดบัความสามารถด้านการอธิบายอยู่ในระดบัดีมาก จากการตอบค าถามข้อท่ี 1 ของผู้ เรียน
เก่ียวกับสาเหตุท่ีท าให้อัตราการเกิดโรคเบาหวานเพิ่มขึน้ ผู้ เรียนได้อธิบายและให้เหตุผลแต่ละ
สาเหตุ ได้แก่ พฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกก าลังกายท่ีน้อยลง ความผิดปกติของ 
ตบัออ่น พนัธุกรรม และการขาดมาตรการควบคมุ ซึ่งผู้ เรียนสามารถอธิบายและให้เหตผุลเก่ียวกบั
สาเหตขุองการเพิ่มขึน้ของโรคเบาหวานได้ถกูต้อง ครบถ้วน และเมื่อตรวจสอบข้อมลูสนบัสนนุของ
สมาชิกแตล่ะคนภายในกลุม่พบวา่ มีข้อมลูสนบัสนนุเพียงพอในการตอบค าถาม 
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4.2) ผู้ เรียนมีความสามารถด้านการอธิบายอยู่ในระดับดี จ านวน 3 กลุ่ม โดย
ผู้ เรียนสามารถเขียนอธิบายและให้เหตุผลได้บางส่วน และมีหลักฐานหรือข้อมูลสนับสนุน 
(ภาพประกอบ 57) 

 

 
 

ภาพประกอบ 57 ตวัอยา่งใบกิจกรรมกลุม่ในกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้าน
การอธิบายอยูใ่นระดบัดี 

 
จากภาพประกอบ 57 เป็นตวัอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมท่ี 2 ของกลุ่ม

ผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้านการอธิบายอยูใ่นระดบัดี จากการตอบค าถามข้อท่ี 3 ของผู้ เรียน
เก่ียวกบัหลกัการและเหตผุลท่ีใช้ในการคดิค้นตวัยาในการรักษาโรคเบาหวาน โดยผู้ เรียนได้อธิบาย
หลกัการการลดระดบัน า้ตาลและการน าอินซูลินกลบัเข้าไปสู่ร่างกาย แตย่งัขาดการอธิบายวิธีการ
น าอินซูลินเข้าสู่ ร่างกาย แสดงให้เห็นว่า ผู้ เรียนอธิบายและให้เหตุผลได้บางส่วน และเม่ือ
ตรวจสอบหลกัฐานของสมาชิกแตล่ะคนภายในกลุ่มพบว่า มีหลกัฐานหรือข้อมลูสนบัสนนุในการ
ตอบค าถาม 
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5. ลักษณะของผู้ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ลักษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณพิจารณาจากการแสดงมุมมองท่ี

หลากหลายจากการพิจารณามุมมองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสถานการณ์ปัญหา โดยวดัและประเมิน
จากการเขียนตอบค าถามและผลการรวบรวมข้อมลูเพิ่มเตมิของผู้ เรียนเป็นกลุ่มลงในใบกิจกรรมท่ี 
2 พบวา่  

5.1) กลุ่มผู้ เรียนท่ีมีลักษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับ 
ดีมาก จ านวน 6 กลุม่ โดยผู้ เรียนแสดงมมุมองอยา่งหลากหลาย มีความยืดหยุ่น โดยเข้าใจมมุมอง
อ่ืนท่ีมีหลากหลาย และอธิบายสถานการณ์ปัญหาได้ (ภาพประกอบ 58) 

 

 
 

ภาพประกอบ 58 ตวัอยา่งใบกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียนท่ีมีลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณอยูใ่นระดบัดีมาก 

 
จากภาพประกอบ 58 เป็นตวัอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมท่ี 2 ของกลุ่ม

ผู้ เรียนท่ีมีลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคดิอยา่งมีวิจารณญาณอยู่ในระดบัดีมาก จากการตอบค าถามข้อท่ี 
2 ของผู้ เรียนเก่ียวกับมาตรการในการป้องกันและควบคุมอัตราการเพิ่มขึน้ของโรคเบาหวาน 
ผู้ เรียนได้เขียนตอบโดยมีประเด็นส าคัญ  คือ จัดท าส่ือโฆษณา เว็บไซต์ โปสเตอร์ เพ่ือ
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ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เก่ียวกับผลเสียจากการเป็นโรคเบาหวาน ขอความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองควบคมุดแูลไมใ่ห้เดก็รับประทานอาหารหวานมากเกินไป ส่วนผู้สงูอายท่ีุมีความเส่ียงจะ
รณรงค์ให้ออกก าลงักายเป็นประจ า มีการจดัตัง้โครงการเต้นแอโรบิกในชุมชน เม่ือพิจารณาจาก
ค าตอบของผู้ เรียน พบว่า ผู้ เรียนมีมมุมองท่ีหลากหลายและยืดหยุ่นในการออกแบบมาตรการและ
วิธีปอ้งกันการเพิ่มขึน้ของโรคเบาหวานท่ีมีหลากหลายรูปแบบ อีกทัง้พิจารณาให้เหมาะสมกับคน
หลายกลุม่วยั 

5.2) กลุ่มผู้ เรียนท่ีมีลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดบัดี
จ านวน 1 กลุ่ม โดยผู้ เรียนแสดงมุมมองอย่างหลากหลาย โดยพิจารณาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
สถานการณ์ปัญหาได้ (ภาพประกอบ 59) 
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ภาพประกอบ 59 ตวัอยา่งใบกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียนท่ีมีลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณอยูใ่นระดบัดี 

 
จากภาพประกอบ 59 เป็นตวัอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมท่ี 2 ของกลุ่ม

ผู้ เรียนท่ีมีลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดบัดี จากการตอบค าถามข้อท่ี 2 
ของผู้ เรียนเก่ียวกบัมาตรการในการปอ้งกนัและควบคมุอตัราการเพิ่มขึน้ของโรคเบาหวาน ผู้ เรียน
ได้เขียนตอบโดยมีประเด็นส าคญั คือ ออกก าลังกาย ควบคุมน า้หนกัให้คงท่ี รับแสงแดดอ่อน ๆ 
ยามเช้าหรือเย็น หลีกเล่ียงการรับประทานแอลกอฮอล์ และรับประทานอาหารให้ครบ  5 หมู่ ผ่าน
การโฆษณาและรณรงค์ เม่ือพิจารณาจากการตอบค าถามข้อท่ี 2 ของผู้ เรียน พบว่า ผู้ เรียนมี
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มมุมองท่ีหลากหลายตอ่การคิดมาตรการและวิธีป้องกนัการเพิ่มขึน้ของผู้ ป่วยท่ีเป็นโรคเบาหวาน 
แตย่งัขาดการอธิบายวิธีการท่ีเหมาะสม เชน่ รณรงค์ ประชาสมัพนัธ์  

 
 จากการท ากิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมท่ี  2 พบว่า ผู้ เรียนส่วนใหญ่ มีระดับ

ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดบัท่ีสงูขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบักิจกรรมท่ี 1 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัดีและดีมาก เน่ืองจากผู้ เรียนเร่ิมคุ้นเคยกับการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน โดยเฉพาะในส่วนของการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือใช้ในการตอบค าถาม จากการ
สมัภาษณ์ผู้ เรียนอย่างไม่เป็นทางการ พบว่า ผู้ เรียนสามารถสืบค้นข้อมลูได้รวดเร็วมากขึน้ มีการ
พิจารณาความน่าเช่ือถือของข้อมูลท่ีสืบค้น สามารถคิดวิเคราะห์ได้เร็วขึน้ นอกจากนี ้จากการ
สงัเกตพฤติกรรมของผู้ เรียนขณะท ากิจกรรมท่ี 2 พบว่า ผู้ เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ อภิปรายกับ
เพ่ือนในกลุ่มโดยเช่ือมโยงความรู้กับสิ่งท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวัน เช่น สาเหตุของการเป็น
โรคเบาหวานท่ีมาจากพฤติกรรมการกินอาหารในปัจจุบนั อาหารในปัจจบุนัมีอิทธิพลต่อการเป็น
โรคเบาหวาน การรักษาโรคเบาหวานในปัจจบุนั แนวโน้มของอาหารท่ีคนส่วนใหญ่รับประทานใน
ปัจจุบนั ประเภทอาหารท่ีจ าหน่ายในร้านสะดวกซือ้ เห็นได้ว่า เม่ือผู้ เรียนได้ท างานกับเพ่ือนเป็น
กลุ่ม ผู้ เรียนมีมุมมองทางความคิดท่ีหลากหลายมากขึน้ เช่ือมโยงความรู้ท่ีมีกับความรู้ใหม่เข้า
ด้วยกนั รับฟังความคดิเห็นจากผู้ อ่ืน ซึ่งส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้พฒันาการคดิอย่างมีวิจารณญาณของ
ตนเองและการท างานร่วมกนักบัผู้ อ่ืน 
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วิเคราะห์ระดับการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนจากกิจกรรมรายบุคคลของ
กิจกรรมที่ 1 และ 2 

เม่ือพิจารณาคะแนนระดับความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
กิจกรรมท่ี 1 ในทุกองค์ประกอบ (ภาพประกอบ 60) พบว่า ผู้ เรียนท่ีมีคะแนนต ่ากว่าค่าเฉล่ียของ
ผู้ เรียนทัง้ชัน้คือ 18.3 คะแนน (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) จ านวน 8 คน โดยเฉพาะผู้ เรียนคนท่ี 11 
15 20 24 และ 25 เน่ืองจากผู้ เรียนยังวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ปัญหาได้ไม่ถูกต้อง หรือ
วิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ได้แต่ยังไม่ครบถ้วน อีกทัง้มีผู้ เรียนบางส่วนตอบค าถามไม่
ครบถ้วน และยงัไม่ถูกต้อง ท าให้คะแนนองค์ประกอบด้านอ่ืน ๆ ต ่า จากการสงัเกตพฤติกรรมการ
เรียนของผู้ เรียน พบว่า ผู้ เรียนวิเคราะห์สิ่งท่ีโจทย์ถามยงัไม่ครบ สืบค้นข้อมูลได้ไม่เพียงตอ่ ท าให้
การตอบค าถามไม่ครบถ้วนทกุประเด็น ผู้สอนจึงแนะน าให้ผู้ เรียนค้นหาข้อมลูเพิ่มเตมิเพ่ือตอบข้อ
สงสยันัน้ รวมถึงใช้ค าถามน าเพ่ือให้ผู้ เรียนฝึกวิเคราะห์ประเด็นปัญหาท่ียงัวิเคราะห์ไมค่รบถ้วน 

เม่ือพิจารณาคะแนนระดับความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
กิจกรรมท่ี 2 ในทุกองค์ประกอบ (ภาพประกอบ 61) พบว่า ผู้ เรียนท่ีมีคะแนนต ่ากว่าค่าเฉล่ียของ
ผู้ เรียนทัง้ชัน้คือ 19.9 คะแนน มีจ านวน 6 คน โดยเฉพาะผู้ เรียนคนท่ี 15 และ 17 ท่ีมีคะแนนรวม
จากทกุองค์ประกอบต ่ากว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ เรียนคนอ่ืน เน่ืองจากผู้ เรียนไม่เขียนตอบค าถาม 
หรือสรุปความและอธิบายค าตอบได้ยังไม่ครบถ้วน ท าให้คะแนนท่ีได้ต ่า แต่อย่างไรก็ตาม ใน
กิจกรรมท่ี 2 ผู้ เรียนส่วนใหญ่มีระดบัความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดบัท่ี
สูงขึน้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีและดีมาก และมีคะแนนระดับความสามารถด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณรวมทกุองค์ประกอบเพิ่มสงูขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบักิจกรรมท่ี 1 โดยเฉพาะผู้ เรียนท่ีได้
คะแนนรวมจากกิจกรรมท่ี 1 ต ่า อาจเป็นผลจากผู้ เรียนเร่ิมคุ้นเคยกับการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน สามารถสืบค้นข้อมลูได้ละเอียดและรวดเร็วมากขึน้ มีการพิจารณาความนา่เช่ือถือ
ของข้อมลูท่ีสืบค้น สามารถคิดวิเคราะห์และสรุปความได้เร็วขึน้ นอกจากนี ้จากการสงัเกตการจด
บนัทึกข้อมลูเพิ่มเติมลงในใบกิจกรรมเด่ียว พบวา่ ผู้ เรียนส่วนใหญ่จดบนัทกึข้อมลูได้ครอบคลมุกบั
การตอบค าถาม พร้อมระบุแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายและน่าเช่ือถือ  ซึ่งส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้
พฒันาการคดิอยา่งมีวิจารณญาณของตนเอง  

ดงันัน้จากการตรวจสอบความสามารถด้านการคดิอยา่งมีวิจารณญาณของผู้ เรียนใน
กิจกรรมท่ี 1 และ 2 พบว่า ผู้ เรียนมีความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีสูงขึน้ โดย
พิจารณาและเปรียบเทียบจากร้อยละของความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในแต่ละ
องค์ประกอบ พบว่า จ านวนผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ใน
ระดบัท่ีสงูมีเพิ่มขึน้ในกิจกรรมท่ี 2 เม่ือเปรียบเทียบกบักิจกรรมท่ี 1 และมีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ 
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ในกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกิจกรรมท่ี 3 ผู้วิจยัได้ปรับรูปแบบกิจกรรมให้
กระชับขึน้ เน่ืองจากผู้ เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลและท างานร่วมกันกับเพ่ือนในกลุ่มได้ มีการ
อภิปรายและลงข้อสรุปร่วมกนั โดยให้ผู้ เรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพ่ือก าหนดประเด็นปัญหาจาก
สถานการณ์และโจทย์ จากนัน้ด าเนินการค้นคว้าหาและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปและประเมิน
ค าตอบร่วมกนักบัเพ่ือนในกลุม่ลงในใบกิจกรรมกลุม่เพียงอยา่งเดียว และน าเสนอหน้าชัน้เรียน  

สถานการณ์ ท่ีใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกิจกรรมท่ี 3 เป็น
สถานการณ์เก่ียวกบัฮอร์โมนในเด็กวยัรุ่น โดยก าหนดข้อความให้ผู้ เรียนวิเคราะห์และตอบค าถาม
ดงันี ้

 
“Hormones วยัว้าวุ่น” เม่ือหนุ่มสาววยัฮอร์โมนพลุ่งพล่านกลุ่มนี ้เดินมาถึงจุดหนึ่ง

ของชีวิตท่ีเต็มไปด้วยความสนุก ความคะนอง ความผิดหวงั ความสมหวงัความรัก ความเกลียด 
ความฝัน อารมณ์และเร่ืองราวสบัสนโลดโผนต่าง ๆ ซดัเข้ามาในชีวิตอย่างจงัจนพวกเขาต้องเซไป 
ใช.่.. “เป็นวยัรุ่นมนัเหน่ือยอยา่งนีน่ี้แหละ”  

(หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ.  (2560).  อึง้! ไทยพบเบาหวาน 4.8 ล้านคน.  จาก https:// 
www.thairath.co.th /content/996073) 

 
ผู้วิจยัให้ผู้ เรียนตอบค าถามทัง้หมด 3 ข้อ ดงันี ้

1) จากข้อความข้างต้น “หนุม่สาววยัฮอร์โมนพลุ่งพลา่น” ผู้ เรียนคดิวา่เม่ือเข้าสู่วยัรุ่น
จะมีการเปล่ียนแปลงของฮอร์โมนใดบ้างในร่างกาย และเปล่ียนแปลงอยา่งไร 

2) ในฐานะท่ีผู้ เรียนเป็นวยัรุ่น ผู้ เรียนคิดว่าปัญหาการทะเลาะวิวาทในวยัรุ่นมีผลมา
จากการเปล่ียนแปลงของฮอร์โมนหรือไม ่อยา่งไร 

3) “ผู้หญิงมกัมีความรักและผกูพนักบัผู้คน นิยมการโอบกอดและแสดงออกถึงความ
รักและหว่งใยมากกวา่ผู้ชาย” จากบทความนีผู้้ เรียนเห็นด้วยหรือไม ่พร้อมให้เหตผุลประกอบ 

 
 เม่ือพิจารณาความสามารถด้านการคดิอย่างมีวิจารณญาณของผู้ เรียนแตล่ะกลุ่ม 

โดยวดัและประเมินองค์ประกอบด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณทัง้หมด 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
การวิเคราะห์ การตีความ การสรุปความ การอธิบาย  และลักษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ จากการเขียนตอบค าถามลงในใบกิจกรรมกลุม่ได้ผลดงันี ้(ตาราง 10) 
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ตาราง 10 ระดบัความสามารถด้านการคดิอย่างมีวิจารณญาณของผู้ เรียนเป็นกลุม่จ าแนกแตล่ะ
องค์ประกอบจากกิจกรรมท่ี 3 
 

กลุม่ท่ี 

ระดบัความสามารถด้านการคดิอยา่งมีวิจารณญาณจ าแนกแตล่ะองค์ประกอบ 

จากกิจกรรมท่ี 3 

การวิเคราะห์ การตีความ การสรุปความ การอธิบาย 
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ภาพประกอบ 62 ระดบัความสามารถด้านการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของผู้ เรียนเป็นกลุม่จ าแนก 

แตล่ะองค์ประกอบจากกิจกรรมท่ี 3 
 

 การวิเคราะห์  การตีความ  การสรุปความ  การอธิบาย  ลกัษณะของผู้ที่มี

การคิดอยา่งมี

วิจารณญาณ 
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จากตาราง 9 และภาพประกอบ 62 มีกลุ่มผู้ เรียนทัง้หมด 7 กลุ่ม ในการท ากิจกรรมการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานในกิจกรรมท่ี 3 โดยกลุ่มผู้ เรียนส่วนใหญ่มีระดบัความสามารถด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณในทุกองค์ประกอบอยู่ในระดบัดี มีเพียงบางกลุ่มท่ีอยู่ในระดบัดีมาก 
และบางกลุม่ท่ีมีระดบัความสามารถด้านการสรุปความอยูใ่นระดบัปานกลาง 

เม่ือวิเคราะห์ระดับความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณจ าแนกแต่ละ
องค์ประกอบของผู้ เรียนแตล่ะกลุม่สามารถสรุปผลได้ดงันี ้

1. การวิเคราะห์ 
ความสามารถด้านการวิเคราะห์พิจารณาจากการระบุ  วิเคราะห์ จ าแนกประเด็น

ส าคญัจากสถานการณ์ปัญหาในใบกิจกรรม เม่ือพิจารณาจากการเขียนของผู้ เรียนเป็นรายบคุคล
ในใบกิจกรรมท่ี 3 พบวา่  

1.1) กลุ่มผู้ เรียนท่ีมีความสามารถด้านการวิเคราะห์อยู่ในระดบัดีมาก จ านวน 6 
กลุ่ม เม่ือพิจารณาการตอบค าถามจากใบกิจกรรม  พบว่า ผู้ เรียนสามารถระบุ วิเคราะห์ และ
จ าแนกประเดน็ส าคญัจากสถานการณ์ปัญหาได้ถกูต้อง ครบถ้วน (ภาพประกอบ 63) 

 

 
 
ภาพประกอบ 63 ตวัอยา่งใบกิจกรรมกลุม่ในกิจกรรมท่ี 3 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้าน

การวิเคราะห์อยูใ่นระดบัดีมาก 
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จากภาพประกอบ 63 เป็นตวัอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมท่ี 3 ของกลุ่ม
ผู้ เรียนท่ีมีระดับความสามารถด้านการวิเคราะห์อยู่ในระดับดีมาก  เม่ือพิจารณาจากการตอบ
ค าถามข้อท่ี 1 ของกลุม่ผู้ เรียน พบวา่ ผู้ เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อความจากสถานการณ์ปัญหาและ
ระบุฮอร์โมนท่ีส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงทัง้ทางด้านร่างกายและอารมณ์ของวัยรุ่นได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ได้แก่ เทสโทสเทอโรน อีสโทรเจน โพรเจสเทอโรน โดพามีน เอ็นโดฟริน คอร์ติซอล 
เอพิเนฟริน และซีโรโทนิน 

1.2) กลุ่มผู้ เรียนท่ีมีความสามารถด้านการวิเคราะห์อยู่ในระดบัดี จ านวน 4 กลุ่ม 
เม่ือพิจารณาการตอบค าถามจากใบกิจกรรม  พบว่า ผู้ เรียนสามารถระบุ วิเคราะห์ และจ าแนก
ประเดน็ส าคญัจากสถานการณ์ปัญหาได้ถกูต้อง แตย่งัไมค่รบถ้วน (ภาพประกอบ 64) 
 

 
 
ภาพประกอบ 64 ตวัอยา่งใบกิจกรรมกลุม่ในกิจกรรมท่ี 3 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้าน

การวิเคราะห์อยูใ่นระดบัดี 
 

จากภาพประกอบ 64 เป็นตวัอยา่งใบกิจกรรมกลุม่ในกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียน
ท่ีมีระดบัความสามารถด้านการวิเคราะห์อยูใ่นระดบัดี จากการตอบค าถามข้อท่ี 1 ของกลุ่มผู้ เรียน 
พบว่า ผู้ เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อความจากสถานการณ์ปัญหาและระบุฮอร์โมนท่ีส าคญัต่อการ
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เปล่ียนแปลงทัง้ทางด้านร่างกายและอารมณ์ของวยัรุ่นได้ถกูต้อง แตย่งัระบบุทบาทและหน้าท่ีของ
ฮอร์โมนยงัไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะฮอร์โมนเพศท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกายของ
วยัรุ่น เชน่ เทสโทสเทอโรน อีสโทรเจน โพรเจสเทอโรน 
 

2. การตีความ 
ความสามารถด้านการตีความพิจารณาจากความเข้าใจโจทย์ปัญหา การตีความจาก

โจทย์ค าถาม  สามารถตอบค าถามได้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของค าถาม เม่ือพิจารณา
ความสามารถด้านการตีความของผู้ เรียนจากการการตอบค าถามของผู้ เรียนเป็นกลุ่มในใบ
กิจกรรมท่ี 3 พบวา่ 

2.1 กลุ่มผู้ เรียนท่ีมีความสามารถด้านการตีความอยู่ในระดบัดีมาก จ านวน 1 
กลุ่ม โดยผู้ เรียนสามารถตีความจากโจทย์ค าถามได้ถูกต้อง และตอบค าถามได้สอดคล้องกับ
จดุมุง่หมายของค าถาม (ภาพประกอบ 65) 
 

 
 

ภาพประกอบ 65 ตวัอยา่งใบกิจกรรมกลุม่ในกิจกรรมท่ี 3 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้าน
การตีความอยูใ่นระดบัดีมาก 
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จากภาพประกอบ 65 เป็นตวัอยา่งใบกิจกรรมกลุม่ในกิจกรรมท่ี 3 ของผู้ เรียน
ท่ีมีระดบัความสามารถด้านการตีความอยู่ในระดบัดีมาก จากการตอบค าถามข้อท่ี 1 ของผู้ เรียน 
พบว่า ผู้ เรียนสามารถตีความโจทย์ค าถามได้ถกูต้อง ครบถ้วน โดยสามารถระบฮุอร์โมนท่ีเก่ียวข้อง
กับการเปล่ียนแปลงของร่างกายในวยัรุ่นได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของข้อ
ค าถาม ได้แก่ เทสโทสเทอโรน อีสโทรเจน โพรเจสเทอโรน โดพามีน เอ็นโดฟริน คอร์ติซอล  
เอพิเนฟริน และซีโรโทนิน 

2.2) กลุ่มผู้ เรียนท่ีมีความสามารถด้านการตีความอยู่ในระดบัดี จ านวน 6 กลุ่ม 
โดยผู้ เรียนสามารถตีความจากโจทย์ค าถามได้บางส่วน และตอบค าถามได้สอดคล้องกับ
จดุมุง่หมายของค าถามบางสว่น (ภาพประกอบ 66) 

 

 
 

