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 วิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและ 
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การวิจัยครั้งน้ี มีความมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชีววิทยา และ

ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานและการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรยีนและความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 88 คน โดยวิธกีารสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 
หองเรียนละ 44 คน แลวสุมอยางงายอีกครั้งหน่ึง โดยวธิีการจับสลากเปนกลุมทดลองที่ 1 ไดรับการจัด 
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และกลุมทดลองที่ 2 ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิด
แบบหมวกหกใบ เครื่องมือที่ใชในการวจัิยครั้งนี้ ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชีววทิยามีคาความเชื่อม่ัน 0.80 และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวเิคราะหมีคาความเชื่อม่ัน 0.70 
แบบแผนการทดลองแบบ Randomized Control Group Pretest-Posttest Design การวิเคราะหขอมูล
ใชวิธีทางสถิติ t-test แบบ Dependent Samples และ t-test แบบ Independent Sample ในรูป 
Difference Score 
 ผลการวิจัย พบวา 
  1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและ
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชีววิทยาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบ
หมวกหกใบมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาชีววทิยาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมนีัยสําคญัทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 
  4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และ
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 



  5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบ
หมวกหกใบมีความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A STUDY ON BIOLOGY LEARNING  ACHIEVEMENT AND ANALYTICAL THINKING   
THROUGH  PROBLEM-BASED LEARNING AND THE SIX THINKING HATS  

TECHNIQUE OF MATTHAYOMSUKSA 6 STUDENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AN ABSTRACT 
BY 

WIPANEE  CHIRATHONPHAKDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the 
Master of Education Degree in Secondary Education 

at Srinakharinwirot University 
May 2011 



Wipanee  Chirathonphakdi.  (2011).  A  study on Biology Learning Achievement and Analytical  
 Thinking through Problem-Based Learning and The Six Thinking Hats Technique of  
 Matthayomsuksa 6 Students. Master thesis, M.Ed. (Secondary School). Bangkok:  
 Graduate School, Srinakharinwirot University. Advisor Committee: Assoc.Prof.  
 Dr. Chutima Vatanakhiri, Dr. Rachan Boonthima. 
 
 
 The purposes of the research were to compare on biology learning achievement and 
analytical thinking through Problem-Based Learning and the Six Thinking Hats Technique of 
Matthayomsuksa 6 students and compare on biology learning achievement and analytical 
abilities through Problem-Based Learning and the Six Thinking Hats Technique of 
Matthayomsuksa 6 students before and after the experiment. The samples were 88 
Matthayomsuksa 6 students at Pibulwitthayalai School, in the second semester of the 2011 
academic year. They were divided into 2 group with 44 students in each group.  The first 
experimental group was taught through Problem-Based Learning; whereas the second 
experimental group was taught through the Six Thinking Hats Technique. The instruments 
used in this study were biology learning achievement test and the analytical thinking abilities 
test. The Randomized Control Group Pretest-Posttest Design was used in this research. The 
data were analyzed by t-test for Dependent Samples and t-test for independent Sample 
Difference Score. 
 The results of this study indicated that: 
  1. The biology learning achievement between the students taught through Problem-
Based Learning and the Six Thinking Hats Technique was significantly difference at .01 
  2. The biology learning achievement of the students taught through Problem-
Based Learning after the experiment higher than before the experiment with the statistical 
significance at .01 
  3. The biology learning achievement of the students taught through the Six 
Thinking Hats Technique  after the experiment higher than before the experiment with the 
statistical significance at .01 
  4. Ability in analytical thinking between the students taught through Problem-
Based Learning and the Six Thinking Hats Technique was significantly difference at .01  
  5. Ability in analytical thinking of the students taught through Problem-Based 
Learning after the experiment higher than before the experiment with the statistical 
significance at .01 



  6. Ability in analytical thinking of the students taught through the Six Thinking 
Hats Technique after the experiment higher than before the experiment with the statistical 
significance at .01 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบบัน้ี สําเร็จลงไดดวยความกรุณาและการใหคําปรึกษาแนะแนวทางในการทํา 
วิจัยจาก รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา วัฒนะคีรี ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ และ อาจารย 
ดร. ราชันย บุญธิมา กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ที่ใหคําปรึกษาในการศึกษาคนควา ตลอดจน
ใหคําแนะนาํ แกไขขอบกพรองตางๆ อยางดียิ่ง และขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยสนธยา ศรีบางพล ี
และ รองศาสตราจารย ตรูเนตร อัชชสวัสดิ์ ที่ใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมอันเปนประโยชนตอการทําปริญญานิพนธ
ฉบับนี้ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกทานดวยความเคารพอยางสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยประจําภาควิชาหลักสูตร และการสอนที่ชวยประประสิทธิ์
ประศาสตรวิชาใหมีความรูและนําไปใชในการทําปริญญานิพนธ 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยวิมลศรี รื่นบุญ อาจารยกันตกมล มุมบานซา อาจารยแมน
เชื้อบางแกว อาจารยเกสรา มานะทศัน ที่ใหความกรณุาเปนผูเชีย่วชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย ตลอดจนใหคําแนะนําและแกไขเครื่องมือในการวิจัยจนสามารถนําไปใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลที่ใชในการวิจัยไดตามเวลาที่กําหนด 
 ขอกราบขอบพระคุณสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ใหทุน 
การศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตแกผูวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณทานผูอํานวยการ และอาจารยกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และ 
ขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ปการศึกษา 2553 ที่ใหความรวมมือ
ในการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณสมาชกิทุกคนในครอบรัวที่ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจในการทําวิจัย 
และขอขอบคุณนางสาวนุชจรี ศรีเสวก นางสาวจินดารัตน แกวพิกุล นางสาววิชชุตา อวนศรีเมือง และ
นางสาวสุภัทราภรณ เบ็ญจวรรณ ที่ใหความชวยเหลือและใหกําลังใจในการทําวิจัยครั้งน้ี 
 
 คุณคาและประโยชนใดๆ ที่พึงมีจากปริญญานิพนธฉบับน้ีผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณ
บิดา มารดา ครู-อาจารย ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทาน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 โลกในยคุปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ทัง้ดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี 
และวัฒนธรรม จึงเปนยุคของสังคมแหงความรู ที่ความรูและภูมิปญญาถูกนํามาใชเปนเครื่องมือสําคัญ 
ที่เสริมสรางศักยภาพและพัฒนาประเทศ การศึกษาจึงเปนหัวใจสําคัญที่ผลักดันประเทศใหกาวสูศตวรรษ
ใหม ไดอยางมั่นคง คุณภาพการศึกษา จึงเปนสิ่งสําคัญยิ่งที่ตองตระหนัก (วัลลี สัตยาศัย.  2547: 2) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ชี้ใหเห็นถึงความจําเปนใน
การปรับเปลี่ยนจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทย ใหมีคุณธรรมและมีความรอบรูอยางเทา
ทันกัน ใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา และจิตใจ  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดสมรรถนะสําคัญของ
นักเรียนไว 5 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ ใน
การแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี ซึ่งความสามารถ