ภาพประกอบ 66 ตวัอยา่งใบกิจกรรมกลุม่ในกิจกรรมท่ี 3 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้าน
การตีความอยูใ่นระดบัดี 

 
จากภาพประกอบ 66 เป็นตวัอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมท่ี 3 ของกลุ่ม

ผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้านการตีความอยูใ่นระดบัดี จากการตอบค าถามข้อท่ี 2 ของผู้ เรียน 
พบว่า ผู้ เรียนสามารถตีความโจทย์ค าถามได้บางส่วน โดยตอบค าถามเก่ียวกบัการทะเลาะวิวาท
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ของวยัรุ่นท่ีเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของฮอร์โมน โดยให้เหตุผลว่า ฮอร์โมนท าให้วัยรุ่นมี
อารมณ์ท่ีรุนแรง ตดัสินใจโดยใช้อารมณ์มากกว่าเหตผุล เกิดการทะเลาะวิวาทได้ แตเ่ม่ือพิจารณา
จากค าตอบของผู้ เรียน พบว่า ผู้ เรียนยังขาดการเช่ือมโยงกับฮอร์โมนท่ีเก่ียวข้องกับการ
เปล่ียนแปลงทางด้านอารมณ์ท่ีเกิดขึน้ ดังนัน้ผู้ เรียนจึงตีความโจทย์ค าถามและตอบค าถาม
สอดคล้องกบัจดุมุง่หมายของค าถามได้บางสว่น 

 
3. การสรุปความ 
ความสามารถด้านการสรุปความพิจารณาจากการประยุกต์หรือขยายแนวคิด เพ่ือ

คาดการณ์และลงข้อสรุปจากข้อมูล และสามารถเช่ือมโยงความรู้ท่ีมีกับความรู้ใหม่ได้ เม่ือ
พิจารณาความสามารถด้านการสรุปความของผู้ เรียนเป็นกลุ่มโดยวดัและประเมินจากการเขียนลง
ข้อสรุปในการตอบค าถามของผู้ เรียนเป็นกลุม่จากใบกิจกรรมท่ี 3 พบวา่ 

3.1) กลุม่ผู้ เรียนท่ีมีความสามารถด้านการสรุปความอยูใ่นระดบัดีมาก จ านวน 1 
กลุม่ โดยผู้ เรียนสามารถลงข้อสรุปค าตอบได้อยา่งถกูต้องครบถ้วน (ภาพประกอบ 67) 
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ภาพประกอบ 67 ตวัอยา่งใบกิจกรรมกลุม่ในกิจกรรมท่ี 3 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้าน
การสรุปความอยูใ่นระดบัดีมาก 

 
จากภาพประกอบ 67 เป็นตวัอยา่งใบกิจกรรมกลุม่ในกิจกรรมท่ี 2 ของผู้ เรียน

ท่ีมีระดับความสามารถด้านการสรุปความอยู่ในระดับดีมาก จากการตอบค าถามข้อท่ี 1 ของ
ผู้ เรียน พบว่า ผู้ เรียนสามารถลงข้อสรุปเก่ียวกับปัญหาการทะเลาะวิวาทท่ีเป็นผลมาจากการ
เปล่ียนแปลงของฮอร์โมนได้อย่างถูกต้อง โดยมีประเด็นส าคัญ คือ การเปล่ียนแปลงทางด้าน
ร่างกายของวยัรุ่นเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว ท าให้การปรับตวัให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงยาก อีก
ทัง้วยัรุ่นเป็นวยัท่ีต้องการการยอมรับจากเพ่ือน ๆ มีอารมณ์ท่ีหงุดหงิดง่าย มกัรวมตวักันเป็นกลุ่ม 
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มีคา่นิยมผิด ๆ เก่ียวกบัการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา โดยผู้ เรียนเช่ือมโยงสาเหตดุงักล่าวกบั
ฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนและเอพิเนฟรินท่ีเก่ียวข้องกับอารมณ์ท่ีรุนแรงและการป้องกันตัวจาก
อนัตราย เม่ือพิจารณาจากค าตอบของผู้ เรียน พบว่า ผู้ เรียนสามารถลงข้อสรุปเก่ียวกบัสาเหตขุอง
ปัญหาการทะเลาะวิวาทในวัยรุ่นเช่ือมโยงกับการเปล่ียนแปลงของฮอร์โมนได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน  

3.2) กลุ่มผู้ เรียนท่ีมีความสามารถด้านการสรุปความอยู่ในระดับดี จ านวน 4 
กลุม่ โดยผู้ เรียนสามารถลงข้อสรุปได้ถกูต้อง (ภาพประกอบ 68) 
 

 
 
ภาพประกอบ 68 ตวัอยา่งใบกิจกรรมกลุม่ท่ี 3 ของผู้ เรียนท่ีมีความสามารถด้านการสรุปความอยู่

ในระดบัดี 
 

จากภาพประกอบ 68 เป็นตวัอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมท่ี 3 ของกลุ่ม
ผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้านการสรุปความอยู่ในระดบัดี จากการตอบค าถามข้อท่ี 2 ของ
ผู้ เรียน พบว่า ผู้ เรียนสามารถลงข้อสรุปค าถามได้บางส่วน โดยตอบค าถามเก่ียวกับการทะเลาะ
วิวาทของวยัรุ่นท่ีเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของฮอร์โมน โดยให้เหตผุลว่า ฮอร์โมนท าให้วยัรุ่น
มีอารมณ์ท่ีรุนแรง ตัดสินใจโดยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล เกิดการทะเลาะวิวาทได้ แต่เม่ือ
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พิจารณาจากค าตอบของผู้ เรียน พบว่า ผู้ เรียนยงัขาดการเช่ือมโยงกับฮอร์โมนท่ีเก่ียวข้องกับการ
เปล่ียนแปลงทางด้านอารมณ์ท่ีเกิดขึน้ จะเห็นได้ว่า ผู้ เรียนลงข้อสรุปและตอบค าถามได้เพียง
บางสว่น 

3.3) กลุ่มผู้ เรียนท่ีมีความสามารถด้านการสรุปความอยู่ในระดับปานกลาง 
จ านวน 1 กลุ่ม โดยผู้ เรียนสามารถลงขยายแนวคิดเพ่ือลงข้อสรุปได้ถกูต้องบางสว่น (ภาพประกอบ 
69) 
 

 
 
ภาพประกอบ 69 ตวัอยา่งใบกิจกรรมกลุม่ท่ี 3 ของผู้ เรียนท่ีมีความสามารถด้านการสรุปความอยู่

ในระดบัปานกลาง 
 

จากภาพประกอบ 69 เป็นตวัอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมท่ี 3 ของกลุ่ม
ผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้านการสรุปความอยู่ในระดบัปานกลาง จากการตอบค าถามข้อท่ี 3 
ของผู้ เรียน พบว่า ผู้ เรียนตอบค าถามเก่ียวกับฮอร์โมนท่ีเก่ียวข้องกับการแสดงความรัก การโอบ
กอดของผู้หญิงได้ยงัไม่ถกูต้อง โดยฮอร์โมนท่ีเก่ียวข้อง คือ ออกซิโทซิน แสดงให้เห็นว่า ผู้ เรียนยงั
ลงข้อสรุปเก่ียวกบัฮอร์โมนท่ีเก่ียวข้องยงัไมถ่กูต้อง 
 

4. การอธิบาย 
ความสามารถด้านการอธิบายพิจารณาจากการอธิบายและการให้เหตุผล และมี

หลกัฐานหรือข้อมลูสนบัสนนุ เม่ือพิจารณาความสามารถด้านการอธิบายของผู้ เรียนเป็นกลุ่ม โดย
วดัและประเมินจากการเขียนตอบค าถามของผู้ เรียนเป็นกลุม่ในใบกิจกรรมท่ี 3 พบวา่  
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4.1) กลุ่มผู้ เรียนมีความสามารถด้านการอธิบายอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 1 
กลุม่ โดยผู้ เรียนสามารถเขียนอธิบายและให้เหตผุลได้ และมีหลกัฐานหรือข้อมลูสนบัสนนุเพียงพอ 
(ภาพประกอบ 70) 

 

 
 
ภาพประกอบ 70 ตวัอยา่งใบกิจกรรมกลุม่ในกิจกรรมท่ี 3 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้าน

การอธิบายอยูใ่นระดบัดีมาก 
 

จากภาพประกอบ 70 เป็นตวัอยา่งใบกิจกรรมกลุม่ในกิจกรรมท่ี 3 ของผู้ เรียน
ท่ีมีระดบัความสามารถด้านการอธิบายอยู่ในระดบัดีมาก จากการตอบค าถามข้อท่ี 2 ของผู้ เรียน 
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พบว่า ผู้ เรียนสามารถอธิบายและให้เหตผุลเก่ียวกับปัญหาการทะเลาะวิวาทในวยัรุ่นท่ีเป็นผลมา
จากการเปล่ียนแปลงของฮอร์โมนได้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยอธิบายการเปล่ียนแปลงด้านร่างกาย
และอารมณ์ของวยัรุ่นท่ีต้องการการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน มีอารมณ์ร้อน หงุดหงิดง่าย ใช้ความ
รุนแรงในการแก้ปัญหา และให้เหตผุลว่าเก่ียวข้องกบัการเปล่ียนแปลงของฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน
และเอพิเนฟรินท่ีท าให้ผู้ ชายมีอารมณ์รุนแรง และเม่ือตรวจสอบหลักฐานของสมาชิกแต่ละคน
ภายในกลุม่พบวา่ มีหลกัฐานหรือข้อมลูสนบัสนนุเพียงพอในการตอบค าถาม 

4.2) ผู้ เรียนมีความสามารถด้านการอธิบายอยู่ในระดับดี จ านวน 6 กลุ่ม โดย
ผู้ เรียนสามารถเขียนอธิบายและให้เหตุผลได้บางส่วน และมีหลักฐานหรือข้อมูลสนับ สนุน 
(ภาพประกอบ 71) 

 

 
 
ภาพประกอบ 71 ตวัอยา่งใบกิจกรรมกลุม่ในกิจกรรมท่ี 3 ของผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้าน

การอธิบายอยูใ่นระดบัดี 
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จากภาพประกอบ 71 เป็นตวัอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมท่ี 3 ของกลุ่ม
ผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถด้านการอธิบายอยูใ่นระดบัดี จากการตอบค าถามข้อท่ี 1 ของผู้ เรียน 
พบวา่ อธิบายและให้เหตผุลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของฮอร์โมนในวยัรุ่ยได้ถกูต้อง โดยผู้ เรียนได้
ระบฮุอร์โมนท่ีเก่ียวข้องมา 2 ฮอร์โมน คือ เทสโทสเทอโรน และอีสโทรเจน พร้อมอธิบายหน้าท่ีและ
บทบาทของฮอร์โมนดงักล่าว แต่ยังไม่ครบถ้วน ดังจะเห็นได้จากการอธิบายหน้าท่ีของฮอร์โมน 
อีสโทรเจน ผู้ เรียนระบุเพียงท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อร่างกาย แต่ยังไม่อธิบายรายละเอียด
เพิ่มเติมเก่ียวกบัการท าให้เกิดลกัษณะของเพศหญิง ได้แก่ แตกเนือ้สาว มีเสียงเล็กแหลม สะโพก
พาย อวยัวะเพศและเต้านมมีขนาดใหญ่ มีขนขึน้ตามรักแร้และอวยัวะเพศ  

 
5. ลักษณะของผู้ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ลักษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณพิจารณาจากการแสดงมุมมองท่ี
หลากหลายจากการพิจารณามุมมองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสถานการณ์ปัญหา โดยวดัและประเมิน
จากการเขียนผลการรวบรวมข้อมลูเพิ่มเตมิของผู้ เรียนเป็นกลุม่ลงในใบกิจกรรมท่ี 3 พบวา่ 

5.1) กลุ่มผู้ เรียนท่ีมีลักษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับ 
ดีมาก จ านวน 1 กลุม่ โดยผู้ เรียนแสดงมมุมองอยา่งหลากหลาย มีความยืดหยุ่น โดยเข้าใจมมุมอง
อ่ืนท่ีมีหลากหลาย และอธิบายสถานการณ์ปัญหาได้ (ภาพประกอบ 72) 
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ภาพประกอบ 72 ตวัอยา่งใบกิจกรรมท่ี 3 ของกลุม่ผู้ เรียนท่ีมีลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคดิอยา่งมี
วิจารณญาณอยูใ่นระดบัดีมาก 

 
จากภาพประกอบ 72 ตวัอย่างใบกิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมท่ี 3 ของผู้ เรียนท่ีมี

ลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดบัดีมาก จากการตอบค าถามข้อท่ี 2 ของ
ผู้ เรียน พบว่า ผู้ เรียนสามารถแสดงมุมมองได้อย่างหลากหลาย มีความยืดหยุ่น ดงัจะเห็นได้จาก
การอธิบายการเปล่ียนแปลงทัง้ทางร่างกาย ทางอารมณ์ และทางสงัคมของวยัรุ่น ซึ่งต้องการการ
ยอมรับจากเพ่ือน มีอารมณ์ท่ีรุนแรง หงุดหงิดง่าย ให้ความส าคญักับเพ่ือนมากกว่าพ่อแม่ โดย
เช่ือมโยงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวกับการเปล่ียนแปลงของฮอร์โมนในร่างกาย คือ ฮอร์โมน 



  137 

เทสโทสเตอโรนท่ีท าให้มีอารมณ์รุนแรง มีอารมณ์ร้อนในเพศชาย และฮอร์โมนอีพีเนฟรินท่ีจะท าให้
มีแรงมากขึน้และป้องกันตัวจากอันตราย เม่ือพิจารณาจากค าตอบของผู้ เรียนพบว่า ผู้ เรียน
สามารถแสดงมุมมองได้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาอย่างมีเหตุผล และ
สามารถอธิบายสถานการณ์ปัญหาเช่ือมโยงกบัการเปล่ียนแปลงของฮอร์โมนได้อยา่งเหมาะสม 

5.2) กลุ่มผู้ เรียนท่ีมีลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดบัดี 
จ านวน 6 กลุ่ม โดยผู้ เรียนแสดงมุมมองอย่างหลากหลาย โดยพิ จารณาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
สถานการณ์ปัญหาได้ (ภาพประกอบ 73) 
 

 
 
ภาพประกอบ 73 ตวัอยา่งใบกิจกรรมกลุม่ในกิจกรรมท่ี 3 ของผู้ เรียนท่ีมีลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคิด

อยา่งมีวิจารณญาณพิจารณาอยูใ่นระดบัดี 
 

จากภาพประกอบ 73 เป็นตวัอยา่งใบกิจกรรมกลุม่ในกิจกรรมท่ี 3 ของผู้ เรียน
ท่ีมีลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณพิจารณาอยู่ในระดบัดี  จากการตอบค าถามข้อท่ี 
2 ของผู้ เรียน พบว่า ผู้ เรียนแสดงมุมมองเก่ียวกับปัญหาการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่นอย่าง
หลากหลาย โดยเกิดจากฮอร์โมนมีผลต่อทั ง้ด้านอารมณ์ ท าให้มีอารมณ์ท่ีรุนแรง โมโหง่าย 
ตดัสินใจด้วยอารมณ์มากกว่าการใช้เหตผุล ส่งผลให้เกิดการทะเลาะวิวาท และด้านสงัคม ท าให้
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วัยรุ่นมักติดเพ่ือน ให้ความส าคัญกับเพ่ือน แต่ผู้ เรียนยังขาดการระบุและอธิบายฮอร์โมนท่ี
เก่ียวข้องและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

 
จากการท ากิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมท่ี 3 พบว่า ระดบัความสามารถด้านการคิดอย่างมี

วิจารณญาณของผู้ เรียนแต่ละกลุ่มส่วนใหญ่อยู่ในระดบัดีและดีมาก มีเพียงบางกลุ่มอยู่ในระดบั
ปานกลาง โดยเฉพาะความสามารถด้านการสรุปความท่ีอยู่ในระดบัปานกลางเท่านัน้ เน่ืองจาก
กลุ่มผู้ เรียนดงักล่าวลงข้อสรุปเพ่ือตอบค าถามได้ถูกต้องบางส่วน โดยระบุช่ือฮอร์โมนท่ีเก่ียวข้อง
กับโจทย์ค าถามไม่ถูกต้อง แต่โดยภาพรวมกลุ่มของผู้ เรียนแต่ละกลุ่มมีระดบัความสามารถด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้ เรียนแตล่ะกลุ่มส่วนใหญ่อยู่ในระดบัดี ซึ่งกิจกรรมท่ี 3 เก่ียวข้อง
กบัการท างานของฮอร์โมนหลายตวัและมีผลการตอบสนองของร่างกายท่ีซบัซ้อนมากกว่ากิจกรรม
ท่ี 1 และ 2 

 
2. การตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความก้าวหน้าทางการเรียน 

การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจากการได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ของผู้ เรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ในรายวิชาชีววิทยา เร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ จากการน า
แผนการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานไปใช้กบักลุ่มท่ีศกึษา โดยทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนทัง้ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้แบบทดสอบชดุเดียวกนั เพ่ือ
น ามาวิเคราะห์คะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มศึกษาด้วยวิธี t-test for dependent 
samples ท่ี p = 0.05 ผลการทดสอบพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
10.62 ± 3.91 ส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉ ล่ียเท่ากับ 28.34 ± 5.53 เม่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธี t-test for dependent 
samples พบว่า คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าเรียนอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 (t = -18.93 และ p < .05) (ตาราง 11) 
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ตาราง 11 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยวิธี t-test 
for dependent samples  
 

N = 34 

การทดสอบ 

(คะแนนเตม็ 

40 คะแนน)  

คะแนนต ่าสดุ คะแนนสงูสดุ คา่เฉล่ีย ± SD 
ความแตกตา่ง

ของคา่เฉล่ีย 
t 

ก่อนเรียน 3.50 18.00 10.62 ± 3.91 
17.72 18.93* 

หลงัเรียน 13.50 35.50 28.34 ± 5.53 

*p < .05 
 

ระดับความก้าวหน้าทางการเรียน (average normalized gain, <g>) ได้ค านวณตาม
สูตรของ Hake (1998) เพ่ือจ าแนกความก้าวหน้าของผู้ เรียนแต่ละคน ซึ่งแบ่งออกเป็น  3 ระดับ 
ได้แก่ ระดับต ่า (0.00-0.29) ระดับปานกลาง  (0.30-0.69) และระดับสูง (0.70-1.00) จากผล
การศกึษาพบวา่ ระดบัความก้าวหน้าทางการเรียนด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียของผู้ เรียนทัง้
ชัน้เรียนจัดอยู่ในระดบัปานกลาง (<g> = 0.60) เม่ือพิจารณาระดบัความก้าวหน้าทางการเรียน
รายคน พบว่า มีผู้ เรียนท่ีมีระดบัความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดบัต ่า จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.82 ระดับความก้าวหน้าทางการเรียนระดับปานกลาง จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.88 และระดับความก้าวหน้าทางการเรียนระดับสูง  จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 35.29 
(ภาพประกอบ 74)  
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ภาพประกอบ 74 ระดบัความหน้าทางการเรียนของผู้ เรียนรายบคุคล 
 
3. การตรวจสอบความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ 

จากการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ด้านเนือ้หา ด้านการ
จดัการเรียนรู้ ด้านการวดัและประเมินผล และด้านส่ือการเรียนรู้ โดยให้ผู้ เรียนท าแบบสอบถาม
หลงัจากเสร็จสิน้การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยแบบสอบถามท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม
มาตรประมาณค่า 5 ระดบั พบว่า ผู้ เรียนมีระดบัความพึงพอใจต่อด้านเนือ้หาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (4.27 ± 0.18) ความพึงพอใจต่อด้านการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด (4.55 ± 0.10) ความพึงพอใจต่อด้านการวัดและประเมินผลโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
(4.49 ± 0.07) และความพึงพอใจตอ่ด้านส่ือการเรียนรู้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (4.35 ± 0.08) 
(ตาราง 12) 
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ตาราง 12 ความพงึพอใจของผู้ เรียนท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ระบบ
ตอ่มไร้ท่อ 
 

N = 31 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย แปลผล 
ด้านเนือ้หา   

1. เนือ้หามีความครอบคลมุกบัวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ 4.68 ± 0.48 มากท่ีสดุ 

2. เนือ้หามีการล าดบัเนือ้หาจากง่ายไปยาก 4.32 ± 0.65 มาก 

3. เนือ้หามีความเหมาะสมในการสง่เสริมการคิด

อยา่งมีวิจารณญาณ 

4.45 ± 0.96 มาก 

4. เนือ้หามีความเหมาะสมตอ่ความสามารถของ

ผู้ เรียน 

4.26 ± 0.68 มาก 

5. การจดัเนือ้หาเหมาะสมกบัเวลาในการจดัการ

เรียนรู้ 

3.65 ± 0.75 มาก 

คะแนนเฉล่ียรวม 4.27 ± 0.18 มาก 

ด้านการจัดการเรียนรู้   

1. สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 4.65 ± 0.55 มากท่ีสดุ 

2. สง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ 4.65 ± 0.49 มากท่ีสดุ 

3. สง่เสริมให้ผู้ เรียนให้ผู้ เรียนได้น าความรู้ในชัน้เรียน

มาใช้ในการวิเคราะห์เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิต

จริง 

4.45 ± 0.62 มาก 

4. สง่เสริมให้ผู้ เรียนได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีสว่นชว่ย

ในการเรียนรู้ 

4.39 ± 0.76 มาก 

5. สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีการเรียนรู้ร่วมกนัภายในกลุม่ 4.58 ± 0.62 มากท่ีสดุ 

6. สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีทกัษะในการพดูและน าเสนอ

หน้าชัน้เรียน 

4.65 ± 0.49 มากท่ีสดุ 

7. ความพงึพอใจโดยภาพรวมตอ่การจดัการเรียนรู้ 4.52 ± 0.57 มากท่ีสดุ 

คะแนนเฉล่ียรวม 4.55 ± 0.10 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 12 (ตอ่) 
 

N = 31 
รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย แปลผล 

ด้านการวัดและประเมินผล   

1. การวดัและประเมินผลตรงตามจดุประสงค์การ

เรียนรู้ 

4.40 ± 0.56 มาก 

2. การวดัและประเมินผลก่อนเรียนและหลงัเรียนเพ่ือ

ดพูฒันาการของผู้ เรียน 

4.63 ± 0.49 มากท่ีสดุ 

3. มีการวดัและประเมินผลระหวา่งการจดัการเรียนรู้ 4.60 ± 0.56 มากท่ีสดุ 

4. ครูชีแ้จงรายละเอียดการวดัและประเมินผลให้

ผู้ เรียนทราบ 

4.33 ± 0.66 มาก 

คะแนนเฉล่ียรวม 4.49 ± 0.07 มาก 

ด้านส่ือการเรียนรู้   

1. ส่ือการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาท่ีท าการ

จดัการเรียนรู้ 
4.52 ± 0.63 มากท่ีสดุ 

2. ส่ือ เทคโนโลยี และอปุกรณ์มีความทนัสมยั

เหมาะสมกบัการจดัการเรียนรู้ 
4.29 ± 0.74 มาก 

3. ส่ือการเรียนรู้มีความน่าสนใจ ชว่ยสง่เสริมการ

เรียนรู้ของผู้ เรียน 
4.26 ± 0.77 มาก 

คะแนนเฉล่ียรวม 4.35 ± 0.08 มาก 

คา่เฉล่ียในตารางคือ �̅�  ± SD ซึง่มีคะแนนเตม็ 5 คะแนน 
 

จากผลการตรวจสอบความพึงพอใจของผู้ เรียน (ตาราง 9) แสดงให้เห็นวา่ ผู้ เรียนมีความ
พงึพอใจตอ่การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ระบบตอ่มไร้ท่อ ด้านเนือ้หา ด้านการวดั
และประเมินผล และด้านส่ือการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก ส่วนด้านการจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสดุ  
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4. การตรวจสอบความคิดเหน็และสิ่งได้รับจากการสัมภาษณ์ 
ผู้วิจยัได้ท าการสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการหลงัการจดัการเรียนรู้เพ่ือถามความคดิเห็น

ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้และสิ่งท่ีผู้ เรียนได้รับจากการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ผู้วิจยัได้คดัเลือกผู้ เรียนทัง้หมด 7 คน ซึ่งเป็นตวัแทนจากแตล่ะกลุ่มท่ีใช้ท ากิจกรรมด้วยวิธีการสุ่ม
อยา่งง่าย ซึง่ผู้วิจยัสรุปเป็นประเดน็ตา่ง ๆ ดงันี ้

ประเด็นที่  1 เป็นการสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบความคิดเห็นเก่ียวกับการท า
กิจกรรมโดยภาพรวม  โดยตัง้ค าถามว่า “เม่ือท ากิจกรรมท่ี 1 2 และ 3 ไปแล้ว ผู้ เรียนมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งไรบ้าง” โดยตวัอยา่งค าตอบมีดงันี ้ 

ผู้ เรียนคนท่ี 2 : “เหมือนได้คิดเยอะ อยากรู้ว่ากลุ่มอ่ืนตอบอะไรกนั แล้วกลุ่มเราท่ี
คดิมา ยาท่ีคดิมา นโยบายท่ีคดิมามนัดีไหม เหมือนแขง่กนั ซึง่ผมก็ชอบ ในสว่นการหาข้อมลูแรก ๆ 
ผมก็จะตอบเท่าท่ีโจทย์มนัถาม แต่พอหลงั ๆ ได้ลองหามาเยอะ ๆ ก็ท าให้รู้ว่าข้อมลูบางแหล่งมนั
ยงัไม่คอ่ยโอเค คือเราต้องหามาเยอะ ๆ ก่อนว่าแตล่ะแหล่งข้อมลูเป็นอยา่งไรบ้าง แล้วถึงจะเอามา
ตอบได้ แล้วท าให้เรารู้วา่การท่ีจะท าอะไรอยา่งหนึง่เน่ีย เราต้องเตรียมอะไรบ้าง”  

ครู : “นอกเหนือจากนีค้ดิวา่มีอะไรอีกบ้าง” 
ผู้ เรียนคนท่ี 2 : “เอาจริง ๆ ผมชอบกิจกรรมนีม้าก เหมือนได้คิดจริง ๆ ถ้าเกิดว่า

เรียนในห้องเหมือนเราแค่ฟังครู จด แล้วก็อ่านหนงัสือสอบ รู้แคผ่่าน ๆ อย่างเร่ืองท่ีท ากิจกรรมผม
ว่า ผมจ าได้ เหมือนเวลาท่ีเราผ่านมนัมาเยอะ ๆ ได้คิดกบัมนัเยอะ ๆ เราก็จ าได้ มนัเข้าใจว่าท าไม
ถึงเป็นอย่างนี ้ซึ่งตวัผมเองก็ไม่ได้ชอบชีวะฯ พอได้ท ากิจกรรม ได้ท าอะไรท่ีมันได้คิดหน่อย ได้
ท างานร่วมกบัเพ่ือน มนัก็สนกุกวา่เรียนแบบเดมิ ๆ” 

ผู้ เรียนคนท่ี 7 : เสิร์ชข้อมลูท่ีต้องการหาก็จะเจอเว็ปหลากหลาย เราก็ไม่แน่ใจว่า
ข้อมูลท่ีได้มามนัจริงหรือเปล่า เราก็ไปเสิร์ชให้มนัลึกกว่าเดิมอีกทีนึง อาจจะเสิร์ชใน scholar ไป
ลองอา่นดวูา่มนัมีจริงหรือเปลา่ 

(สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561) 
 

จากผลการสมัภาษณ์ พบวา่ หลงัจากท่ีผู้ เรียนได้ท ากิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานท าให้ผู้ เรียนได้ฝึกการวิเคราะห์มากขึน้ สามารถค้นคว้าและพิจารณาเลือก
แหล่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลาย ๆ แหล่งมาตอบค าถามได้ อีกทัง้ชอบกิจกรรมท่ีท า เน่ืองจาก
สนกุท าให้จดจ าและเข้าใจเนือ้หาได้ดีกวา่การเรียนในรูปแบบเดมิท่ีเป็นแบบบรรยาย และได้ท างาน
ร่วมกนักบัผู้ อ่ืน 
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ประเด็นที่ 2 เป็นการสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบความคิดเห็นเก่ียวกับประโยชน์
ของกิจกรรมต่อผู้เรียน  โดยใช้ค าถามว่า “ผู้ เรียนคิดวา่กิจกรรมชว่ยส่งเสริมการเรียนของผู้ เรียน
ด้านใดบ้าง และสง่เสริมอยา่งไร” โดยตวัอยา่งค าตอบมีดงันี ้

ผู้ เรียนคนท่ี 2 : “ผมสนกุกบัการเรียน ข้อมลูท่ีเอามาจะเป็นอยา่งไรบ้าง เม่ือเทียบ
กบัเพ่ือน มีบางอนัเรายงัมองไมถ่ึง หรือเพ่ือนท่ีมองไมถ่ึง ได้ท างานร่วมกบัเพ่ือน ได้ท างานเป็นทีม” 

ผู้ เรียนคนท่ี 3 : “ครูเปิดโอกาสให้ใช้ส่ือในห้อง ก็เหมือนได้ท าจริง ๆ และมีใบให้
จดบนัทึก เหมือนเราสรุปไว้แล้ว ก็สามารถน ากลบัมาดูได้ แต่พอครูให้น ามาท าในห้องมันก็สนุก 
โดยเฉพาะหวัข้อท่ีน่าสนใจ มนัก็สนกุ ย่ิงได้ท ากบัเพ่ือนด้วย ได้หาข้อมูลจริง ๆ เหมือนเป็นการท า
การวิจัย ได้วิเคราะห์ข้อมูลว่าจริงหรือเปล่า มีงานวิจัยหรือเปล่า ได้ฝึกทักษะการค้นคว้าข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมลู เช่น เปิดเว็บก็ต้องไล่เรียงแล้ววา่มีความน่าเช่ือถือไหม อะไรท่ีดีท่ีสดุ ถ้าสมมติว่ามี
สามเว็บท่ีหามามนัตรงกนั ก็น่าเช่ือถือได้แล้ว แตผ่มก็ไม่รู้ว่าข้อมลูลึก ๆ เป็นอย่างไร เราจะข้อมูล
นัน้ด้วยเหตุผลอะไร ไม่ใช่แบบเป็นเบาหวานขาดอินซูลิน แล้วก็หาว่าอันท่ีเป็นอินซูลินเข้าไปใน
ร่างกาย ซึ่งมันก็ไม่ใช่ เราก็ต้องใช้ตัวอ่ืนแทนท่ีไปลดน า้ตาลแทนอินซูลิน ซึ่งเราก็ต้องคิดว่ามัน
อาจจะไม่ใช่สาเหตุเดียว หรือสองสาเหตุ หรืออาจจะมีสาเหตุท่ีสามท่ีเรายังไม่ รู้  เราก็ต้อง
ครอบคลมุไว้ก่อน และได้ฝึกการท างานกลุม่ในการแบง่หน้าท่ี ชว่ยกนัท า” 

ผู้ เรียนคนท่ี 3 : “ถ้านัง่เรียนก็ฟังครูไปเร่ือย ๆ จดตาม ไฮไลท์ แล้วค่อยเอามาใช้
ตอนก่อนสอบ แล้วก็ลืมหลงัสอบ แต่กระบวนการนีย้งัจ าได้อยู่เลย ว่ามีสารอะไร มีอะไร คือเราได้
หา ได้จดบนัทกึ แล้วก็ใช้จริงในตอนนัน้ มนัก็จะตดิกบัตวัเราในระยะท่ีนานกวา่” 

ผู้ เรียนคนท่ี 4 : “ชอบตอนฟังค าตอบเพ่ือนกลุ่มอ่ืน มันดูแตกต่าง บางกลุ่มฟัง
แล้วไมค่ดิวา่เขาจะคดิแบบนีไ้ด้” 

ผู้ เรียนคนท่ี 5 : “ไมห่ลบั ได้คิดร่วมกนั ได้ฝึกวิเคราะห์ คดิหาสาเหตขุองมนั คิดใน
หลายแง่มมุ มองจากเหตหุนึง่ไปอีกเหตหุนึง่ อีกด้านหนึง่ท่ียงัมองไมเ่ห็น  

ผู้ เรียนคนท่ี 6 : “ดีกว่าท่ีครูสอนไปอย่างเดียวมันก็เข้าหัว ๆ ไปเฉยๆ แต่พอมา
เสิร์ชข้อมลูเองมนัก็ได้หาหลาย ๆ เว็บ ได้ขยายความรู้มากขึน้”  

(สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561) 
 

จากผลการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ เรียนได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมว่าเป็น
กิจกรรมท่ีดีท่ีช่วยฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้สืบค้นแหล่งข้อมูลมาใช้ในการตอบค าถาม
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และพิจารณาความน่าเช่ือถือของข้อมูลท่ีจะมาใช้ในการตอบค าถาม ได้ท างานกับผู้ อ่ืนเป็นกลุ่ม 
รวมถึงชว่ยให้ผู้ เรียนได้ทราบและรับฟังความคดิเห็นของคนอ่ืนท่ีแตกตา่งกนัหรือท่ียงัคดิไมถ่ึง 
 
5. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบ
ประเมินความพงึพอใจ 

5.1 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
จากการศกึษาเอกสารและแนวทางในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา

เป็นฐาน เร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ ตามรูปแบบของการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้วิจยัได้
สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ทัง้หมด 3 แผน โดยแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 
ใบกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สถานการณ์และโจทย์ปัญหาท่ีใช้ในกิจกรรม เนือ้หา
สาระ และใบความรู้ โดยแผนการจดัการเรียนรู้ทัง้หมดได้รับการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 5 
ทา่น ประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์ 3 ท่าน และผู้ เช่ียวชาญทางวิทยาศาสตร์ศกึษา 2 
ท่าน โดยการประเมินค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ทัง้หมด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์ประกอบของ
แผนการจดัการเรียนรู้ และด้านกระบวนการจดัการเรียนรู้ พบว่า องค์ประกอบของแผนการจดัการ
เรียนรู้และกระบวนการจดัการเรียนรู้มีคา่ความสอดคล้องอยู่ระดบัเหมาะสมกบัการน าไปใช้ในทุก
ด้าน นอกจากนี ้ผู้ เช่ียวชาญแนะน าให้ระบุการระบุสาระส าคญั สาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์
ของแผนการจดัการเรียนรู้ให้ชดัเจน ซึ่งผู้วิจยัได้ด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญเป็น
ท่ีเรียบร้อย 

5.2 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ผู้ วิจัยได้สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ เป็น

ข้อสอบแบบอัตนัยจ านวน 21 ข้อ โดยได้ รับการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 5 ท่าน 
ประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์ 3 ท่าน และผู้ เช่ียวชาญทางการศึกษา 2 ท่าน เพ่ือท า
การประเมินค่าดชันีความสอดคล้องของแบบทดสอบ (IOC) พบว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ข้อสอบแต่ละข้อมีค่าดชันีความสอดคล้องอยู่ท่ีมากกว่า 0.5 ขึน้ไป จากนัน้ผู้ วิจยัได้
คัดเลือกข้อสอบท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.5 และท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญเพ่ือน าไปทดลองใช้กบัผู้ เรียนกลุ่มท่ีไม่ใชก่ลุม่ศกึษาเพ่ือหาคา่ความยาก
ง่ายและคา่อ านาจการจ าแนก  

ผลการน าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับกลุ่มผู้ เรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มศกึษา จากนัน้น าผลท่ี
ได้มาวิเคราะห์หาค่าความยาก -ง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบทัง้ฉบบัด้วยสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั พบว่า ข้อสอบแตล่ะข้อมีคา่ความยาก-
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ง่ายอยู่ระหว่าง 0.00 - 0.80 และมีค่าอ านาจการจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.00 - 0.33 จากนัน้ผู้ วิจัยได้
คดัเลือกข้อสอบท่ีมีค่าความยาก-ง่ายอยู่ระหว่าง 0.2 - 0.8 และมีค่าอ านาจการจ าแนกมากกว่า 
0.2 เพ่ือน าไปวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกับกลุ่มท่ีศึกษา ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วยสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.76 ซึ่งมากกว่า 
0.50 ตามท่ีก าหนดไว้  

5.3 การสร้างแบบประเมินถามความพึงพอใจ 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ต่อการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา

เป็นฐาน เร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ ทัง้หมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเนือ้หา ด้านการจดัการเรียนรู้ ด้านการ
วัดและประเมินผล และด้านส่ือการเรียนรู้ โดยมีค าถามทัง้หมด  19 ค าถาม ซึ่งเป็นแบบมาตร-
ประเมินค่า 5 ระดบั เม่ือประเมินจากผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 5 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์ 3 ท่าน และผู้ เช่ียวชาญทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 2 ท่าน พบว่า องค์ประกอบของ
แบบทดสอบมีความเหมาะสม อีกทัง้ผู้วิจยัได้ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ตามค าแนะน าของ
ผู้ เช่ียวชาญก่อนน าไปใช้กบักลุม่ท่ีศกึษา 

 
6. แนวทางในการปรับปรุงจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ 

ในการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัใช้การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ระบบตอ่มไร้ท่อ 
โดยแบ่งเนือ้หาสาระออกเป็น 3 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ใช้
ระยะเวลา 3 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที โดยกลุ่มท่ีศึกษาคือ ผู้ เรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 34 คน จากโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ในรายวิชา
ชีววิทยาของภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 การจัดการเรียนรู้ใช้วิธีการสอนตามรูปแบบการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึง่มีขัน้ตอนทัง้หมด 7 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขัน้เตรียมพร้อมผู้ เรียน  
ผู้สอนชีแ้จงจุดประสงค์ของการเรียนและวิธีการเรียนให้ผู้ เรียนทราบ ผู้ เรียนท า

แบบทดสอบก่อนเรียน และแบง่กลุ่มผู้ เรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน โดยคละความสามารถ ซึ่ง
จ าแนกความสามารถทางการเรียนจากเกรดในรายวิชาชีววิทยาของภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2560 จากนัน้ให้ผู้ เรียนร่วมกันอภิปรายหัวข้อท่ีก าลังจะจัดการเรียนรู้ โดยผู้ สอนเนือ้หาสาระท่ี
ผู้ เรียนต้องรู้อยา่งคร่าว ๆ ก่อนท่ีจะเรียนรู้ในขัน้ตอ่ไป 
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2. ขัน้ก าหนดและระบปัุญหา  
ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มได้รับปัญหาท่ีเป็นสถานการณ์ซึ่งเป็นปัญหาท่ีผู้ เรียนไม่ได้

เตรียมตวัลว่งหน้ามาก่อนเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจและอยากค้นหาค าตอบ โดยทกุกลุ่ม
จะได้รับปัญหาเดียวกนั 

3. ขัน้ท าความเข้าใจกบัปัญหา  
ผู้ เรียนแต่ละคนภายในกลุ่มช่วยกนัวิเคราะห์ปัญหาว่ามีความเก่ียวข้องกบัระบบ

ต่อมไร้ท่อและการเปล่ียนแปลงของฮอร์โมนอย่างไร และร่วมกันวางแผนการด าเนินการศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมลูเพิ่มเตมิวา่ต้องการข้อมลูสว่นไหนเพิ่มเพ่ือท่ีจะสามารถตอบโจทย์ปัญหาได้ 

4. ขัน้ด าเนินการค้นคว้า  
ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มด าเนินการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามท่ีได้วางแผนไว้โดยใช้

หนงัสือเรียนหรือข้อมลูบนอินเทอร์เน็ต และบนัทกึลงแบบบนัทกึข้อมลูท่ีผู้สอนแจกให้ 
5. ขัน้รวบรวมและสงัเคราะห์ข้อมลู 

ผู้ เรียนน าความรู้ท่ีได้จากการค้นคว้ามาน าเสนอกบัเพ่ือนภายในกลุม่ แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น อภิปรายผล และสังเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลต่าง ๆ จากการค้นคว้าทัง้หมดมา
สงัเคราะห์ให้เหลือเพียงข้อมลูท่ีส าคญัท่ีสดุ 

6. ขัน้สรุปและประเมินค าตอบ 
ผู้ เรียนสรุปและประเมินค าตอบของกลุ่มตนเองอีกครัง้ เพ่ือให้ผู้ เรียนจ าแนกว่ามี

ข้อมลูเพียงพอหรือไมใ่นการตอบปัญหาท่ีได้รับหรือไม ่และมีแนวทางในการตอบอยา่งไร 
7. ขัน้น าเสนอและประเมินผลงาน  

ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอค าตอบของกลุ่มตนเองผ่านการน าเสนอหน้าชัน้เรียน 
โดยให้ผู้ สอนและผู้ เรียนร่วมกันประเมินค าตอบท่ีได้ของแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายถึงค าตอบท่ี
ถกูต้องและครบถ้วนท่ีสดุ หากครูผู้สอนพบว่าผู้ เรียนมีข้อผิดพลาดบางประการ ผู้สอนต้องแก้ไขให้
ผู้ เรียนเข้าใจอยา่งถกูต้องและอธิบายเพิ่มเตมิในประเดน็ท่ียงัไมส่มบรูณ์ 

ส าหรับการจดัการเรียนรู้ในงานวิจยันีเ้ป็นการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบของการวิจยัเชิง
ปฏิบตัิการในชัน้เรียน (classroom action research) อ้างอิงจากการวิจยัแบบขดลวดหรือ PAOR 
(Kemmis and McTaggart, 1990) โดยแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ผู้ วิจัยได้วางแผนการจัดการ
เรียนรู้ในแต่ละคาบ จากนัน้ด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนท่ีวางไว้ ในระหว่างการปฏิบตัิการ
จดัการเรียนรู้ผู้วิจยัต้องตรวจสอบผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ภายในห้องเรียน และเม่ือสิน้สุดการปฏิบตัิการ
จดัการเรียนรู้แล้ว ท าการวิเคราะห์ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ ข้อดี ข้อบกพร่อง รวมถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ไม่ว่า
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จะตอ่ผู้สอนหรือผู้ เรียน เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ให้ดีขึน้ ซึ่งสามารถ
สะท้อนให้เห็นได้จากการสมัภาษณ์ผู้ เรียนแบบไม่เป็นทางการ และจากการสงัเกตและจดบนัทึก
ของผู้วิจยัระหวา่งการจดัการเรียนรู้ 

6.1 การปรบัปรงุแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1  
จากการด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ต่อมไร้ท่อและ

ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อ ผู้ วิจัยได้ชีแ้จงจุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
จากนัน้ด าเนินการจดัเรียนการรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้วิจยัได้ออกแบบสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้อง
กับชีวิตประจ าวันเพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้ เรียน ให้ผู้ เรียนวิเคราะห์ปัญหา ค้นคว้ารวบรวม
ข้อมูลเพ่ือน ามาอภิปรายและสรุปเป็นค าตอบเป็นกลุ่ม จากนัน้น าเสนอหน้าชัน้เรียน การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 พบประเด็นปัญหาท่ี
ส าคญัและสิ่งท่ีเกิดขึน้ ดงันี ้

1) จากการสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียน พบวา่ ชว่งน าเข้าสู่สถานการณ์
ปัญหาซึ่งเก่ียวข้องกบัปริมาณไอโอดีนในน า้ปัสสาวะของผู้หญิงตัง้ครรภ์และฮอร์โมนไทรอกซินยงั
ไมส่ามารถกระตุ้นความสนใจและความอยากเรียนรู้ของผู้ เรียนได้ดี 

2) จากการสงัเกตพฤติกรรมของผู้ เรียนขณะท ากิจกรรมและการตอบค าถามลง
ในใบกิจกรรมของผู้ เรียน พบว่า ผู้ เรียนส่วนใหญ่ค้นหาข้อมูลได้ยงัไม่เพียงพอตอ่การตอบค าถาม 
ขาดการตอบค าถามในประเด็นย่อย เช่น ความแตกต่างของปริมาณของไอโอดีนในปัสสาวะของ
ผู้หญิงตัง้ครรภ์ในภาคเหนือกบัภาคอีสาน ซึง่มีปริมาณท่ีแตกตา่งกนัคอ่นข้างมากทัง้ท่ีเป็นภูมิภาค
ท่ีไม่ได้ติดทะเล นอกจากนีจ้ากการสงัเกตผู้ เรียนขณะท่ีตอบค าถามลงในใบกิจกรรม พบว่า ผู้ เรียน
ไม่สามารถวิเคราะห์สิ่งท่ีโจทย์ถามออกมาได้ทัง้หมด ท าให้การตอบค าถามไม่ครบถ้วน และจาก
การสมัภาษณ์ผู้ เรียนอยา่งไมเ่ป็นทางการขณะท ากิจกรรมเก่ียวกบัการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
ของผู้ เรียน พบวา่ ผู้ เรียนยงัวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหายงัไมค่รบถ้วน เชน่ ยงัไม่สามารถวิเคราะห์
ประเดน็เก่ียวกบัความแตกตา่งของปริมาณไอโอดีนท่ีแตกตา่งกนัระหว่างจงัหวดัท่ีอยู่ในภาคอีสาน
และภาคเหนือได้  

3) เวลาท่ีใช้สอนเนือ้หาก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใช้เวลาคอ่นข้างมาก ท าให้
เวลาท่ีใช้ส าหรับจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีน้อยลง นอกจากนีค้รูพ่ีเลีย้งยงัได้ให้
ค าแนะน าจากบันทึกการสังเกตของครูพ่ีเลีย้งเก่ียวกับการสอนเนือ้หาก่อนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วา่  
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“ควรใช้เวลาในการสอนเนื้อหาก่อนท ากิจกรรมการเรียนรู้ให้น้อยลง และพูด
เฉพาะประเด็นส าคญั” 

(บนัทกึการสงัเกตของครูพ่ีเลีย้ง วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2561)  

4) ผู้ เรียนยังไม่ เข้าใจการท างานของฮอร์โมนและหน้าท่ีของฮอร์โมนนัน้ 
โดยเฉพาะฮอร์โมนท่ีถูกสร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าซึ่งมีหลายตวัและมีหน้าท่ีท่ีแตกต่างกัน 
บางตวัมีหน้าท่ีสมัพนัธ์กบัฮอร์โมนชนิดอ่ืนท่ีผู้ เรียนยงัไม่เคยเรียน เช่น ฮอร์โมน ACTH TSH ท าให้
ผู้ เรียนมกัเกิดความสบัสนและไม่เข้าใจการท างานของฮอร์โมนนัน้ โดยผู้ วิจยัได้สมัภาษณ์ผู้ เรียน
อย่างไม่เป็นทางการหลงัจากการจดัการเรียนรู้เก่ียวกับชนิดและหน้าท่ีของฮอร์โมนท่ีถกูสร้างจาก
ตอ่มไร้ท่อ พบว่า ผู้ เรียนสบัสนการท างานของฮอร์โมนท่ีถกูสร้างจากตอ่มใต้สมองส่วนหน้าและยงั
ไม่เข้าใจการท างานของฮอร์โมนดงักล่าว ดงัจะเห็นได้จากค าตอบของผู้ เรียนจากการสมัภาษณ์
อยา่งไมเ่ป็นทางการดงันี ้

“ไม่ เข้าใจการท างานของฮอร์โมนที่ส ร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า 
โดยเฉพาะฮอร์โมนทีไ่ปมีผลต่อต่อมไร้ท่ออืน่ว่ามีผลต่อต่อมไร้ท่อนัน้ยงัไง” 

(ผู้ เรียนคนท่ี 5, สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2561) 
จากปัญหาท่ีพบและสิ่งท่ีเกิดขึน้ในการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 

ผู้วิจยัได้ปรับแก้ในแผนการเรียนรู้ถดัไป ได้แก่ 
1) ปรับปรุงสถานการณ์ให้มีความท้าทายความสามารถของผู้ เรียนมากขึน้ ให้

ผู้ เรียนได้ประยกุต์ความรู้เพ่ือหาแนวทางแก้ไขตอ่สถานการณ์ดงักลา่ว นอกจากนีก้่อนเข้าสู่การท า
กิจกรรม ผู้ วิจยัได้กระตุ้นให้ผู้ เรียนเห็นความส าคญัของปัญหาว่าเป็นปัญหาท่ีอยู่ใกล้ตวัและเป็น
ปัญหาท่ีนา่สนใจ ผา่นการตัง้ค าถามให้ผู้ เรียนเกิดความสงสยั อยากท่ีจะเรียนรู้ 

2) อธิบายสรุปความรู้เก่ียวกับสาเหตขุองความแตกต่างของปริมาณไอโอดีนใน
น า้ปัสสาวะของผู้หญิงตัง้ครรภ์ การขาดไอโอดีน และบทบาทของไอโอดีนตอ่การท างานของระบบ
ต่อมไร้ท่อ เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจมากขึน้ อีกทัง้ใช้ค าถามน าเพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถวิเคราะห์ 
สถานการณ์ ปัญหาและโจทย์ค าถามได้ละเอียดมากขึน้  อีกทัง้สามารถสืบค้นข้อมูลจาก
แหลง่ข้อมลูท่ีนา่เช่ือถือและมีความหลากหลาย เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

3) ปรับเปล่ียนขัน้ตอนการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยให้
ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มรับโจทย์ปัญหาท่ีเป็นสถานการณ์และแบบบันทึกข้อมูลรายบุคคลซึ่งเป็นใบ
กิจกรรมเด่ียว โดยให้ผู้ เรียนวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ท่ีก าหนด จากนัน้น าไปค้นคว้าหา
ข้อมลูเพิ่มเตมิและจดบนัทกึผลการหาข้อมลูเพิ่มเตมิลงในแบบบนัทกึข้อมลูรายบคุคลเพ่ือจะน ามา
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ตอบโจทย์ค าถามลงในใบกิจกรรมของตนท่ีบ้าน จากนัน้จึงน ามาท ากิจกรรมกลุ่มในคาบเรียนครัง้
ถดัไป โดยอภิปรายร่วมกนักบัเพ่ือน สรุปเป็นค าตอบของกลุม่ และน าเสนอหน้าชัน้เรียน 

4) ผู้วิจยัได้ด าเนินการจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัการท างานของฮอร์โมนให้ผู้ เรียนเห็น
การท างานโดยภาพรวมมากขึน้ โดยยกตวัอย่างสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการท างานของฮอร์โมน
หลายชนิดและเร่ืองระบบประสาทของร่างกายท่ีผู้ เรียนเคยเรียนมาแล้ว เช่น การกระหายน า้หรือ
สภาวะท่ีร่างกายขาดน า้ เพ่ือให้ผู้ เรียนเช่ือมโยงความรู้จากเร่ืองระบบประสาทกับเร่ืองระบบต่อม  
ไร้ทอ่ และเห็นภาพการท างานของระบบตอ่มไร้ทอ่ได้ง่ายขึน้ 

6.2 การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 
จากการด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 ผู้ วิจยัได้สอนเนือ้หา

เบือ้งต้น จากนัน้ให้ผู้ เรียนท ากิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานในกิจกรรมท่ี 2 โดย
ใช้สถานการณ์ปัญหาท่ีปรับปรุงข้อบกพร่องท่ีพบจากการจัดการเรียนรู้ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 
และให้ผู้ เรียนด าเนินการเรียนรู้ตามขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โดย
ด าเนินการจัดกิจกรรมเหมือนกับในแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 คือ ให้ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มรับ
สถานการณ์ปัญหาและแบบบนัทึกข้อมูลรายบุคคลซึ่งเป็นใบกิจกรรมเด่ียว โดยให้นัน้เรียนน าไป
วิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ท่ีบ้าน ค้นคว้าหาข้อมลูเพิ่มเติม และจดบนัทึกผลการ
หาข้อมลูเพิ่มเติมลงในแบบบนัทึกข้อมลูรายบคุคลเพ่ือจะน ามาตอบโจทย์ค าถามลงในใบกิจกรรม
ของตน จากนัน้จึงน ามาท ากิจกรรมกลุ่ม โดยอภิปรายร่วมกันกับเพ่ือน สรุปเป็นค าตอบของกลุ่ม 
และน าเสนอหน้าชัน้เรียนในคาบเรียนครัง้ถดัไป  

จากการปรับปรุงข้อบกพร่องท่ีพบจากการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 ผู้ วิจยัได้ด าเนินกิจกรรม
การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานในกิจกรรมท่ี 2 และพบประเด็นปัญหาท่ีส าคญัและสิ่งท่ี
เกิดขึน้ ดงันี ้ 

1) ผู้ เรียนในแตล่ะกลุ่มร่วมกนัแสดงความคิดเห็นและอภิปรายมากขึน้หลงัจากท่ี
ได้ปรับปรุงสถานการณ์ปัญหาให้ใกล้ตวักับชีวิตประจ าวนัของผู้ เรียนมากยิ่งขึน้ ซึ่งเก่ียวข้องกับ
โรคเบาหวานและฮอร์โมนอินซูลิน จากการสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียนขณะท ากิจกรรม 
พบว่า ผู้ เรียนมีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นกบัเพ่ือนในกลุ่มมากขึน้ โดยความคิดเห็นส่วน
ใหญ่เช่ือมโยงโรคเบาหวานเข้ากับชีวิตประจ าวนั เช่น การเป็นโรคเบาหวานในปัจจบุนั อาหารใน
ปัจจุบนัมีอิทธิพลต่อการเป็นโรคเบาหวาน การรักษาโรคเบาหวานในปัจจุบนั นอกจากนีจ้ากการ
สังเกตของเพ่ือนผู้ วิพากษ์ พบว่า ผู้ เรียนหลายกลุ่มเช่ือมโยงปัญหาจากสถานการณ์กับ
ชีวิตประจ าวนัได้ดี และมีการแสดงความคดิเห็นท่ีหลากหลายและแตกตา่งกนั 
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2) ผู้ เรียนต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมและใช้เวลาในการอภิปรายและสรุปค าตอบ
ของกลุ่มเพิ่มขึน้ ท าให้เวลาในการน าเสนอหน้าชัน้เรียนลดลง ผู้ วิจยัจึงใช้วิธีสุ่มกลุ่มตวัแทนขึน้มา
น าเสนอหน้าชัน้เรียน 

3) จากการปรับขัน้ตอนการท ากิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้ เรียนท ากิจกรรมเด่ียว
ก่อน จากนัน้ท ากิจกรรมกลุ่มต่อทัง้ในกิจกรรมท่ี 1 และ 2 พบว่า ผู้ เรียนชอบลักษณะการท า
กิจกรรมดงักล่าว เน่ืองจากได้สืบค้นข้อมูลด้วยตนเองก่อน จากนัน้น ามารวมกันกับเพ่ือนในกลุ่ม 
ท าให้ได้เห็นความหลากหลายและความแตกตา่งของข้อมลูท่ีเพ่ือนหามา อีกทัง้ได้เห็นความคดิเห็น
หรือมมุมองท่ีมีตอ่สถานการณ์ปัญหาท่ีหลากหลายมากขึน้ ดงัจะเห็นได้จากค าตอบของผู้ เรียนจาก
การสมัภาษณ์อยา่งไมเ่ป็นทางการดงันี ้

“ได้เห็นและได้ฟังความคิดเห็นของเพื่อนที่หลากหลาย โดยบางคนคิดได้ใน
แบบทีเ่ราคิดไม่ถึง” 

(ผู้ เรียนคนท่ี 19, สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561) 
จากปัญหาท่ีพบและสิ่งท่ีเกิดขึน้ในการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 

ผู้วิจยัได้ปรับแก้ในแผนการเรียนรู้ถดัไป ได้แก่ 
1) ก าหนดเวลาในแต่ละขัน้ตอนของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้แน่นอนเพ่ือให้

ด าเนินกิจกรรมกระชบัขึน้ ซึง่ผู้ เรียนสามารถท างานได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
2) ปรับรูปแบบของกิจกรรมให้เหมาะสมและกระชบัขึน้ เน่ืองจากผู้ เรียนสามารถ

สืบค้นข้อมลูได้ดีและรวดเร็วขึน้จากการท ากิจกรรมท่ีผ่านมา สามารถท างานร่วมกบัเพ่ือนในกลุ่ม
ได้ 

6.3 การปรบัปรงุแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 
จากการจัดการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  3 ผู้ วิจัยได้ท าการปรับปรุง

ข้อบกพร่องท่ีพบจากการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 โดยให้ผู้ เรียนแตล่ะกลุ่มค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม สรุป
ค าตอบลงในใบกิจกรรมกลุ่มเพียงอย่างเดียวและน าเสนอภายในคาบเรียน เน่ืองจากทางโรงเรียน
มีการประกาศลดระยะเวลาในการเรียนแต่ละคาบลง 10 นาที เพ่ือท ากิจกรรมตอนเย็น ท าให้มี
เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้น้อยลง หลังจากท่ีท ากิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ี 3 พบประเดน็ปัญหาท่ีส าคญัและสิ่งท่ีเกิดขึน้ ดงันี ้

1) ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้น มีการวางแผนการท างาน ช่วยกันสืบค้นหาข้อมูล 
รวมถึงมีการแสดงความคดิเห็นและอภิปรายร่วมกนักบัเพ่ือนในกลุม่อยา่งสม ่าเสมอ   
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2) เน่ืองจากระยะเวลาท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้ลดลง ท าให้เวลาในการน าเสนอ
หน้าชัน้เรียนลดลง ผู้วิจยัจงึใช้วิธีสุม่กลุม่ตวัแทนขึน้มาน าเสนอหน้าชัน้เรียน 

3) เนือ้หาท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 เก่ียวกับเร่ือง
ฮอร์โมนเพศและฮอร์โมนอ่ืน ๆ ในร่างกาย ซึ่งมีความซบัซ้อนมากกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัเนือ้หาใน
กิจกรรมท่ี 1 และ 2 ท าให้ผู้ เรียนยงัวิเคราะห์ ตีความสถานการณ์ปัญหาได้ยงัไมค่รบถ้วน 

 
7. แนวปฏิบัตท่ีิดีของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ 

จากการด าเนินการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสามารถสรุปเป็นแนวปฏิบตัิท่ีดี
ของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ  เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พฒันาการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาฐาน เร่ือง ระบบตอ่มไร้ทอ่ ให้มีประสิทธิภาพได้ดงันี ้

1) การจัดการเรียนรู้เร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ ควรเช่ือมโยงการท างานของระบบต่อม 
ไร้ทอ่เข้ากบัระบบตา่ง ๆ ในร่างกาย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนมองเห็นภาพรวมของการท างานของระบบ
ตอ่มไร้ทอ่ได้ดีขึน้ 

เนือ้หาเร่ือง ระบบตอ่มไร้ท่อ ส่วนใหญ่เป็นเนือ้หาท่ีคอ่นข้างเป็นนามธรรม อยู่ใน
ระดบัเซลล์ และขาดการเช่ือมโยงให้เห็นภาพ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ เรียนเรียนเพ่ือจดจ าเนือ้หามากกว่า
เพ่ือเข้าใจกลไกการท างานของระบบตอ่มไร้ท่อ จากการสมัภาษณ์ผู้ เรียนแบบไม่เป็นทางการหลงั
การจดัการเรียนรู้ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เก่ียวกบัการเรียนเนือ้หาเร่ือง ระบบตอ่มไร้ทอ่ พบวา่  

“ส่วนใหญ่เนื้อหาที่ผมเห็น เหมือนเรียนเพื่อจ าชื่อฮอร์โมนและหน้าที่ของมนั
เท่านัน้” 

(ผู้ เรียนคนท่ี 13, สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2561) 
ผู้วิจยัจึงปรับวิธีการสอนในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 และ 3 ในส่วนของเนือ้หา 

โดยใช้สถานการณ์ตวัอย่างท่ีพบในชีวิตประจ าวนั เช่น การหิว การกระหายน า้ การอยากอาหาร 
เพ่ือให้ผู้ เรียนวิเคราะห์และอภิปรายร่วมกันในชัน้เรียน โดยเช่ือมโยงกับเร่ืองระบบต่อมไร้ท่อและ
ระบบอ่ืน ๆ ในร่างกาย ซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้ เรียน พบว่า ผู้ เรียนให้ความ
สนใจกบัเนือ้หาท่ีเรียน และร่วมกนัอภิปรายมากขึน้ ซึง่ชว่ยให้ผู้ เรียนได้เช่ือมโยงความรู้เร่ือง ระบบ
ตอ่มไร้ทอ่กบัสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัได้ 

2) การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานต้องมีโจทย์หรือสถานการณ์ท่ีน่าสนใจ มี
ความหลากหลาย ท้าทายความสามารถ เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีอยู่ในชีวิตประจ าวนัและเป็น
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เร่ืองใกล้ตวัของผู้ เรียน ซึ่งจะช่วยดึงดดูความสนใจของผู้ เรียนให้อยากเรียนรู้ อยากค้นหาค าตอบ 
และเกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานโดยใช้สถานการณ์
ปัญหาท่ีแตกต่างกัน ในแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 ผู้ วิจัยได้ใช้สถานการณ์ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับ
ความแตกต่างของป ริมาณ ไอโอ ดีน ในน า้ ปั สสาวะของผู้ ห ญิ งตั ง้ค รรภ์ และฮอ ร์โมน  
ไทรอกซิน พบว่า สถานการณ์ปัญหาดงักล่าวยงัไม่ดึงดดูความสนใจของผู้ เรียนได้ ดีเท่าท่ีควร อีก
ทัง้ปัญหาการขาดไอโอดีนในปัจจุบันพบน้อยกว่าในอดีต ผู้ วิจัยจึงปรับเปล่ียนสถานการณ์ใน
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 ให้สมัพนัธ์กบัชีวิตประจ าวนัของผู้ เรียนมากขึน้ โดยเก่ียวข้องกบัการเป็น
โรคเบาหวานและฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่งขณะท่ีท ากิจกรรมการเรียนรู้ พบว่ า ผู้ เรียนมีความ
กระตือรือร้น ให้ความสนใจกับสถานการณ์ปัญหามากขึน้ มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
โดยเช่ือมโยงกับเร่ืองท่ีอยู่ในชีวิตประจ าวัน เช่น พฤติกรรมการรับประทานอาหาร แนวโน้มของ
อาหารท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน การออกก าลังกาย นอกจากนี ้จากการสังเกตการณ์ของ
เพ่ือนผู้ วิพากษ์ พบว่า ผู้ เรียนมีการอภิปรายร่วมกันกับเพ่ือนในกลุ่มมากขึน้ แต่ละกลุ่มเช่ือมโยง
สถานการณ์กับชีวิตประจ าวนั และมีความคิดเห็นท่ีหลากหลาย แสดงให้เห็นว่า ผู้ เรียนให้ความ
สนใจกับสถานการณ์ในกิจกรรมท่ี 2 มากขึน้  เน่ืองจากเป็นเร่ืองใกล้ตัวและเก่ียว ข้องกับ
ชีวิตประจ าวนัของผู้ เรียน  

3) การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานต้องท าให้เกิดภาวะการแข่งขัน ซึ่งช่วย
กระตุ้นให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วม เกิดการเรียนรู้ขณะท่ีท ากิจกรรม  

จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 
และ 2 ผู้ วิจัยพบปัญหาในการควบคุมชัน้เรียน และการท ากิจกรรมแต่ละขัน้ไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด เน่ืองจากผู้วิจยัยงัมีประสบการณ์น้อย และมีการลดระยะเวลาในการเรียนลง
เพ่ือท ากิจกรรมของทางโรงเรียน ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 และ 3 ผู้วิจยัได้ก าหนดระยะเวลาใน
การท ากิจกรรมขัน้ต่าง ๆ ขึน้ให้แน่นอน และมีการแจ้งเตือนให้ผู้ เรียนทราบ เพ่ือให้ผู้ เรียนแต่ละ
กลุ่มท ากิจกรรมอยู่ในระยะเวลาท่ีก าหนด ซึ่งท าให้ผู้ เรียนต่ืนตวัเสมือนก าลงัแข่งกันระหว่างกลุ่ม 
อีกทัง้การน าเสนอผลการสืบค้นข้อมูลหน้าชัน้เรียนของแต่ละกลุ่มช่วยให้ผู้ เรียนพบเจอกับความ
คดิเห็นท่ีแตกตา่งจากกลุม่ตนเอง ดงัจะเห็นจากการสมัภาษณ์อยา่งไมเ่ป็นทางการดงันี ้

“อยากรู้ว่ากลุ่มอื่นตอบอะไรกัน แล้วกลุ่มเราที่คิดมามันดีไหม เหมือนแข่ง
กนั” 

(ผู้ เรียนคนท่ี 2, สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561) 
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ดังนัน้ ผู้ วิจัยจึงก าหนดระยะเวลาในการท ากิจกรรมให้ชัดเจน เพ่ือให้กระตุ้ น
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และสามารถควบคมุให้กิจกรรมอยู่ในระยะเวลา
ท่ีก าหนดได้ 

4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานโดยการท ากิจกรรมเด่ียวก่อน 
จากนัน้ตามด้วยการท ากิจกรรมกลุ่ม ช่วยให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาและ
เปิดมมุมองทางความคดิของผู้ เรียนให้หลากหลายมากขึน้  

ผู้ วิจัยได้ปรับเปล่ียนรูปแบบการท ากิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  1 
เน่ืองจากมีเวลาส าหรับใช้จดักิจกรรมการเรียนรู้น้อยลง โดยให้ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มรับโจทย์ปัญหาท่ี
เป็นสถานการณ์และแบบบนัทึกข้อมูลรายบุคคลซึ่งเป็นใบกิจกรรมเด่ียว โดยให้ผู้ เรียนวิเคราะห์
ปัญหาจากสถานการณ์ท่ีก าหนด เพ่ือน าไปค้นคว้าหาข้อมลูเพิ่มเติมและจดบนัทึกผลการหาข้อมลู
เพิ่มเติมลงในแบบบนัทึกข้อมลูรายบคุคลเพ่ือจะน ามาตอบโจทย์ค าถามลงในใบกิจกรรมของตนท่ี
บ้าน จากนัน้จึงน ามาอภิปรายร่วมกนักบัเพ่ือนในกลุ่ม สรุปเป็นค าตอบของกลุ่ม และน าเสนอหน้า
ชัน้เรียนในคาบเรียนครัง้ถัดไป ซึ่งผลจากการสมัภาษณ์ผู้ เรียนอย่างไม่เป็นทางการ พบว่า ผู้ เรียน
ชอบกิจกรรมเดี่ยวท่ีได้คดิเองก่อน จากนัน้มาอภิปรายกบัเพ่ือนในกลุม่ ดงัจะเห็นดงันี ้

“ชอบที่ได้กลบัไปคิดเองก่อน และมารวมกันกับเพื่อน ได้เห็นความคิดของ
เพือ่นทีแ่ตกต่างจากของตนเอง” 

(ผู้ เรียนคนท่ี 24, สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2561) 
ดงันัน้ผู้วิจยัจงึจดัรูปแบบการท ากิจกรรมดงักล่าวในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 ซึ่ง

จากการสงัเกตพฤติกรรมของผู้ เรียนขณะท ากิจกรรมท่ี 2 พบว่า ผู้ เรียนกระตือรือร้นมากขึน้ในการ
ท ากิจกรรมกลุม่ และผู้ เรียนสว่นใหญ่เข้าใจขัน้ตอนกิจกรรมเรียนรู้จากกิจกรรมท่ี 1 
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อภปิรายผลการวิจัย 
จากการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือพฒันาความสามารถด้านการคิดอย่างมี

วิจารณญาณและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายในรายวิชาชีววิทยา 
เร่ือง ระบบตอ่มไร้ทอ่ โดยสามารถอภิปรายผลการศกึษาได้ดงันี ้

ผลจากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้ เรียนจากใบกิจกรรมของผู้ เรียนรายบุคคล พบว่า ในกิจกรรมท่ี 2 มีจ านวนผู้ เรียนท่ีมีระดับ
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดบัท่ีสงูขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบักิจกรรมท่ี 1 
โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานชว่ยให้ผู้ เรียนแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ท่ีได้รับและ
ฝึกการคดิอย่างมีเหตผุลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถด้านการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ ซึง่ชว่ย
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีระดบัความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดีขึน้ เน่ืองจากผู้ เรียนได้
ประยกุต์ใช้ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์พร้อม
กบัสง่เสริมทกัษะการแก้ไขปัญหา (Kek and Huijser, 2011)  

เม่ือเปรียบเทียบผลการตรวจสอบความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้ เรียนจ าแนกแตล่ะองค์ประกอบของทัง้สองกิจกรรม พบวา่ ในกิจกรรมท่ี 2 ผู้ เรียนมีความสามารถ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับท่ีสูงขึน้เม่ือเปรียบเทียบกับกิจกรรมท่ี  1 ในทุก
องค์ประกอบ ได้แก่ การวิเคราะห์ การตีความ การสรุปความ การอธิบาย และลักษณะของผู้ ท่ีมี
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเปิดโอกาสให้ผู้ เรียน
ได้วิเคราะห์ ระบุ และจ าแนกประเด็นปัญหาจากสถานการณ์ปัญหาท่ีก าหนดให้ ช่วยให้ผู้ เรียนได้
พฒันาการคิดวิเคราะห์ กระตุ้นให้เกิดการวางแผนการค้นคว้าข้อมลูด้วยตนเอง โดยพิจารณาเลือก
แหล่งข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ นอกจากนีผู้้ เรียนได้อภิปราย แสดงความคิดเห็นกับเพ่ือนเพ่ือลง
ข้อสรุปค าตอบจากข้อมลูท่ีมีและข้อมลูท่ีค้นคว้าเพิ่มเติมผ่านการอธิบายค าตอบอย่างมีเหตผุล ซึ่ง
ช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน เข้าใจมุมมองท่ีหลากหลายมากขึน้ 
และคิดอยา่งมีเหตผุล ซึ่งชว่ยพฒันาการคดิอย่างมีวิจารณญาณด้านการคิดวิเคราะห์ การตดัสินใจ 
และการรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน (Zhou, 2018) การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานช่วย
พฒันาการคิดการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของผู้ เรียน สง่เสริมให้ผู้ เรียนค้นคว้าหาข้อมลูด้วยตนเอง 
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระผ่านการวิเคราะห์ การประมาณค่า การสังเคราะห์ข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ และการตีความอย่างมีเหตุผล  (Henderson, 2014; Munawaroh, 2018)
นอกจากนี ้การท่ีผู้ เรียนมีความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดบัท่ีสูงขึน้ในทุก
องค์ประกอบ อาจเน่ืองมาจากสถานการณ์ปัญหาในกิจกรรมท่ี 2 ท่ีเก่ียวกบัโรคเบาหวาน ซึ่งเป็น
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โรคท่ีใกล้ตัวและพบได้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้ผู้ เรียนคุ้ นเคยและเช่ือมโยงกับสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ดีกว่าสถานการณ์ปัญหาในกิจกรรมท่ี 1 ท่ีเก่ียวข้องกบัการขาดไอโอดีนในผู้หญิง
ตัง้ครรภ์ ซึ่งเป็นปัญหาท่ีพบน้อยกว่าและการเข้าถึงข้อมูลอาจน้อยกว่า จึงส่งผลให้การวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหา การลงข้อสรุปและอธิบายตอบค าถามของผู้ เรียนท าได้ดีขึน้ ในกิจกรรมท่ี 2 
นอกจากนีผู้้ เรียนเร่ิมคุ้นชินกบักระบวนการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานจาก
กิจกรรมท่ี 1 ท าให้ผู้ เรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าหาข้อมูลและการพิจารณาเลือก
แหล่งข้อมลูเพ่ือน ามาตอบค าถามได้ดียิ่งขึน้ ซึ่งจะเห็นได้จากการสมัภาษณ์ผู้ เรียนเก่ียวกบัการท า
กิจกรรมโดยภาพรวมท่ีพบว่า เม่ือผู้ เรียนท ากิจกรรมแล้ว ท าให้ผู้ เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ พิจารณา
ความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมลูขณะท าการสืบค้นข้อมลูเพ่ือใช้ในการตอบค าถาม สว่นในกิจกรรม
ท่ี 1 ท่ีผู้ เรียนยังมีความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับท่ีต ่ากว่าเม่ือ
เปรียบเทียบกบักิจกรรมท่ี 2 อาจเน่ืองมาจากผู้ เรียนยงัไมส่ามารถสืบค้นและเลือกข้อมลูท่ีใช้ในการ
ตอบค าถามได้อยา่งเหมาะสม 

เม่ือตรวจสอบระดบัความสามารถด้านการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของผู้ เรียนเป็นกลุม่ใน
กิจกรรมท่ี 3 ซึ่งเป็นเนือ้หาท่ีเก่ียวกับฮอร์โมนท่ีเก่ียวข้องกบัการเปล่ียนแปลงในร่างกายของวยัรุ่น 
พบว่า กลุ่มของผู้ เรียนส่วนใหญ่มีระดบัความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้านการ
วิเคราะห์ การตีความ การสรุปความ การอธิบาย และลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ
อยู่ในระดับดี แต่มีกลุ่มผู้ เรียนบางกลุ่มท่ีมีระดับความสามารถด้านการสรุปความอยู่ในระดับ 
ปานกลาง เน่ืองจากการเขียนลงข้อสรุปบางส่วนในใบกิจกรรมยังไม่ถูกต้อง นอกจากนี ้เม่ือ
พิจารณาตอบค าถามในกิจกรรมท่ี 3 ยงัพบอีกว่า ผู้ เรียนยงัหาข้อมูลได้ไม่ครอบคลุมต่อการตอบ
ค าถาม จึงส่งผลให้การเขียนสรุปและอธิบายเพ่ือตอบค าถามลงในใบกิจกรรมไม่ครบถ้วนและมี
บางส่วนท่ียงัไม่ถกูต้อง เน่ืองจากเนือ้หาในกิจกรรมท่ี 3 เก่ียวข้องกับฮอร์โมนหลายตวั โดยเฉพาะ
ฮอร์โมนเพศท่ีมีความสมัพนัธ์กบัระบบสืบพนัธุ์และมีผลต่อระบบร่างกายอ่ืน ๆ ในร่างกาย เนือ้หา
จงึมีความซบัซ้อนมากกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัเนือ้หาในกิจกรรมท่ี 1 และ 2 ท่ีเก่ียวข้องกบัฮอร์โมน
เพียงหนึง่ตวั  

จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน พบว่า 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียของผู้ เรียนทัง้ชัน้เรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญั (p 
< 0.05) โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานช่วยส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ระดับความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้ เรียนให้อยู่ในระดับท่ีดีขึน้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
นนทกร อรุณพฤกษากลุ (2559) และเฉลิมชยั กาญจนคเชนทร์ (2559) ท่ีศกึษาผลของการจดัการ
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เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความก้าวหน้าทางการเรียนของ
ผู้ เรียนในรายวิชาชีววิทยา พบว่า การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานช่วยส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและระดับความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้ เรียนให้อยู่ในระดับท่ีสูงขึน้ การท่ี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญั เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการเรียนรู้ท่ีใช้ปัญหามาเป็นตวักระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสงสยั แล้ว
ค้นคว้าหาข้อมลูด้วยตนเอง ท าให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจมากขึน้ อีกทัง้การจดัการเรียนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐานเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ท างานกับเพ่ือนเป็นกลุ่ม รู้จกัการแก้ไขปัญหา และเกิด
การเรียนรู้แบบน าตนเอง (เกศสดุา แพรวกลาง, 2012) นอกจากนี ้การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐานช่วยส่งเสริมให้ให้ผู้ เรียนได้ท างาน อภิปราย แลกเปล่ียนความรู้ร่วมกันกับเพ่ือนเป็นกลุ่ม 
ด าเนินการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเอง ส่งผลให้ผู้ เรียนรู้จกัสืบค้นและเลือกแหล่งข้อมูล
ด้วยตนเอง (Allen et al., 2011a; Thomas, 2009) และน าไปสู่การเรียนรู้แบบน าตนเองของผู้ เรียน 
(Akinoglu and Tandogan, 2007; Kek and Huijser, 2011; Loyens, Magda, and Rikers, 
2008; Sungur, Tekkaya, and Geban, 2006; Williams, 1999)  

จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ ของผู้ เรียนกลุ่มท่ีศึกษา พบว่า ผู้ เรียนมีระดบัความพึงพอใจต่อการจดัการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานทัง้ด้านเนือ้หา ด้านการวดัและประเมินผล  และส่ือการเรียนรู้อยู่ใน
ระดบัมาก อาจเน่ืองจากมีการล าดบัเนือ้หาจากง่ายไปยาก ท าให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หาได้ดียิ่งขึน้ มี
การจัดเนือ้หาท่ีครอบคลุมกับจุดประสงค์ท่ีตัง้ไว้ มีความเหมาะสมต่อความสามารถของผู้ เรียน 
โดยผู้สอนมีการวดัและประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นผู้ ให้ค าแนะน าเม่ือผู้ เรียนเกิดข้อ
สงสัยตลอดการจัดการเรียนรู้ และประเมินตามสภาพจริงระหว่างการจัดการเรียนรู้ ส่วนความ  
พึงพอใจด้านการจดัการเรียนรู้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ช่วยส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้ เรียน เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเรียนรู้ร่วมกันกับเพ่ือน (Yuan et al., 2008b) อีกทัง้
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ฝึกทกัษะการส่ือสารผ่านการน าเสนอหน้าชัน้เรียน ได้น าความรู้ในชัน้เรียนมา
ใช้ในการวิเคราะห์เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตจริง และใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการเรียนรู้ 
จากผลการวิจยัดงักล่าวสอดคล้องกับงานวิจยัของ นนทกร อรุณพฤกษากุล (2559) ท่ีตรวจสอบ
ความพึงพอใจของผู้ เรียนตอ่เนือ้หาสาระท่ีได้รับหลงัจากได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน พบว่า ผู้ เรียนมีความพึงพอใจต่อเนือ้หาสาระท่ีได้รับในระดับมาก และงานวิจัยของ  
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เฉลิมชัย กาญจนคเชนทร์ (2559) ท่ีได้ตรวจสอบความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานอยูใ่นระดบัมาก  

ผลการสมัภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผู้ เรียนเก่ียวกับการ
ท ากิจกรรมโดยภาพรวม พบวา่ หลงัจากท่ีผู้ เรียนได้ท ากิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานท าให้ผู้ เรียนได้ฝึกการวิเคราะห์มากขึน้ สามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลาย ๆ 
แหล่งแล้วพิจารณาเลือกแหล่งข้อมลูมาตอบค าถามได้ และได้ท างานร่วมกนักบัผู้ อ่ืน แสดงให้เห็น
วา่ การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานช่วยผู้ เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์เพิ่มมากขึน้ มีมมุมองทาง
ความคิดท่ีหลากหลาย เช่ือมโยงความรู้หนึ่งไปอีกความรู้หนึ่ง เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 
ซึ่งส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้ เรียน (Zhou, 2018) จากการสมัภาษณ์ผู้ เรียนยงัพบ
อีกว่า การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง 
วิเคราะห์และประมาณค่าความน่าเช่ือถือของข้อมูล วางแผนการหาข้อมูลเพ่ือน ามาสรุปเป็น
ค าตอบ (Munawaroh, 2018) ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการวิเคราะห์ การ
สงัเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และการตีความอย่างมีเหตุผล การเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐานท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการค้นคว้าหาข้อมูลและการอภิปรายกับ
เพ่ือนในกลุ่ม และส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหา (Quattrucci, 2018) นอกจากนี ้จากการแสดง
ความคิดเห็นของผู้ เรียนเก่ียวกับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ยงัพบอีกว่า การจดัการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานส่งเสริมให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับสถานการณ์ได้ดียิ่งขึน้ โดยผู้ เรียน
สามารถจดจ าและเข้าใจได้นานยิ่งขึน้ ท าให้เกิดความคงทนของความรู้ได้ดีกว่าเม่ือเปรียบเทียบ
กบัการเรียนแบบบรรยาย อีกทัง้ยงัเปล่ียนทศันคติของผู้ เรียนท่ีมีตอ่วิชาชีววิทยา ท าให้อยากเรียนรู้
และสนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ นอกจากนี ้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานส่งเสริมให้
ผู้ เรียนได้พบเจอกับปัญหาท่ีหลากหลาย ซึ่งช่วยพัฒนาการคิดอย่างมีเหตผุลและการคิดอย่างมี
วิจารณญาณได้ดีกว่าการเรียนแบบเก่าท่ีเน้นการจ าเนือ้หามากกว่าความเข้าใจ (Walton and 
Matthews, 1989) เม่ือสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับประโยชน์ของกิจกรรม พบว่า การจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานช่วยให้ผู้ เรียนได้ท างานร่วมกันกับผู้ อ่ืนเป็นกลุ่ม เปิดมุมมองทาง
ความคิดท่ีหลากหลาย ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนท่ีแตกต่างจากความคิดเห็นของตนเอง และ
แลกเปล่ียนความรู้ร่วมกันเพ่ือนเป็นกลุ่ม  (Akinoglu and Tandogan, 2007) จากการสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้ เรียนตอ่การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า ผู้ เรียนส่วนใหญ่ระบวุ่า
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานช่วยให้ผู้ เรียนได้อภิปราย แสดงความคิดเห็นกับผู้ อ่ืน 
วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและคิดแก้ไขปัญหาจากหลากหลายทางมากขึน้ ได้ท างานเป็นกลุ่ม 
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ซึ่งส่งเสริมทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้ เรียน และส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้แบบ
น าตนเอง (Yuan et al., 2008b) นอกจากนี  ้จากการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประโยชน์ของ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานผู้ เรียนยังพบอีกว่า การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา  
เป็นฐานท าให้ผู้ เรียนสนุกสนานไปกับกิจกรรมการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้วิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหา สืบค้นหาข้อมลูเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมลูตา่ง ๆ โดยพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูล
ท่ีน่าเช่ือถือ ซึ่งเป็นการฝึกใช้ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการสืบค้นและเลือก
แหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ และมีความยืดหยุ่นในการพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ (Yuan et al., 2008b) 
นอกจากนี ้งานวิจยัของ Kek and Huijser (2011) ได้กล่าวไว้ว่า การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐานช่วยพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้ เรียน สง่เสริมการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
มีส่วนส าคญัต่อการเรียนรู้และพฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเก่ียวข้องกบัอาชีพและการท างาน
ของผู้ เรียนในอนาคต และความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณยงัเป็นทกัษะท่ีส าคญัตอ่
การเรียนวิทยาศาสตร์ (Quitadamo and Kurtz, 2007) 

การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานตามแผนการจดัการเรียนรู้ทัง้หมด 3 แผน หลงั
การจดัการเรียนรู้ผู้วิจยัได้ท าการบนัทึกหลงัแผนการจดัการเรียนรู้ พร้อมกบัระบปัุญหาตา่ง ๆ ท่ีพบ 
และส ารวจความคิดเห็นของผู้ เรียนจากการสอบถามและการสมัภาษณ์ ท าให้ทราบข้อดีและข้อ
ควรปรับปรุงของการจดัการเรียนรู้ ซึ่งสามารถสรุปเป็นแนวปฏิบตัิท่ีดีของการจดัการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ระบบตอ่มไร้ทอ่ ท่ีเหมาะสมได้ดงันี ้1) การจดัการเรียนรู้เร่ือง ระบบตอ่มไร้ท่อ 
ควรเช่ือมโยงการท างานของระบบต่อมไร้ท่อเข้ากับระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียน
มองเห็นภาพรวมของการท างานของระบบตอ่มไร้ท่อได้ดีขึน้ เน่ืองจากเนือ้หาเร่ือง ระบบตอ่มไร้ท่อ 
ส่วนใหญ่เป็นเนือ้หาท่ีค่อนข้างเป็นนามธรรม อยู่ในระดบัเซลล์ และขาดการเช่ือมโยงให้เห็นภาพ 
(จริยา ก าลงัมาก, 2558; วชัราพร ฟองจนัทร์, 2558) ดงันัน้การจดัการเรียนรู้เร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ 
ควรเช่ือมโยงการท างานเข้ากับระบบต่าง ๆ ในร่างกายท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งจะท าให้ผู้ เรียนมองเห็น
ภาพรวมของการท างานของระบบตอ่มไร้ท่อท่ีท างานร่วมกนักบัระบบอ่ืนเพ่ือควบคมุดลุยภาพของ
ร่างกาย 2) การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานต้องมีโจทย์หรือสถานการณ์ท่ีน่าสนใจ มีความ
หลากหลาย ท้าทายความสามารถ เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งท่ีอยู่ในชีวิตประจ าวนัและเป็นเร่ือง
ใกล้ตวัของผู้ เรียน ซึ่งจะช่วยดงึดดูความสนใจของผู้ เรียนให้อยากเรียนรู้ อยากค้นหาค าตอบ และ
เกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐานโดยใช้สถานการณ์ดงักล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์ปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การหิว การกระหายน า้ การอยากอาหาร หรือสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้อง
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กับกลไกการตอบสนองและรักษาดุลยภาพท่ีมีความเก่ียวข้องกับระบบต่อมไร้ท่อ ซึ่งจะช่วยให้
ผู้ เรียนได้บูรณาการความรู้จากการเรียนเร่ืองระบบต่าง ๆ ในร่างกาย และเข้าใจการท างานของ
ระบบร่างกายได้ดียิ่งขึน้ อีกทัง้สถานการณ์ท่ีน ามาใช้ต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้คิดวิเคราะห์ สืบค้น
ข้อมูล และหาค าตอบของปัญหาหรือสถานการณ์นัน้ นอกจากนี ้การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐานสามารถน ามาปรับใช้กบัการจดัการเรียนรู้เร่ือง ระบบตอ่มไร้ท่อ ได้ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนได้
เช่ือมโยงความรู้กับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัได้แทนการเรียนแบบบรรยายเพียงรูปแบบเดียว 
(Walton and Matthews, 1989) อีกทัง้งานวิจยัของ Akinoglu and Tandogan (2007) ได้กล่าวว่า 
สถานการณ์ท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีบทบาทส าคญั ต้องเป็นสถานการณ์ท่ี
เช่ือมโยงกบัชีวิตประจ าวนัและอยู่รอบตวัของผู้ เรียน เพ่ือท่ีจะดงึดดูความสนใจของผู้ เรียนและท า
ให้ผู้ เรียนต่ืนตวั 3) การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานต้องท าให้เกิดภาวะการแข่งขนั ซึ่งช่วย
กระตุ้นให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วม เกิดการเรียนรู้ขณะท่ีท ากิจกรรม และ 4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานโดยการท ากิจกรรมเด่ียวก่อน จากนัน้ตามด้วยการท ากิจกรรมกลุ่ม ช่วยให้
ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาและเปิดมุมมองทางความคิดของผู้ เรียนให้
หลากหลายมากขึน้ ซึ่งเป็นการสง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพ่ือน และการเรียนรู้
แบบน าตนเอง (Allareddy, Havens, Howell, and Karimbux, 2011) นอกจากนีก้ารมีส่วนร่วม
ของผู้ เรียนในการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านการค้นคว้าหาข้อมลู การท างานร่วมกบั
เพ่ือนเป็นกลุม่ ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเปล่ียนบทบาทจากผู้ รับข้อมลูเพียงฝ่ายเดียวมาเป็นผู้ลงมือปฏิบตัิ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (Ramstedt, Hedlund, Björn, Fick, and Jahnke, 2016) 

 
 



 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ  

 
การวิจยัครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้ เรียนระหว่าง

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของผู้ เรียนท่ีเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง 
ระบบต่อมไร้ท่อ ศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
เร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ และศกึษาแนวปฏิบตัิท่ีดีของการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง 
ระบบต่อมไร้ท่อ ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญและผลการศึกษาตามจุดประสงค์การวิจัยได้
ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
สรุปผลการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้สรุปผลวิจยัตามความมุง่หมาย ดงัตอ่ไปนี ้
1. พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบใช้

ปัญหาเป็นฐานเร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ 
หลังจากด าเนินการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ กับ

ผู้ เรียนกลุ่มท่ีศึกษา และตรวจสอบความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณจากใบกิจกรรม
ของผู้ เรียนรายบุคคลและเป็นกลุ่ม พบว่า ผู้ เรียนมีการพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณท่ีเพิ่มขึน้หลงัจากผ่านการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยมีระดบั
ความสามารถด้านการคดิอย่างมีวิจารณญาณในกิจกรรมท่ี 2 สงูขึน้ในทกุองค์ประกอบของการคิด
อย่างมีวิจารญาณทัง้หมด 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การวิเคราะห์ การตีความ การสรุปความ การ
อธิบาย และลกัษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เม่ือเปรียบเทียบกบักิจกรรมท่ี 1 และมี
แนวโน้มเพิ่มสงูขึน้   

 
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนท่ี

เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ 
หลังจากการด าเนินการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ 

กับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเป็นกลุ่มท่ีศึกษา จากนัน้ตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉล่ียของผู้ เรียนทัง้ก่อนเรียน (10.62 ± 3.91) และหลังเรียน (28.34 ± 5.53) พบว่า ผลสัมฤทธ์ิ
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ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญั (p < .05)  และมีค่าดชันีความก้าวหน้าทางการเรียน
จากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุม่ท่ีศกึษาอยูใ่นระดบัปานกลาง (<g> = 0.60) 

3. ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ 

จากการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ด้านเนือ้หา ด้าน
การจดัการเรียนรู้ ด้านการวดัและประเมินผล และด้านส่ือการเรียนรู้ หลงัจากเสร็จสิน้การจดัการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า ผู้ เรียนมีระดบัความพงึพอใจตอ่ด้านเนือ้หาโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดับมาก (4.27 ± 0.18) ความพึงพอใจต่อด้านการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด (4.55 ± 0.10) ความพึงพอใจต่อด้านการวัดและประเมินผลโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
(4.49 ± 0.07) และความพงึพอใจตอ่ด้านส่ือการเรียนรู้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (4.35 ± 0.08) 

 
4. ศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ระบบ

ต่อมไร้ท่อ  
จากการด าเนินการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสามารถสรุปเป็นแนวปฏิบตัิท่ี

ดีของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ  เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พฒันาการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาฐาน เร่ือง ระบบตอ่มไร้ทอ่ ให้มีประสิทธิภาพได้ดงันี ้

1) การจดัการเรียนรู้เร่ือง ระบบตอ่มไร้ท่อ ควรเช่ือมโยงการท างานของระบบตอ่ม
ไร้ทอ่เข้ากบัระบบตา่ง ๆ ในร่างกาย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนมองเห็นภาพรวมของการท างานของระบบ
ตอ่มไร้ทอ่ได้ดีขึน้  

2) การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานต้องมีโจทย์หรือสถานการณ์ ท่ี
น่าสนใจ มีความหลากหลาย ท้าทายความสามารถ เป็นเร่ืองท่ี เก่ียวข้องกับสิ่ ง ท่ีอยู่ ใน
ชีวิตประจ าวนัและเป็นเร่ืองใกล้ตวัของผู้ เรียน ซึ่งจะชว่ยดงึดดูความสนใจของผู้ เรียนให้อยากเรียนรู้ 
อยากค้นหาค าตอบ และเกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์ปัญหาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

3) การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานต้องท าให้เกิดภาวะการแข่งขัน ซึ่ง
ชว่ยกระตุ้นให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วม เกิดการเรียนรู้ขณะท่ีท ากิจกรรม 

4) การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานโดยการท ากิจกรรมเด่ียวก่อน 
จากนัน้ตามด้วยการท ากิจกรรมกลุ่ม ช่วยให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาและ
เปิดมมุมองทางความคดิของผู้ เรียนให้หลากหลายมากขึน้  
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ข้อเสนอแนะ 
1. การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานใช้เวลาในการสอนค่อนข้างมาก ผู้ สอนควร

วางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแตล่ะขัน้ให้เหมาะสมและยืดหยุน่กบักิจกรรมท่ีสร้างขึน้ 
2. การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณควร

พฒันากบัเนือ้หาเร่ืองอ่ืน ๆ ในรายวิชาชีววิทยา และบรูณาการร่วมกบัเนือ้หาวิชาตา่ง ๆ เพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้อยา่งมีคณุภาพ 

3. การท ากิจกรรมเด่ียวก่อนการท ากิจกรรมกลุ่มช่วยให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจสถานการณ์
ปัญหาได้มากขึน้ ฝึกการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพ่ือน ซึ่งช่วยให้
เกิดการฝึกฝนการคดิอยา่งมีวิจารณญาณและการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีคณุภาพ 

4. การวดัและประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณควรมีการศกึษาองค์ประกอบของการ
คดิอย่างมีวิจารณญาณด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เช่น การ
ให้เหตุผลแบบอุปนัย แบบนิรนัย การประเมินค่า อีกทัง้มีการวัดและประเมินการคิดอย่างมี
วิจารณญาณจากการสัมภาษณ์ แบบทดสอบเพ่ือวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือให้การวัด
และประเมินการคดิอยา่งมีวิจารณญาณมีความละเอียดมากขึน้ 

 
 



 

บรรณาน ุกรม 
 

บรรณานุกรม 
 

 

Akinoglu, O., and Tandogan, R. Ö. (2007). The effects of problem-based active learning in 
science education on students’ academic achievement, attitude and concept 
learning. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 
3(1), 71-81.  

Allareddy, V., Havens, A. M., Howell, T. H., and Karimbux, N. Y. (2011). Evaluation of a 
new assessment tool in problem-based learning tutorials in dental education. 
Journal of dental education, 75(5), 665.  

Allen, D. E., Donham, R. S., and Bernhardt, S. A. (2011a). Problem-based learning. New 
Directions for Teaching and Learning, 2011(128), 21-29.  

Allen, D. E., Donham, R. S., and Bernhardt, S. A. (2011b). Problem‐based learning. New 
Directions for Teaching and Learning, 2011(128), 21-29.  

Allison, J., and Pan, W. (2011). Implementing and Evaluating the Integration of Critical 
Thinking into Problem Based Learning in Environmental Building. Journal for 
Education in the Built Environment, 6(2), 93-115.  

Asyari, M., Al Muhdhar, M. H. I., Ibrohim, and Susilo, H. (2015). Improving critical thinking 
skills through the integration of problem based learning and group investigation. 
International Journal for Lesson and Learning Studies, 5(1), 36-44.  

Bellanca, J. A., and Brandt, R. S. (2010). 21st century skills: rethinking how students learn. 
Bloomington, IN: Bloomington, IN: Solution Tree Press. 

Carter, A. G., Creedy, D. K., and Sidebotham, M. (2017). Critical thinking skills in midwifery 
practice: Development of a self-assessment tool for students. Midwifery, 50, 184-
192.  

Chin, C., and Chia, L.-G. (2004). Implementing project work in biology through problem-
based learning. Journal of Biological Education, 38(2), 69-75.  

Craig, D. V. (2009). Action research essentials (1st ed.). San Francisco, CA: San Francisco, 
CA: Jossey-Bass. 

Delisle, R. (1997). How to use problem-based learning in the classroom. Alexandria, Va., 

 



  165 

 

USA: Alexandria, Va., USA : ASCD. 
Dwyer, C. P., Hogan, M. J., and Stewart, I. (2014). An integrated critical thinking framework 

for the 21st century. Thinking Skills and Creativity, 12, 43-52.  
Ennis, R. H. (1993). Critical thinking assessment. Theory Into Practice, 32(3), 179-186.  
Ennis, R. H., and Weir, E. (1985). The Ennis-Weir critical thinking essay test. CA: Midwest 

Publication. 
Facione, P. A. (1990a). The California critical thinking skills test-college level technical 

report 1: Experimental validation and content validity. Retrieved from CA:  
Facoine, P. A. (1990b). Critical Thinking: A statement of expert consensus for purposes of 

educational assessment and instruction. Retrieved from Newark, Del:  
Fisher, A. (2001). Critical thinking: an introduction (1st ed.). Cambridge, New York: 

Cambridge, New York: Cambridge University Press. 
Glanz, J. (2014). Action research: an educational leader's guide to school improvement 

(3rd ed.). Lanham: Lanham: Rowman & Littlefield. 
Hake, R. R. (1998). Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-

student survey of mechanics test data for introductory physics courses. American 
Journal of Physics, 66(1), 64-74.  

Halpern, D. F. (1998). Teaching critical thinking for transfer across domains: disposition, 
skills, structure training, and metacognitive monitoring. American Psychologist, 
53(4), 449-455.  

Halpern, D. F. (1999). Teaching for Critical Thinking: Helping College Students Develop 
the Skills and Dispositions of a Critical Thinker. New Directions for Teaching and 
Learning, 69-74.  

Halpern, D. F. (2007). Halpern critical thinking using everyday situation: Background and 
score standard. CA: Claremont Mc-Kenna College. 

Henderson, G. (2014). The relationship between problem-based learning and the 
development of critical-thinking skills in higher education. In J. A. Scott, K. Denson, 
& J. Travis (Eds.), ProQuest Dissertations and Theses: ProQuest Dissertations 
Publishing. 

 



  166 

 

Henning, J. E. (2009). Using action research to improve instruction : an interactive guide 
for teachers (1st ed.). New York: New York: Routledge, Taylor & Francis Group. 

Kain, D. (2003). Problem-based learning for teachers, grades 6-12. Boston: Boston : Allyn 
and Bacon. 

Kek, M. Y. C. A., and Huijser, H. (2011). The power of problem‐based learning in 
developing critical thinking skills: preparing students for tomorrow’s digital futures 
in today’s classrooms. Higher Education Research & Development, 30(3), 329-
341.  

Kemmis, S., and McTaggart, R. (1990). The action research planner (3rd rev. ed. repr.). 
Victoria: Victoria: Deakin University Press. 

Kim, K., Sharma, P., Land, S. M., and Furlong, K. P. (2013). Effects of Active Learning on 
Enhancing Student Critical Thinking in an Undergraduate General Science Course. 
Innovative Higher Education, 38(3), 223-235.  

Loyens, S., Magda, J., and Rikers, R. (2008). Self-directed learning in problem-based 
learning and its relationships with self-regulated learning. Educational Psychology 
Review, 20(4), 411-427.  

MacIntyre, C. (2000). The art of action research in the classroom. London: London : David 
Fulton. 

Masigno, R. M. (2014). Enhancing Higher Order Thinking Skills In A Marine Biology Class 
Through Problem-Based Learning. Asia Pacific Journal of Multidisciplinary 
Research, 2(5), 1-6.  

Mertler, C. A. (2014). Action research : improving schools and empowering educators 
(4th ed..). Los Angeles: Los Angeles : SAGE. 

Munawaroh. (2018). The effect of problem-based learning (Pbl) method on students critical 
thinking skiils on entrepeneurship practice course (a study on economics 
education department in the College of Education and Teachers Training Pgri 
Jombang East Java Indonesia). Journal of Entrepreneurship Education, 21(1), 1-
11.  

Mundilarto, and Ismoyo, H. (2017). Effect of problem-based learning on improvement 

 



  167 

 

Physics achievement and critical thinking of senior high school student. Journal of 
Baltic Science Education, 16(5), 761-779.  

Pithers, R. T., and Soden, R. (2000). Critical thinking in education: a review. Educational 
Research, 42(3), 237-249.  

Quattrucci, J. G. (2018). Problem-Based Approach to Teaching Advanced Chemistry 
Laboratories and Developing Students' Critical Thinking Skills. Journal of Chemical 
Education, 95(2), 259-266.  

Quitadamo, I. J., and Kurtz, M. J. (2007). Learning to improve: using writing to increase 
critical thinking performance in general education biology. CBE life sciences 
education, 6(2), 140.  

Ramstedt, M., Hedlund, T., Björn, E., Fick, J., and Jahnke, I. (2016). Rethinking chemistry 
in higher education towards technology-enhanced problem-based learning. 
Education Inquiry, 7(2).  

Ribeiro, L. R. C. (2011). The pros and cons of problem-based learning from the teacher’s 
standpoint. Journal of University Teaching and Learning Practice, 8(1).  

Sarigoz, O. (2012). Assessment of high school students’ critical thinking skills. Procedia - 
Social and Behavioral Sciences, 46, 5315-5319.  

Saxton, E., Belanger, S., and Becker, W. (2012). The Critical Thinking Analytic Rubric 
(CTAR): Investigating Intra-Rater and Inter-Rater Reliability of a Scoring 
Mechanism for Critical Thinking Performance Assessments. Assessing Writing, 
17(4), 251-270.  

Sungur, S., Tekkaya, C., and Geban, O. (2006). Improving Achievement through Problem-
Based Learning. Journal of Biological Education, 40(4), 155-160.  

Thomas, I. (2009). Critical thinking, transformative learning, sustainable education, and 
problem-based learning in Universities. Journal of Transformative Education, 7(3), 
245-264.  

Wallace, E. D., and Jefferson, R. N. (2013). Developing critical thinking skills for 
information seeking success. New Review of Academic Librarianship, 19(3), 246-
255.  

 



  168 

 

Walton, H. J., and Matthews, M. B. (1989). Essentials of problem-based learning. Medical 
Education, 23(6), 542-558.  

Williams, A. F. (1999). An Antipodean evaluation of problem-based learning by clinical 
educators. Nurse Education Today, 19(8), 659-667.  

Wilson, D. G., and Wagner, E. E. (1981). The Watson-Glaser critical thinking appraisal as a 
predictor of performance in a critical thinking course. Educational and 
Psychological Measurement, 41(4), 1319-1322.  

Yuan, H., Kunaviktikul, W., Klunklin, A., and Williams, B. A. (2008a). Improvement of 
nursing students' critical thinking skills through problem-based learning in the 
People's Republic of China: a quasi-experimental study. Nurs Health Sci, 10(1), 
70-76.  

Yuan, H., Kunaviktikul, W., Klunklin, A., and Williams, B. A. (2008b). Promoting critical 
thinking skills through problem-based learning. CMU Journal of Social Sciences 
and Humanities, 2(2), 85-100.  

Zhou, Z. (2018). An empirical study on the influence of PBL teaching model on college 
students’ critical thinking ability. English Language Teaching, 11(4), 15-20.  

เกศสุดา แพรวกลาง. (2012). การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานกบั
การสอนแบบเทคนิค 4 MAT. 

เฉลิมชยั กาญจนคเชนทร์. (2559). การพฒันาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในรายวิชาชีววิทยาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน. ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (ชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 
2559.,  

เอกกมล บุญยะผลานันท์. (2558). การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน. Journal of Humanties and 
Social Sciences University of Phayao, 3-7.  

ขวญัชนก ศรัทธาสุข. (2557). Flip book movie กับการจัดการเรียนการสอนชีววิทยา. สสวท. ปีท่ี 
42, ฉบบัท่ี 188 (เดือน (พ.ค.-ม.ิย. 2557)), หน้า 7-9.  

จริยา ก าลงัมาก. (2558). การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์วิชาชีววิทยา เร่ือง 
ระบบตอ่มไร้ท่อ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการ

 



  169 

 

แบง่กลุ่มแบบกลุ่มสมัฤทธ์ิ. วารสารการศึกษาและการพฒันาสงัคม ปีที่ 11, ฉบบัท่ี 1 (ก.ค.-
ธ.ค. 2558), หน้า 71-82.  

ชวาล แพรัตกลุ. (2552). เทคนิคการวดัผล (พิมพ์ครัง้ท่ี 7). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
ทิศนา แขมมณี . (2556). ศาสตร์การสอน : องค์ความ รู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียน รู้ที่ มี

ประสิทธิภาพ (พิมพ์ครัง้ท่ี 17). กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
นนทกร อรุณพฤกษากุล. (2559). การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการ

แก้ปัญหาเร่ืองพันธุศาสตร์โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน. 
ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (ชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2559.,  

นพเก้า ณ พัทลุง. (2548). การวิจัยในชั้นเรียน: หลักการและแนวคิดสู่ปฏิบัติ. สงขลา: กลุ่มงาน
บริการการศกึษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ. 

นพดล เจนอักษร. (2544). แก่นวิจัยในชั้นเรียน  (พิมพ์ครัง้ท่ี 2). กรุงเทพฯ: ดวงกมลสมัย ผู้ จัด
จ าหนา่ย. 

นวพร ชลารักษ์. (2015). บทบาทของครูกับการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21. FEU Academic 
Review.  

บรรจง อมรชีวิน. (2554). Thinking School สอนใหคิ้ด. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์. 
บัญ ชา จ าปา รัก ษ์ . (2555). การวิจัย ในชั้น เรียน  =  Classroom research. อุบลราชธา นี : 

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั. 
ปานรวี ยงยุทธวิชัย. (2552). การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ (พิมพ์ครัง้ท่ี 2). กรุงเทพฯ: 

ธารอกัษร. 
พิชิต ฤทธ์ิจรูญ. (2557). หลกัการวดัและประเมินผลการศึกษา (พิมพ์ครัง้ท่ี 9). กรุงเทพฯ: เฮ้าส์ ออฟ 

เคอร์มิสท์. 
พิมพันธ์ เดชะคุปต์. (2558). การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (พิมพ์ครัง้ท่ี 2). กรุงเทพฯ: ศูนย์

หนงัสือจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ผู้จดัจ าหนา่ย. 
ราตรี นนัทสคุนธ์. (2556). การวิจยัในชัน้เรียนและการวิจยัพฒันาการเรียนการสอน: การวิจยัส าหรับ

ครูและบคุลากรทางการศึกษา (พิมพ์ครัง้ท่ี 2). ม.ป.ท.: ม.ป.ท. : ม.ป.พ. 
ล้วน สายยศ. (2539). เทคนิคการวดัผลการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: สวีุริยาสาส์น. 
วชัราพร ฟองจนัทร์. (2558). ผลการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ ร่วมกบัเทคนิค

ผังกราฟิก วิชาชีววิทยา เร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  5. 
Veridian e-Journal ฉบบัภาษาไทย สาขามนษุยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และศิลปะ และฉบบั 

 



  170 

 

International Humanities, Social Sciences and arts.  
วิทยากร เชียงกลู. (2558). รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558 จะปฏิรูปการศึกษาไทย ให้

ทนัโลกในศตวรรษที ่21 ไดอ้ย่างไร. In: มหาวิทยาลยัรังสิต. 
ศริิชยั กาญจนวาสี. (2556). ทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิม = Classical test theory (พิมพ์ครัง้ท่ี 7). 

กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2559). หนงัสือเรียน รายวิชาเพ่ิมเติม ชีววิทยา 

เล่ม 2 (พิมพ์ครัง้ท่ี 9). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว. 
สนทยา เขมวิรัตน์. (2542). ตวัแปรบางประการที่สมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูงสายวิชาบริหารธุรกิจ สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยา
เขตพณิชยการพระนคร. ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (การอดุมศกึษา)) -- มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร, 2542.,  

สมเกียรติ พรพิสทุธิมาศ. (2014). การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21. วารสารหน่วยวิจยั
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอ้มเพือ่การเรียนรู้, 4(1).  

สมบตั ิการจนารักพงค์. (2549). คู่มือการประเมินทกัษะการคิด. กรุงเทพฯ: ธารอกัษร. 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2550). การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน. กรุงเทพฯ: 

กลุ่มส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักมาตรฐาน
การศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงการ
ศกึษาธิการ. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน. (2552). หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศกัราช 2551. กรุงเทพฯ: ส านกังาน. 

สุวิทย์ มูลค า. (2547). กลยุทธ์--การสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณ. กรุงเทพฯ: ดวงกมลสมัย จัด
จ าหนา่ย. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 172 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
เอกสารการขอจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ 
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เอกสารการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผู้ เช่ียวชาญท่ีตรวจเคร่ืองมือในงานวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 175 
 

 
 

รายนามผู้เช่ียวชาญที่ตรวจเคร่ืองมือในงานวิจัย 
 

ผู้ เช่ียวชาญท่ีตรวจเคร่ืองมือในงานวิจัยทัง้หมด 5 ท่าน แบ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์ 3 ทา่น และผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษา 2 ทา่น โดยแตล่ะทา่นมีรายช่ือดงันี ้
 
รองศาสตราจารย์ ดร. อจัฉริยา รังษิรุจิ  อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา  
      คณะวิทยาศาสตร์  
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
อาจารย์ ดร. มนตรี มณีภาค   อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา  
      คณะวิทยาศาสตร์  
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
อาจารย์ ดร. ธนิต ศริิบญุ    อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา  
      คณะวิทยาศาสตร์  
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ผู้ชว่ยศาตราจารย์ ดร. ศศเิทพ ปิตพิรเทพิน อาจารย์ภาควิชาการศกึษา  
      คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
นายมนตรี มะลิกลุ    อาจารย์วิทยาศาสตร์ สาชาวิชาชีววิทยา 
      โรงเรียนขนาดใหญ่แหง่หนึง่ใน  
      กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ค 
ผลการน าเคร่ืองวิจยัไปใช้กบัผู้ เรียนกลุม่ศกึษา 
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ผลการน าเคร่ืองวิจัยไปใช้กับผู้เรียนกลุ่มศึกษา 
 
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนกลุ่มศึกษารายบุคคล 
ตาราง คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของผู้ เรียนกลุม่ศกึษารายบคุคล 
 

ผู้ เรียนคนท่ี 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ก่อนเรียน (40 คะแนน) หลงัเรียน (40 คะแนน) 

1 8.5 19.5 
2 16.0 30.5 

3 9.0 32.5 

4 16.5 34.0 

5 10.0 26.5 

6 12.0 28.0 

7 6.0 13.5 

8 6.0 24.0 

9 3.5 32.5 

10 7.5 21.5 

11 12.0 31.0 

12 16.0 26.5 

13 15.0 35.5 

14 12.0 26.0 

15 14.5 33.5 

16 8.0 27.5 

17 13.0 20.5 

18 6.0 31.5 

19 15.5 31.5 

20 14.5 30.0 

21 15.0 32.5 
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ผู้ เรียนคนท่ี 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ก่อนเรียน (40 คะแนน) หลงัเรียน (40 คะแนน) 

22 8.5 33.0 

23 9.0 30.5 

24 6.0 25.5 

25 14.0 34.5 

26 8.0 31.5 

27 5.5 26.5 

28 7.5 34.5 

29 6.0 27.5 

30 14.5 32.5 

31 10.5 23.5 

32 9.5 29.5 

33 7.5 13.5 

34 18.0 32.5 

�̅� ± SD 10.62 ± 3.91 28.34 ± 5.53 

 
หมายเหตุ ในการรายงานผลการวิจยัในครัง้นีผู้้วิจยัได้ใช้รหสัเลขท่ีแทนช่ือท่ีผู้วิจยัตัง้ขึน้เพ่ือ
มิให้สามารถระบถุึงตวัผู้ เรียนและอาจเกิดผลกระทบตอ่ผู้ เรียนกลุม่ท่ีศกึษาในภายหลงั 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมินความพงึพอใจท่ีใช้ในงานวิจยั 
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แบบประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ 

 
ค าชีแ้จง ให้ท าเคร่ืองหมาย    ให้ตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียน 
  ระดบัความพงึพอใจ: 5 – มากท่ีสดุ, 4 – มาก, 3 – ปานกลาง, 2 – น้อย, 1 – น้อยท่ีสดุ 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านเนือ้หา      

1. เนือ้หามีความครอบคลมุกบัวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้      

2. เนือ้หามีการล าดบัเนือ้หาจากง่ายไปยาก      

3. เนือ้หามีความเหมาะสมในการสง่เสริมการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ 

     

4. เนือ้หามีความเหมาะสมตอ่ความสามารถของผู้ เรียน      

5. การจดัเนือ้หาเหมาะสมกบัเวลาในการจดัการเรียนรู้      

ด้านการจัดการเรียนรู้      

1. สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง      

2. สง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ      

3. สง่เสริมให้ผู้ เรียนให้ผู้ เรียนได้น าความรู้ในชัน้เรียนมาใช้ใน

การวิเคราะห์เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตจริง 

     

4. สง่เสริมให้ผู้ เรียนได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีสว่นชว่ยในการ

เรียนรู้ 

     

5. สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีการเรียนรู้ร่วมกนัภายในกลุม่      

6. สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีทกัษะในการพดูและน าเสนอหน้าชัน้เรียน      

7. ความพงึพอใจโดยภาพรวมตอ่การจดัการเรียนรู้      
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รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านการวัดและประเมินผล      

1. การวดัและประเมินผลตรงตามจดุประสงค์การเรียนรู้      

2. การวดัและประเมินผลก่อนเรียนและหลงัเรียนเพ่ือดู

พฒันาการของผู้ เรียน 

     

3. มีการวดัและประเมินผลระหวา่งการจดัการเรียนรู้      

4. ครูชีแ้จงรายละเอียดการวดัและประเมินผลให้ผู้ เรียนทราบ      

ด้านส่ือการเรียนรู้      

1. ส่ือการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาท่ีท าการจดัการ

เรียนรู้ 

     

2. ส่ือ เทคโนโลยี และอปุกรณ์มีความทนัสมยัเหมาะสมกบัการ

จดัการเรียนรู้ 

     

3. ส่ือการเรียนรู้มีความน่าสนใจ ชว่ยสง่เสริมการเรียนรู้ของ

ผู้ เรียน 

     

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก จ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้ในงานวิจยั 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 2 ดลุยภาพของชีวิตและการด ารงชีวิต         ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา 2560 
เร่ือง ตอ่มไร้ทอ่และฮอร์โมนจากตอ่มไร้ทอ่ รายวิชา ชีววิทยา (เพิ่มเตมิ) ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 
ผู้สอน นายรวินศกัดิ ์ภมูิธนนิเวศน์                                                       จ านวน 3 คาบ (150 นาที) 

 
สาระ 

สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบตัิของสิ่งมีชีวิต หน่วยพืน้ฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสาร
เข้าและออกจากเซลล์ ความสมัพนัธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ีของระบบตา่ง ๆ ของสตัว์และมนษุย์
ท่ีท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชท่ีท างาน
สมัพนัธ์กนั รวมทัง้น าความรู้ไปใช้ 
 
ผลการเรียนรู้ท่ีควาดหวัง 

1) สามารถอธิบายการท างานของตอ่มไร้ท่อและฮอร์โมนได้ 
2) สามารถระบตุอ่มไร้ทอ่และอวยัวะท่ีสามารถสร้างฮอร์โมนได้ 
3) สามารถระบุฮอร์โมนและหน้าท่ีของฮอร์โมนท่ีสร้างจากต่อมไพเนียล ต่อมใต้สมอง 

และตอ่มไทรอยด์ 
4) สามารถแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์หรือโจทย์ปัญหาท่ีก าหนดให้ได้ 
5) สามารถแก้ปัญหาจากสถานการณ์ตวัอยา่ง และมีการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ 
6) ร่วมมือท ากิจกรรมในชัน้เรียน รับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน และสามารถในการท างาน

ร่วมกบัผู้ อ่ืน 
 
สาระส าคัญ 

คนและสัตว์มีกระดูกสันหลังมีเนือ้เย่ือหรือต่อมไร้ท่อท่ีผลิตฮอร์โมนซึ่งอาจจะเป็นสาร
ประเภทโปรตีน เอมีน หรือสเตอรอยด์ ฮอร์โมนจะถูกล าเลียงไปตามระบบหมุนเวียนเลือดจนถึง
อวยัวะเปา้หมาย เพ่ือไปท าหน้าท่ีควบคมุระบบตา่งๆ ในร่างกาย 
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ตอ่มไร้ท่อของคนมีอยู่หลายต่อม กระจายอยู่ในต าแหน่งต่าง ๆ ทัว่ร่างกาย ตอ่มไร้ท่อท่ี
ส าคญั ได้แก่ ตอ่มใต้สมอง ไอส์เลตออฟลงัเกอร์ฮนัส์ของตับออ่น ตอ่มหมวกไต ตอ่มไทรอยด์ ตอ่ม
พาราไทรอยด์ ระบบสืบพนัธุ์ (รังไขแ่ละอณัฑะ) ตอ่มไพเนียล ไทมสั และรก นอกจากนีย้งัมีเนือ้เย่ือ
ชัน้ในของกระเพาะอาหารและล าไส้เล็ก ฮอร์โมนท่ีผลิตขึน้มีหลายชนิดแตล่ะชนิดท างานแตกตา่ง
กนั  
 
สาระการเรียนรู้ 

ในการควบคมุการท างานของร่างกายให้มีดลุยภาพนัน้ต้องอาศยัการท างานของระบบ
ต่าง ๆ รวมทัง้ระบบต่อมไร้ท่อท่ีเป็นไปในลักษณะค่อย  ๆ เป็น ค่อย ๆ ไป โดย อาร์โนล เอ เบอร์
โทลด์ (Arnold A. Berthold) ได้ท าการศึกษาการเปล่ียนแปลงทางสรีระวิทยาของลูกไก่เพศผู้ ไป
เป็นไก่เพศผู้ ท่ีโตเตม็วยั โดยจดัการทดลองออกเป็น 3 ชดุ ดงันี ้

ชดุท่ี 1 เป็นลกูไก่ปกต ิท่ีปลอ่ยให้มีการเจริญเป็นไก่เพศผู้ตามปกติ 
ชดท่ี 2 เป็นลกูไก่ท่ีถกูตดัลกูอณัฑะออก แล้วติดตามสงัเกตการเจริญเติบโตและลกัษณะ

ของลกูไก่ 
ชุดท่ี 3 เป็นลูกไก่ท่ีถูกตัดลูกอัณฑะออก แต่น าอัณฑะของลูกไก่ตัวอ่ืน มาปลูกถ่าย

บริเวณชอ่งท้องตรงต าแหนง่ท่ีต ่ากวา่ต าแหนง่อณัฑะเดมิ  

 

(ที่มา: หนงัสอืเรียนรายวิชาเพิม่เติม ชีววิทยา เลม่ 4 กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551) 

 
จากการสงัเกตการเจริญเตบิโตของลกูไก่ทัง้ 3 กลุม่ พบวา่ 

ชดุท่ี 1 ลกูไก่เจริญเป็นไก่เพศผู้ตามปกติ คือมีหงอน เหนียง คอยาว ขนหางยาวและ
มีนิสยัรักการตอ่สู้  ปราดเปรียว  



 185 
 

 
 

ชดุท่ี 2 ตดัอณัฑะของลกูไก่ออก เม่ือลกูไก่เจริญเป็นตวัเต็มวยัมีลกัษณะคล้ายไก่เพศ
เมีย คือมีหงอน เหนียงและคอสัน้ ขนหางสัน้ และมีนิสยัไมสู่้กบัไก่ตวัอ่ืน ๆ 

ชุดท่ี 3 ตดัอัณฑะของลูกไก่ออก จากนัน้น าอัณฑะของลูกไก่อีกตัวมาปลูกถ่าย มี
หลอดเลือดมาหล่อเลีย้งบริเวณอณัฑะท่ีใส่แทนท่ีจ านวนมาก และเจริญตอ่ไปได้ และลกูไก่เม่ือโต
เตม็ท่ีมีลกัษณะของไก่เพศผู้ ท่ีโตเตม็วยัปกตทิัว่ ๆ ไป 

จากผลการศึกษาดงักล่าวจึงสรุปได้ว่า การแสดงลกัษณะเพศผู้ ของลูกไก่เก่ียวข้องกับ
อณัฑะแน่นอนและไม่ได้ขึน้กับโครโมโซมเพศผู้อย่างเดียว ผลการศึกษาในเวลาต่อมาพบว่าใน
ร่างกายของคนและสตัว์มีกระดกูสนัหลงัชนิดอ่ืน ๆ สตัว์ไม่มีกระดกูสนัหลงัหลายชนิด มีอวยัวะท่ี
สามารถสร้างสารเคมีและล าเลียงสารเหล่านีไ้ปตามกระแสเลือดไปสู่อวัยวะเป้าหมายเพ่ือท า
หน้าท่ีควบคุมการท างานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น การท างานของระบบสืบพันธุ์ ระบบ
ขบัถ่าย ตลอดจนกระบวนการเมแทบอลิซึมของร่างกาย เรียกสารกลุ่มนีว้่า ฮอร์โมน (hormone) 
ซึง่ถกูผลิตจากเนือ้เย่ือหรือตอ่มไร้ทอ่ (endocrine gland)  

ต่อมแบ่งเป็นได้ 2 ชนิด  
1. ตอ่มมีท่อ (exocrine gland): สารท่ีสร้างและล าเลีย้งผ่านทอ่ (duct) สารท่ีสร้างจะ

กระจายตวัเฉพาะท่ี เชน่ ตอ่มเหง่ือ ตอ่มไขมนั ตอ่มลกูหมาก ตบัออ่น กระเพาะอาหาร  
2. ต่อมไร้ท่อ (endocrine gland): สารท่ีสร้างล าเลีย้งผ่านระบบเลือด สารท่ีสร้างจะ

กระจายตวัทัว่ร่างกาย เชน่ ตอ่มไทรอยด์ ตอ่มไพเนียล ตอ่มใต้สมอง ตอ่มหมวกไต 
ฮอร์โมนสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักตามโครงสร้างทางชีวเคมี  

1) ฮ อ ร์ โม น ท่ี เป็ น อ นุ พั น ธ์ ข อ ง ก รด อ ะ มิ โน  เช่ น  thyroxin, epinephrine, 
norepinephrine   

2) ฮอร์โมนท่ีเป็นเปปไทด์ เชน่ ADH, oxytocin, insulin, glucagon  
3) ฮอร์โมนท่ีเป็นสเตอรอยด์ เชน่ ฮอร์โมนจาก adrenal cortex, sex hormones  

กลไกการควบคุมการหล่ังฮอร์โมน 
การควบคุมการหลั่งฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อส่วนใหญ่เป็นกลไกแบบตอบสนองกลับ 

(feedback mechanism) ซึ่งอาจจะเป็นไปในทางบวก (กระตุ้ น) เรียกว่า “positive feedback” 
หรืออาจจะเป็นไปในทางลบ (ยบัยัง้) เรียกวา่ “negative feedback” 

ความผิดปกตขิองฮอร์โมนสามารถเกิดได้ 3 สาเหต ุ 
- การหลัง่ฮอร์โมนจากตอ่มไร้ทอ่น้อยกวา่ปกต ิ(hyposecretion)  
- การหลัง่ฮอร์โมนจากตอ่มไร้ทอ่มากกวา่ปกต ิ(hypersecretion)  



 186 
 

 
 

- การหลั่งฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อปกติ แต่เกิดความผิดปกติท่ีตัวรับบนอวัยวะ
เปา้หมาย เชน่ โรคเบาหวาน (diabetes mellitus) 

 
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่ส าคัญ 
การท างานร่วมกันระหว่างระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ 

เป็นการท างานร่วมกันระหว่างสมองส่วนไฮโพทาลามสัและต่อมใต้สมอง ไฮโพทา -
ลามสัจะท าหน้าท่ีเช่ือมโยงระหว่างระบบประสาทและระบบตอ่มไร้ท่อ เซลล์ประสาทจากไฮโพทา-
ลามสัไปควบคมุการหลัง่ฮอร์โมนจากตอ่มใต้สมองส่วนหน้าทัง้แบบกระตุ้น (releasing hormone) 
และแบบยบัยัง้ (inhibiting hormone) 

ระบบต่อมไร้ท่อเป็นระบบท่ีส าคญัระบบหนึ่งของร่างกาย ท าหน้าท่ีควบคุมอวัยวะ
ภายใน ร่างกายให้ท างานประสานกัน โดยอาศัยสารเคมีท่ีเรียกว่า ฮอร์โมน ซึ่งฮอร์โมนจะถูก
ขนส่งไปสู่อวยัวะทัว่ร่างกาย แต่จะออกฤทธ์ิหรือมีผลต่อบางอวยัวะและบางเซลล์เท่านัน้ ซึ่งต่อม 
ไร้ทอ่ในมนษุย์มีทัง้หมด 9 ตอ่ม ดงันี ้

 

 

 

(ที่มา: หนงัสอืเรียนรายวิชาเพิม่เติม ชีววิทยา เลม่ 4 กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551) 
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1. ต่อมไพเนียล (pineal gland)  
- ต าแหนง่ของตอ่มไพเนียลอยูร่ะหวา่งเซรีบรัมซีกซ้ายและซีกขวา 
- สัตว์เลือดเย็น: ปลาปากกลม สัตว์สะเทินน า้สะเทินบก และสัตว์เลือ้ยคลานบาง

ชนิดไม่สร้างฮอร์โมนแตเ่ป็นกลุม่ของเซลล์รับแสง (photoreceptor cell) ท่ีมีลกัษณะคล้ายกบักลุ่ม
เซลล์รับแสงในชัน้เรตนิาของนยัน์ตา 

- สตัว์เลือดอุ่น: พวกสตัว์เลีย้งลูกด้วยนมมีวิวฒันาการตอ่มไพเนียลมาเป็นเนือ้เย่ือท่ี
ท าหน้าท่ีสร้างฮอร์โมนเมลาโทนิน (melatonin) ซึ่งท าหน้าท่ีบอกถึงรอบวนั และยงัมีหน้าท่ียบัยัง้
การเจริญเติบโตของอวยัวะสืบพนัธุ์ไม่ให้เตบิโตเร็วเกินไปในช่วงก่อนวยัเจริญพนัธุ์ ดงันัน้ถ้าตอ่มนี ้
ผิดปกตสิร้างฮอร์โมนมากเกินไปจะท าให้เป็นหนุม่สาวช้ากวา่ปกต ิ  

นอกจากนีก้ารท างานของตอ่มไพเนียลในการสร้างฮอร์โมน ยงัคงมีความสมัพนัธ์กบั
แสงสวา่ง 

• หากอยูใ่นท่ีมืด จะมีการสร้สงฮอร์โมนออกมามาก 
• หากอยูใ่นท่ีสวา่งตลอดเวลา จะมีการสร้างฮอร์โมนออกมาน้อย 

ต่อมไพเนียลของคนจะอยู่ระหว่างสมองส่วน cerebrum ซีกซ้ายและซีกขวา ท า
หน้าท่ีสร้างฮอร์โมนเมลาโทนิน (melatonin) ซึ่งจะหลัง่ออกมามากหรือน้อยขึน้อยู่กับแสงสว่างท่ี
ตกกระทบบนเรตนิา (มีแสงจะหลัง่น้อย ไมมี่แสงจะหลัง่มาก) 

• ฮอร์โมนเมลาโทนินท าหน้าท่ีควบคมุนาฬิกาของร่างกาย คอยบง่บอกว่า
เวลานีเ้ป็นเวลากลางวนัหรือกลางคืน  

กรณีท่ีต่อมไพเนียลโดนท าลาย เช่น การเกิดเนือ้งอกในสมองมีผลท าให้ต่อมนีถู้ก
ท าลาย ท าให้คนไข้นัน้เป็นหนุ่มสาวเร็วกว่าวยัอนัควร (precocious puberty) แต่ในกรณีตรงข้าม
ถ้าตอ่มนีมี้การสร้างฮอร์โมนมากกวา่ปกต ิท าให้การเป็นหนุม่สาวช้าปกติ 

 
 การท างานร่วมกันระหว่างระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ 
 เป็นการท างานร่วมกนัระหว่างสมองสว่นไฮพทาลามสัและตอ่มใต้สมอง ไฮโพทาลามสัจะ
ท าหน้าท่ีเช่ือมโยงระหวา่งระบบประสาทและระบบตอ่มไร้ทอ่ เซลล์ประสาทจากไฮโพทาลามสัไป
ควบคมุการหลัง่ฮอร์โมนจากกตอ่มใต้สมองสว่นหน้าทัง้แบบกระตุ้น (releasing hormone) และ
แบบยบัยัง้ (inhibiting hormone) 
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2. ต่อมใต้สมอง (pituitary gland)  

เป็นตอ่มท่ีอยูต่ิดกบัส่วนล่างของสมองส่วนไฮโพทาลามสั สามารถแบง่ได้ 3 ส่วน คือ 
ตอ่มใต้สมองสว่นหน้า (anterior pituitary) ตอ่มใต้สมองส่วนกลาง (interior pituitary) และตอ่มใต้
สมองสว่นหลงั (posterior pituitary) 

เน่ืองจากตอ่มใต้สมองส่วนหน้าและส่วนกลางมีการเจริญและพฒันามาจากเนือ้เย่ือ
ชนิดเดียวกนัในเอ็มบริโอ จงึกลา่วได้วา่เป็นหนว่ยเดียวกนั  

 
2.1 ต่อมใต้สมองส่วนหน้า (anterior pituitary gland)  

ถือเป็นต่อมไร้ท่อแท้จริงท่ีมีการสร้างฮอร์โมนท่ีผลิตโดยต่อมใต้สมองส่วนหน้า 
โดยเซลล์ของต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะสร้างฮอร์โมนได้ต้องถูกกระตุ้นจาก releasing hormone 
(RH) ห รือ ถู ก ยั บ ยั ้ง จ าก  inhibiting hormone (IH) ท่ี ส ร้ า ง จ าก นิ ว โร ซี ค รีท อ รี เซ ล ล์ 

(neurosecretory cell) ท่ีมีตวัเซลล์อยู่ท่ีสมองส่วนไฮโพทาลามสัก่อน ฮอร์โมนท่ีถูกสร้างและหลัง่
จากตอ่มใต้สมองสว่นหน้ามีดงัตอ่ไปนี ้
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ต่อมไร้ท่อและฮอร์โมน อวัยวะเป้าหมาย บทบาทและหน้าที่ 
Growth hormone หรือ 
somatotrophin หรือ 
somatotrophic hormone 
(STH) 

สว่นตา่ง ๆ ของร่างกาย  กระตุ้นการเจริญเติบโตของ
ร่างกาย  
กระตุ้นการเจริญเติบโตของกระดกู  
กระตุ้นการเพิ่มระดบัน า้ตาลใน
เลือด  

Prolactin  ตอ่มน า้นม  กระตุ้นตอ่มน า้นมให้สร้างน า้นม 
(lactation)  
กระตุ้นการเจริญของเต้านม  

Thyroid stimulating 
hormone (TSH)  

thyroid gland  กระตุ้นการหลัง่ฮอร์โมนจาก 
thyroid gland  

Adrenocorticotropic 
hormone (ACTH)  

adrenal gland  กระตุ้นตอ่มหมวกไตสว่นนอก 
(adrenal cortex) หลัง่ฮอร์โมน
พวก  glucocorticoid เชน่ 
cortisol  

Gonadotropic hormone 
(Gn) ประกอบด้วย 
- FSH (Follicle stimulating 
hormone)  
 
 
- LH (Luteinizing hormone)  
 

 
 
เพศชาย : seminiferous 
tubule  
เพศหญิง : ovary  
 
เพศชาย : Leydig cell  
เพศหญิง : ovary  

 
 
กระตุ้นการสร้างอสจุิ 
(spermatogenesis)  
กระตุ้นการเจริญของ follicle และ 
follicle จะสร้าง estrogen 
กระตุ้นการหลัง่ testosterone  
กระตุ้นการหลัง่ progesterone 
จาก corpus luteum  
กระตุ้นการตกไข ่(ovulation)  
กระตุ้นการเจริญของ corpus 
luteum  

Melanocyte stimulating 
hormone (MSH)  

pineal gland  กระตุ้นเม็ดสีในผิวหนงั  
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ความผิดปกติของการหล่ังโกรทฮอร์โมน (growth hormone; GH) จากต่อมใต้
สมองส่วนหน้า 

GH มากเกินไป  
ในเด็ก: ท าให้การเจริญเติบโตของร่างกายสูงผิดปกติเรียกว่า สภาพร่างยักษ์ 

(gigantism) พบในวยัรุ่น ไม่คอ่ยพบในวยัเดก็ อาจเกิดจากการท่ีมีเนือ้งอกของเซลล์ท่ีสร้างฮอร์โมน 
หรือของไฮโพทาลามสัท าให้มีการสร้างฮอร์โมนมากกวา่ปกติ  

ในผู้ ใหญ่: ร่างกายจะไม่สูงใหญ่กว่าปกติมากนักแต่ส่วนท่ีเป็นกระดูกแขน ขา 
คาง กระดกูขากรรไกรและกระดกูแก้ม ยงัตอบสนองต่อฮอร์โมนนีอ้ยู่ท าให้เกิดความผิดปกติของ
กระดกูบริเวณใบหน้า นิว้มือ นิว้เท้า เรียกอาการดงักลา่วนีว้า่ อะโครเมกาลี (acromegaly)  

GH น้อยเกินไป 
ในเด็ก: ท าให้การเจริญเติบโตของร่างกายน้อยผิดปกติเกิดลักษณะเตีย้แคระ

เรียกวา่ dwarfism 
ในผู้ ใหญ่: จะไม่มีอาการปรากฏเด่นชดัแตพ่บว่าระดบัน า้ตาลกลโูคสในเลือดจะ

ต ่ากว่าคนปกติท าให้ร่างกายไม่สามารถทนต่อความเครียดต่าง ๆ ทางอารมณ์ได้ และสมองอาจ
ได้รับอนัตรายจากการขาดน า้ตาลกลโูคสไปเลีย้งหากเป็นมากอาจถึงแก่ชีวิตได้ 

2.2 ต่อมใต้สมองส่วนกลาง (interior pituitary) 
มีความส าคญัและหน้าท่ีเดน่ชดัเฉพาะในสตัว์ท่ีมีกระดกูสนัหลงับางชนิดเท่านัน้ 

โดยท าหน้าท่ีผลิตและหลั่ง  เมลาโนไซต์สติมิวเลติงฮอร์โมน  (melanocyte-stimulating 

hormone; MSH) จะท าหน้าท่ีกระตุ้ นเซลล์เมลาโนไซต์ (melanocyte) ซึ่งเป็นเซลล์ท่ีแทรกอยู่
ระหว่างหนังก าพร้า (epidermis) และหนังแท้ (dermis) ให้สังเคราะห์รงควัตถุสีน า้ตาล-ด าท่ี
เรียกว่า เมลานิน (melanin) นอกจากนัน้ MSH ยงัท าหน้าท่ีกระตุ้นให้เมลานินภายในเมลาโนไซต์
กระจายตัวออกไปทั่วเซลล์ ท าให้สีผิวเข้มขึน้  ในสัตว์จ าพวกปลา สัตว์คร่ึงน า้คร่ึงบกและ
สตัว์เลือ้ยคลานบางชนิดสามารถเปล่ียนสีผิวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพ่ือการพรางตวัได้อย่าง
รวดเร็ว การเปล่ียนสีผิวดงักล่าวเกิดจากการกระจายตวัของเมลานินภายในเมลาโนไซต์ซึ่งได้รับ
การกระตุ้นจาก MSH นั่นเอง  ในคนต่อมใต้สมองส่วนกลางจะมีขนาดเล็กมาก และจดัเป็นส่วน
หนึ่งของต่อมใต้สมองส่วนหน้า ท าหน้าท่ีผลิตและหลัง่ MSH ซึ่งมีสูตรโครงสร้างคล้ายกับ ACTH 
มาก แตไ่มมี่บทบาทหน้าท่ีท่ีชดัเจน 

2.3 ต่อมใต้สมองส่วนหลัง (posterior pituitary) 
ตอ่มใต้สมองส่วนหลงัเจริญมาจากเนือ้เย่ือประสาท ตอ่มใต้สมองส่วนหลงัเป็นท่ี

เก็บฮอร์โมนสองชนิดท่ีหลัง่จากใยประสาทแอกซอน (axon) ของนิวโรซีครีทอรีเซลล์ท่ีตวัเซลล์อยู่ท่ี
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สมองส่วนไฮโพทาลามัสฮอร์โมนจะเคล่ือนท่ีตามเส้นประสาทแอกซอนและมาเก็บไว้ท่ีต่อมใต้
สมองส่วนหลงั  เม่ือเซลล์ประสาทได้รับการกระตุ้นฮอร์โมนท่ีเก็บไว้จะถกูหลัง่เข้าสู่กระแสเลือดไป
ยงัอวยัวะเปา้หมาย ดงันัน้ตอ่มใต้สมองส่วนหลงัจึงไม่นบัเป็นตอ่มไร้ท่อและไม่มีการสร้างฮอร์โมน
ขึน้มาเอง ฮอร์โมนท่ีหลัง่จากตอ่มใต้สมองสว่นหลงั ได้แก่ 

- วาโซเพรสซิน (vasopressin) หรือแอนตไิดยูเรตกิ
ฮอร์โมน (antidiuretic hormone; ADH) ท าหน้าท่ีควบคมุการดดูกลบัน า้ของท่อหน่วยไต และ
กระตุ้นให้หลอดเลือดอาร์เทอรี (artery) หดตวั 

- ออกซิโทซิน (oxytocin) ท าหน้าท่ีในการกระตุ้ นกล้ามเนือ้เรียบบริเวณ
มดลูกให้เกิดการหดตวับีบตวัเวลาคลอดลูก รวมถึงกระตุ้นกล้ามเนือ้รอบ ๆ ต่อมน า้นมให้หดตวั
เพ่ือขบัน า้นมออกมา 

 

3.ต่อมไทรอยด์ (thyroid) 
ตอ่มไทรอยด์เป็นต่อมไร้ท่อท่ีมีขนาดใหญ่ มีลกัษณะคล้ายปีกผีเสือ้ ท่ีอยู่บริเวณคอ 

ตดิกบับริเวณของกลอ่งเสียง มี 2 พ ู 
เม่ือต้นศตวรรษท่ี 20 มีผู้ สกัดสารเคมีจากต่อมไทรอยด์และเรียกสารท่ีสกัดนีว้่า  

ไทรอกซิน (thyroxin) ซึ่งมีไอโอดีนเป็นองค์ประกอบอยู่และพบว่าแหล่งสร้างไทรอกซินในต่อม
ไทรอยด์คือ กลุ่มเซลล์จ านวนมาก แต่ละกลุ่มเซลล์ประกอบด้วยเซลล์ท่ีมีความหนาเพียงชัน้เดียว
และมีช่องตรงกลาง เรียกกลุ่มเซลล์นีว้่า ไทรอยด์ฟอลลิเคิล (thyroid follicle) ท าหน้าท่ีสร้าง 
ไทรอกซินแล้วปลอ่ยเข้าสูร่ะบบหมนุเวียนเลือด 

 

 

(ที่มา: หนงัสอืเรียนรายวิชาเพิม่เติม ชีววิทยา เลม่ 4 กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551) 
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ฮอร์โมนจากตอ่มไทรอยด์มาจากการจบัตวัของไอโอดีนจากอาหารท่ีทานเข้าไป รวม
กับกรดอะมิโน tyrosine เพ่ือสร้างไทรอยด์ฮอร์โมน ได้แก่ triiodothyronine (T3) และ thyroxine 

(T4) โดย T3 ประกอบด้วยไอโอดีนจ านวน 3 อะตอม ส่วน T4 ประกอบด้วยไอโอดีนจ านวน 3 
อะตอม ปกติต่อมไทรอยด์หลั่งฮอร์โมน T4  มากกว่า T3 แต่เซลล์เป้าหมายจะเปล่ียนเป็น T3 โดย
เอาไอโอดีนออก 1 อะตอม 

ความผิดปกตเิก่ียวกับปริมาณไทรอกซินน้อยเกินไป (Hypothyroidism) 
1) Cretinism 
สาเหตไุทรอกซินต ่าในวยัเด็ก ร่างกายเตีย้ แคระแกร็น ไมไ่ด้สดัส่วน พดูช้า พงุย่ืน 

สตปัิญญาออ่น 
2) Myxedema 
สาเหต ุไทรอกซินต ่าในผู้ ใหญ่ ท าให้เกิดอาการบวมใสใต้ผิวหนงัแลดคูล้ายเทียน

ไขกล้ามเนือ้ไมมี่แรง ผิวหนงัแห้ง ซีด โลหิตจาง สตปัิญญาเช่ืองช้าลง  
3) เกิดโรคคอพอกชนิดธรรมดา (simple goiter) เกิดจากการขาดธาตุไอโอดีน 

ท าให้ต่อมไทรอยด์ไม่สามารถสร้างไทรอกซินได้ จะมีอาการเหมือนมิกซีดีมาแต่มีลกัษณะคอโต
ด้วย เน่ืองจากเม่ือตอ่มใต้สมองส่วนหน้าหลัง่ TSH มากระตุ้นตอ่มไทรอยด์มากเกินไป โดยท่ีตอ่มนี ้
ไม่สามารถสร้างไทรอกซินออกไปยบัยัง้การหลัง่ TSH จากต่อมใต้สมองได้ จะท าให้ต่อมไทรอยด์
ขยายขนาดผิดปกต ิ

 
ความผิดปกตเิก่ียวกับปริมาณไทรอกซินมากเกินไป (Hyperthyroidism) 

1) ร่างกายผอม น า้หนกัลด กินจ ุออ่นแอ ตอบสนองตอ่สิ่งเร้ามากและไวขึน้  
2) เกิดโรคคอพอกชนิดเป็นพิษ เกิดจากต่อมไทรอยด์ถกูกระตุ้นให้สร้างฮอร์โมน

มากเกินไป ผู้ ท่ีเป็นโรคนีค้อจะไม่โตมากนักแต่บางคนอาจมีอาการตาโปนด้วย สาเหตเุน่ืองจาก
ความผิดปกติบางอย่างในร่างกาย เป็นเหตใุห้ต่อมไทรอยด์ถูกกระตุ้นให้ท างานหนักตลอดเวลา 
ตอ่มจึงขยายโตขึน้ และสร้างฮอร์โมนไทรอกซินมากกวา่ปกต ิมีอาการตรงกนัข้ามกบัมิกซีดีมา อาจ
รักษาให้คนไข้กินยาท่ียบัยัง้การสร้างฮอร์โมนหรือการผ่าตดัเอาบางส่วนของต่อมออกหรือให้กิน
สารไอโอดีนท่ีเป็นกมัมนัตภสพรังสีเพ่ือท าลายเนือ้เย่ือบางสว่นของตอ่ม 

นอกจากนีไ้ทรอกซินยงัสามารถกระตุ้นเมทามอร์โฟซิส (metamorphosis) ของ
สตัว์สะเทินน า้สะเทินบก โดยมีผู้ศกึษาผลของไทรอกซินกบัการเกิดเมทามอร์โฟซิสของกบ 
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(ที่มา: หนงัสอืเรียนรายวิชาเพิม่เติม ชีววิทยา เลม่ 4 กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551) 

  
แคลซิโทนิน (calcitonin)  

เป็นฮอร์โมนท่ีสร้างจากต่อมไทรอยด์ แต่สร้างจากกลุ่มเซลล์พาราฟอลลิคิว
ลาร์ (parafollicular cell) หรือเซลล์ซี (C-cell) ซึ่งอยู่ระหว่างฟอลลิเคิล หน้าท่ีของแคลซโทนินคือ 
กระตุ้ นการสะสมแคลเซียมท่ีกระดูก ลดการดูดกลับแคลเซียมท่ีไต และลดอัตราการดูดซึม
แคลเซียมท่ีล าไส้เล็ก ฮอร์โมนนีจ้ะท างานร่วมกบัฮอร์โมนจากตอ่มไทรอยด์และวิตามิน D 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 
1. อธิบายการท างานของตอ่มไร้ทอ่และฮอร์โมน 
2. ระบตุอ่มไร้ทอ่และอวยัวะท่ีสามารถสร้างฮอร์โมน 
3. ระบุฮอร์โมนและหน้าท่ีของฮอร์โมนท่ีสร้างจากต่อมไพเนียล ต่อมใต้สมอง และ

ตอ่มไทรอยด์ 
ด้านทกัษะ (P) 

1. มีความสามารถในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์หรือโจทย์ปัญหาท่ีก าหนดให้ 
2. มีความสามารถในการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ 

ด้านจิตพิสยั (A) 
1. มีความร่วมมือในการท ากิจกรรมในชัน้เรียน 
2. รับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน 
3. มีความสามารถในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ครูเร่ิมต้นการจัดการเรียนรู้โดยอธิบายเนือ้หาเร่ือง ต่อมไร้ท่อ ฮอร์โมน การล าเลียง

ฮอร์โมนไปยังเซลล์หรืออวัยวะเป้าหมาย และการตอบสนองของฮอร์โมนต่อเซลล์หรืออวัยวะ
เปา้หมาย จากนัน้กลา่วถึงตอ่มและอวยัวะในร่างกายท่ีท าหน้าท่ีสร้างฮอร์โมน ได้แก่ ตอ่มไพเนียล 
ต่อมใต้สมอง ต่อมไทรอยด์ และต่อมพาราไทรอยด์ โดยใช้เวลาทัง้หมด 50 นาที จากนัน้เข้าสู่
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1. ขัน้เตรียมพร้อมนกัเรียน (10 นาที) 
ครูชีแ้จงรายละเอียด จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานให้

นกัเรียนทราบ จากนัน้ จากนัน้แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 7 กลุ่ม ๆ ละ 5 คน ซึ่งการแบ่งกลุ่มจะ
แบง่ให้นกัเรียนแตล่ะกลุ่มมีทัง้นกัเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนคละกนั โดยดจูากผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนจากภาคเรียนท่ีผา่นมา 

2. ขัน้ก าหนดและระบปัุญหา (10 นาที)  
นกัเรียนทุกกลุ่มจะได้รับใบบนัทึกข้อมูลรายบุคคลและใบกิจกรรมท่ี 1 ซึ่งมีปัญหา

หรือสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัต่อมไทรอยด์และฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์ จากนัน้ให้นกัเรียนแต่
ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหา เพ่ือก าหนดและระบุสิ่งท่ีเป็นปัญหาจากโจทย์และสิ่งท่ี
ต้องการค้นหาค าตอบ จากนัน้บนัทกึลงแบบบนัทกึข้อมลูรายบคุคลท่ีครูแจกให้ 

3. ขัน้ท าความเข้าใจกบัปัญหา (10 นาที) 
ผู้ เรียนช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีได้รับ เช่ือมโยงความรู้เดิมท่ีมีกับ

สถานการณ์ท่ีได้รับ และวางแผนการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเตมิท่ียงัไมท่ราบ 
4. ขัน้ด าเนินการค้นคว้า (20 นาที) 

นกัเรียนแตล่ะกลุม่ด าเนินการศกึษาค้นคว้าหาความรู้ตามท่ีได้วางแผนไว้ผ่านหนงัสือ
เรียนหรือข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตและบนัทึกลงใบกิจกรรม โดยครูท าการวดัและประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนกัเรียนด้านการแสวงหาความรู้ และการรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืนไปด้วย 

5. ขัน้รวบรวมและสงัเคราะห์ข้อมลู (15 นาที) 
นกัเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกนัน าข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาค้นคว้ามาสรุปเป็นค าตอบของ

กลุม่ตนเองและเขียนลงในใบกิจกรรม 
6. ขัน้สรุปและประเมินค าตอบ (15 นาที) 

ครูให้นกัเรียนสรุปและประเมินค าตอบของกลุ่มตนเองอีกครัง้ เพ่ือให้นกัเรียนจ าแนก
วา่มีข้อมลูเพียงพอท่ีมาใช้ตอบปัญหาและมีแนวการตอบอย่างไร 
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7. ขัน้น าเสนอและประเมินผลงาน (20 นาที) 
นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลการตอบปัญหาให้เวลากลุ่มละ

ประมาณ 3 นาที โดยอธิบายค าตอบและเช่ือมโยงกับฮอร์โมนท่ีเก่ียวข้องในร่างกาย พร้อมทัง้ให้
เหตผุลประกอบ ซึ่งครูและนกัเรียนกลุ่มอ่ืน ๆ จะเป็นผู้ประเมินการน าเสนอและค าตอบของกลุ่มท่ี
น าเสนอ พร้อมกับให้นกัเรียนกลุ่มอ่ืน ๆ ถามค าถามกับกลุ่ม ท่ีน าเสนอเม่ือมีข้อสงสัย เม่ือสิน้สุด
การน าเสนอครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปประเด็นปัญหาและค าตอบของโจทย์ปัญหา พร้อมอธิบาย
เพิ่มเตมิในประเดน็ท่ียงัไมส่มบรูณ์ โดยประเดน็ท่ีส าคญัมีดงัตอ่ไปนี ้  

- เพราะเหตใุดปริมาณไอโอดีนท่ีตรวจพบจากปัสสาวะของหญิงตัง้ครรภ์ในแตล่ะ
ภูมิภาคจึงไม่เท่ากัน มีปัจจยัใดท่ีน่าจะเก่ียวข้องบ้าง (แนวค าตอบคือ ความแตกต่างของภูมิภาค
และภูมิศาสตร์ ความห่างไกลจากน า้ทะเล การผลิตเกลือและการได้รับเกลือท่ีมีไอโอดีนของแตล่ะ
ภมูิภาค) 

- ไอโอดีนมีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์อย่างไร (แนว
ค าตอบคือ ไอโอดีนเป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนไทรอกซินท่ีถูกสร้างจากต่อมไทรอยด์ ซึ่งมี
ความส าคญัต่อการเจริญเติบโตและพฒันาของระบบประสาทและเซลล์สมองของทารกในครรภ์
จนถึงเด็กทารกอายุ 2-3 ปี ถ้าไม่ได้รับไอโอดีนท่ีเพียงพออาจจะท าให้เด็กปัญญาอ่อน มีความ
พิการทางระบบประสาท) 

- ให้ค าแนะน าแก่ผู้หญิงตัง้ครรภ์ในจงัหวดัท่ีอยู่ห่างไกลอย่างไร (แนวค าตอบคือ 
ให้ผู้หญิงตัง้ครรภ์ใช้เกลือท่ีมีส่วนผสมของไอโอดีน หรือเคร่ืองปรุงรสท่ีเสริมไอโอดีน รับประทาน
อาหารทะเลเป็นประจ า หรือรับประทานยาเม็ดเสริมไอโอดีน อีกทัง้จดัประชาสมัพนัธ์หรือลงพืน้ท่ี
ให้ความรู้แก่ชาวบ้าน เพ่ือให้เห็นถึงความส าคญัของไอโอดีนต่อร่างกาย โดยเฉพาะเด็กทารกใน
ครรภ์) 

- จากนโยบาย “ประเทศไทย 4.0 เด็กไทยฉลาด ไม่ขาดไอโอดีน” นักเรียนจะใช้
ความรู้เร่ืองต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนมาอธิบายนโยบายนีอ้ย่างไร (แนวค าตอบคือ ประเทศไทย 4.0 
เป็นการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เปล่ียนแปลง
การเกษตรแบบดัง้เดิมเป็นการเกษตรสมยัใหม่ท่ีเน้นการบริหารจดัการและใช้เทคโนโลยี เกษตรกร
ต้องมีรายได้เพิ่มมากขึน้ และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ เป็นต้น อีกทัง้ประเทศไทย 4.0 
มีโอเดลคือ มัน่คง มั่งคัง่ ยัง่ยืน ซึ่งการก าหนดแนวทางเพ่ือให้เด็กไทยฉลาด ไม่ขาดไอโอดีน และ
อยู่ในยคุสมยัของประเทศไทย 4.0 นัน้ ต้องก าหนดให้คนทัว่ทัง้ประเทศได้รับปริมาณไอโอดีนตอ่วนั
อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะคนท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีห่างไกลจากทะเล มีระบบขนส่งและคมนาคมท่ี
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รองรับการขนส่งเกลือหรือเคร่ืองปรุงรสท่ีเทริมไอโอดีนไปให้ทั่วถึงทุกพืน้ท่ี รวมถึงมีการน า
เทคโนโลยีใช้ในการให้ความรู้กบัประชาชนเก่ียวกบัความส าคญัของไอโอดีนท่ีมีผลการเจริญเตบิโต
ของร่างกายโดยเฉพาะสมองของเด็กทารกตัง้แต่อยู่ในครรภ์จนแรกเกิด ถ้าเด็กได้รับไอโอดีนท่ี
เพียงพอแล้วก็จะเตบิโตเป็นท่ีมีพฒันาการของสมองท่ีปกตแิละเป็นเดก็ท่ีฉลาด 
 
ส่ือการเรียนรู้  

1. ใบกิจกรรมท่ี 1 
2. แบบบนัทกึข้อมลูรายบคุคล  
3. หนงัสือเรียนรายวิชาเพิ่มเตมิ ชีววิทยา เลม่ 2 โดย สสวท. หน้า 155-159 
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สิ่งท่ีต้องการวัดและประเมินผล วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

ด้านความรู้ (K)   
1. สามารถอธิบายการท างานของ

ตอ่มไร้ท่อ 

2. สามารถระบตุอ่มไร้ทอ่และ

อวยัวะท่ีสามารถใช้ในการสร้าง

ฮอร์โมนของร่างกาย 

3. สามารถระบฮุอร์โมนท่ีสร้างจาก

ตอ่มไพเนียล ตอ่มใต้สมอง และ

ตอ่มไทรอยด์ 

 

- การสงัเกต

การตอบ

ค าถาม

นกัเรียน 

- ทดสอบหลงั

เรียน 

 

- แบบสงัเกต

การตอบค าถาม

ของนกัเรียน 

- แบบทดสอบ

หลงัเรียน 

 

- นกัเรียนตอบค าถามได้

ถกูต้องร้อยละ 70 

 

- คะแนนรวมมีความ

แตกตา่งอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิตเิม่ือ

เปรียบเทียบกบั

แบบทดสอบก่อนเรียน 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)   
1. มีความสามารถในการ

แก้ปัญหาจากสถานการณ์ตวัอยา่ง 

2. มีความสามารถในการคดิอยา่ง

มีวิจารณญาณ 

 

- ตรวจใบ

กิจกรรม 

 

 

- ใบกิจกรรม 

- เกณฑ์การให้

คะแนนระดบั

ความสามารถ

ด้านการคิด

อยา่งมี

วิจารณญาณ 

 

- คะแนนเฉล่ียของการ

ท าใบกิจกรรมในหวัข้อนี ้

อยูใ่นระดบัสงู 

ด้านคุณลักษณะ (A)   

1. มีความร่วมมือในการท า

กิจกรรมในชัน้เรียน 

2. รับฟังและแสดงความคิดเห็น

ร่วมกนักบัผู้ อ่ืน 

3. มีความสามารถในการท างาน

ร่วมกบัผู้ อ่ืน 

 

- การสงัเกต

พฤตกิรรมของ

นกัเรียนขณะ

เรียน 

 

- แบบสงัเกต

พฤตกิรรมของ

นกัเรียน 

 

- นกัเรียนแสดง

พฤตกิรรมดงักลา่วอยูใ่น

ระดบัดี 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ/คะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

ความร่วมมือในการ

ท ากิจกรรมในชัน้เรียน  

ตอบค าถามได้ถูกต้อง 

ครบถ้วน 

ตอบค าถามได้ถูกต้อง 

แตไ่มค่รบถ้วน  

ตอบค าถามไมถ่กูต้อง 

แสดงความคิด เห็ น

ร่วมกบัผู้ อ่ืน 

แสดงความคิดเห็นกับ

เพ่ือนอยา่งสม ่าเสมอ 

แสดงความคิดเห็นกับ

เพ่ือนบางครัง้ 

ไม่ มีการแสดงความ

คดิเห็นกบัเพ่ือน 
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บันทกึหลังการสอนแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชา ชีววิทยา(เพิ่มเตมิ) 
ใช้สอนกบัชัน้ ม. ......... เวลา................. วนัท่ี....... เดือน............................ พ.ศ. ................... 

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน/บรรยากาศภายในห้องเรียน 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
ปัญหาที่พบ/ อุปสรรค 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ ........................................................ ผู้สอน 
                                                                                    (นายรวินศกัดิ ์ภมูิธนนิเวศน์) 

                                                              วนัท่ี......... เดือน......................... พ.ศ. ……….. 
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ภาคผนวก ฉ 
ใบกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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ใบกจิกรรมที่ 1 (กลุ่ม) 
 
ค าชีแ้จง ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพ่ือตอบค าถามจากโจทย์หรือสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 
ตารางแสดงคา่มธัยฐานไอโอดีนในปัสสาวะของผู้หญิงตัง้ครรภ์ จ าแนกรายจงัหวดัปี 2558 
 

จังหวัด ค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะของผู้หญิงตัง้ครรภ์ 
(ไมโครกรัมต่อลิตร) 

สรุาษฎร์ธานี 183.0 

นครปฐม 161.9 

ร้อยเอ็ด 128.5 

อบุลราชธานี 102.0 

พะเยา 98.8 

แมฮ่อ่งสอน 89.5 

(ท่ีมา: กรมอนามยั ส านกัโภชนาการ กระทรวงสาธารณสขุ) 
 
ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี ้

1. จากตารางข้างต้นแสดงการตรวจวดัปริมาณไอโอดีนของผู้หญิงตัง้ครรภ์ นกัเรียนคิด
วา่ความแตกตา่งของปริมาณไอโอดีนในมีสาเหตมุาจากอะไร ไอโอดีนมีผลตอ่ทารกในครรภ์หรือไม่ 
อยา่งไร 

2. หากนกัเรียนเป็นเจ้าหน้าท่ีในกระทรวงสาธารณสขุ นกัเรียนจะลงพืน้ท่ีให้ค าแนะน าแก่
ผู้หญิงตัง้ครรภ์ในจงัหวดัใดก่อนเป็นล าดบัแรก เพราะอะไร และจะให้ค าแนะน าอยา่งไร 

3. ถ้ารัฐบาลมีนโยบายว่า “ประเทศไทย 4.0 เด็กไทยฉลาด ไม่ขาดไอโอดีน” นกัเรียนจะ
ใช้ความรู้จากการศกึษาเร่ืองระบบตอ่มไร้ท่อและฮอร์โมนมาเพ่ืออธิบายนโยบายนีไ้ด้อยา่งไร 
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ใบกจิกรรมที่ 2 (กลุ่ม) 
 
ค าชีแ้จง ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพ่ือตอบค าถามจากโจทย์หรือสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 
 

อึง้ ไทยพบเบาหวาน 4.8 ล้านคน 
 ศ.พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระ

ราชปูถมัภ์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี กล่าววา่โรคเบาหวานมีแนวโน้มท่ีจะ
เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติรายงานว่า ในปี 2558 พบผู้ ป่วย
โรคเบาหวานทั่วโลก 415 ล้านคน และจะเพิ่มเป็น 642 ล้านคน ในปี 2583 หากไม่มีมาตรการ
ควบคุม ส าหรับไทยมีการรายงานของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ พบว่าอัตราการตายด้วย
โรคเบาหวานของประเทศเพิ่มขึน้ทุกปี นอกจากนี ้ผลส ารวจสุภาพประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึน้ไป 
ในปี 2557 ยังพบอีกว่าคนไทยมีความชุกของโรคเบาหวานเพิ่มขึน้อยู่ท่ี 8.9% หรือคิดเป็นผู้ ป่วย
เบาหวาน 4.8 ล้านคน เพิ่มจากปี 2552 ท่ีพบ 6.9% หรือคิดเป็นผู้ ป่วยเบาหวาน 3.2 ล้านคน ทัง้นี ้
เบาหวานถือเป็นหนึ่งในโรคไมต่ิดตอ่เรือ้รังท่ีทกุ ๆ 6 วินาทีทัว่โลกจะพบคนเสียชีวิตจากโรคท่ีแทรก
ซ้อนจากการเกิดโรคเบาหวาน 1 คน 

(ท่ีมา: https://www.thairath.co.th/content/996073) 
 

ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี ้
1. จากสถานการณ์ข้างต้นนกัเรียนคิดว่าสาเหตสุ าคญัท่ีท าให้อตัราการเกิดเบาหวานเพิ่ม

สงูขึน้ 
2. หากนักเรียนเป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรท่ีให้การดูแล รักษาโรคเบาหวาน

นักเรียนจะมีวิธี หรือมาตรการในการป้องกันและควบคุมอัตราการเพิ่มขึน้ของโรคเบาหวานได้
อยา่งไร 

3. ในขณะนีน้ักเรียนทุกคนเป็นนักวิทยาศาตร์ท่ีก าลังคิดค้นตัวยาในการรักษา
โรคเบาหวาน นกัเรียนจะใช้หลกัการและเหตผุลในการคดิค้นตวัยานีอ้ย่างไร จงอธิบาย 
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ใบกจิกรรมที่ 3 (กลุ่ม) 
 

ค าชีแ้จง ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพ่ือตอบค าถามจากโจทย์หรือสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 
 

 “Hormones วัยว้าวุ่น” เม่ือหนุ่มสาววยัฮอร์โมนพลุ่งพล่านกลุ่มนี ้เดินมาถึงจุด
หนึ่งของชีวิตท่ีเต็มไปด้วยความสนุก ความคะนอง ความผิดหวัง ความสมหวังความรัก ความ
เกลียด ความฝัน อารมณ์และเร่ืองราวสบัสนโลดโผนต่าง ๆ ซดัเข้ามาในชีวิตอย่างจงัจนพวกเขา
ต้องเซไป ใช.่.. “เป็นวยัรุ่นมนัเหน่ือยอยา่งนีน่ี้แหละ” 
 
ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี ้

1. จากข้อความข้างต้น “หนุ่มสาววัยฮอร์โมนพลุ่งพล่าน” นกัเรียนคดิวา่เม่ือเข้าสู่วยัรุ่น
จะมีการเปล่ียนแปลงของฮอร์โมนใดบ้างในร่างกาย และเปล่ียนแปลงอยา่งไร 

2. ในฐานะท่ีนักเรียนเป็นวยัรุ่น นกัเรียนคิดว่าปัญหาการทะเลาะวิวาทในวยัรุ่นมีผลมา
จากการเปล่ียนแปลงของฮอร์โมนหรือไม ่อยา่งไร 

3. “ผู้หญิงมกัมีความรักและผกูพนักับผู้คน นิยมการโอบกอดและแสดงออกถึงความรัก
และหว่งใยมากกวา่ผู้ชาย” จากบทความนีน้กัเรียนเห็นด้วยหรือไม ่พร้อมให้เหตผุลประกอบ 
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แบบบันทกึข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียน 
ช่ือ………………………………………………………………………. ชัน้…………… เลขท่ี…… 

ค าชีแ้จง ให้ผู้ เรียนวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและบนัทึกข้อมลูท่ีได้จากการสืบค้นเพิ่มเตมิ 

จากสถานการณ์มีปัญหาอะไรบ้าง 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเตมิ 

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

มีข้อมูลอะไรบ้างท่ีเก่ียวข้องกับโจทย์ปัญหา
และนักเรียนทราบอยู่แล้ว 

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

มีข้อมูลอะไรบ้างท่ีนักเรียนต้องหาเพิ่มเตมิ
เพื่อตอบโจทย์ปัญหา 

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

ผลสรุปจากข้อมูลท่ีหามาได้ของตนเอง 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ช 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ 

วิชา ชีววิทยา    ระดบัชัน้ มธัยมศกึษาปีท่ี 5          ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2560 

ช่ือ ........................................................................................... ชัน้ ................. เลขท่ี ............ 

ตอนที่ 1: ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้องและสัมพันธ์กับระบบต่อมไร้ท่อ 

1. ฮอร์โมน คืออะไร 

 .…………………………………………………………………………………………………… 

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

2. เรารู้สกึกระหายน า้ขณะท่ีออกก าลงักาย เก่ียวข้องกบัระบบตอ่มไร้ทอ่อยา่งไร  

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

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

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

3. ให้นกัเรียนพิจารณากราฟและตอบค าถามตอ่ไปนี ้

 
(ท่ีมา: หนงัสือเรียนรายวิชาเพิ่มเตมิ ชีววิทยา เลม่ 4 กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตาม

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551) 

 3.1) เส้นกราฟใดอธิบายการเปล่ียนแปลงของระดบัน า้ตาลในเลือดของผู้ ป่วยโรคเบาหวาน  

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

 3.2) เส้นกราฟดงักลา่วตามข้อ 4.1 มีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร  

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

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

A 

B 

C 
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4. นกัเรียนเปล่ียนแปลงเวลาท างานจากกลางวนัเป็นกลางคืนหรือเดินทางโดยเคร่ืองบินไปซีกโลก

ตรงข้าม แล้วรู้สกึนอนไม่หลบั ซมึ อ่อนเพลีย ไมอ่ยากอาหาร (jet lag) จากเหตกุารณ์ข้างต้นจะ

สง่ผลการหลัง่ฮอร์โมนอะไร และฮอร์โมนดงักลา่วถกูสร้างจากตอ่มใด  

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

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

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

5. เพราะเหตใุดจงึสามารถตรวจการตัง้ครรภ์ได้จากน า้ปัสสาวะ  

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

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

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

6. “ขณะเกิดไฟไหม้หอพักแห่งหนึ่ง พบชายคนหนึ่งแบกตู้ เย็นขนาดใหญ่เพ่ือวิ่งหนีออกจาก

ห้องพกั” จากเหตกุารณ์ข้างต้น เพราะเหตใุดชายคนดงักลา่วจงึสามารถแบกวตัถท่ีุมีขนาดใหญ่

นีไ้ด้  

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

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

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

7. ฮอร์โมนเพศท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงของร่างกายเพศหญิงและเพศชายอยา่งไร  

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

8. ให้นักเรียนเขียนแผนผังแสดงการควบคุมการหลัง่ของฮอร์โมนเพศหญิงโดยมีค าท่ีก าหนดให้

ดงันี ้ 

  อวยัวะเพศ ตอ่มใต้สมองสว่นหน้า หลัง่อีสโทรเจนและโพรเจสเทอโรส ไฮโพทาลามสั  

  หลัง่ FSH และ LH ฮอร์โมนประสาท ยบัยัง้การหลัง่ฮอร์โมนประสาทของไฮโพทาลามสั  

  ยบัยัง้การหลัง่ฮอร์โมนของตอ่มใต้สมองสว่นหน้า 

 



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นายรวินศกัดิ ์ภมูิธนนิเวศน์ 
วัน เดือน ปี เกิด 20 ธันวาคม 2536 
สถานที่เกิด จงัหวดัสริุนทร์ 
วุฒกิารศึกษา - ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย จากโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช อ าเภอ

เมือง จงัหวดัอบุลราชธานี  
- วิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา จากมหาวิทยาลยัมหิดล 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 47 ถนนนิคมสายกลาง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี 
34000 

ผลงานตีพมิพ์ รวินศกัดิ ์ภมูิธนนิเวศน์ และ สมเกียรต ิพรพิสทุธิมาศ.  (2561, 
พฤษภาคม).  การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย เร่ือง ระบบตอ่มไร้ท่อ โดยใช้การจดัการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน. รายงานสืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการ 
“วิทยาศาสตร์วิจยั” ครัง้ท่ี 10. มหาสารคาม: มหาวิทยาลยัมหาสารคาม.   
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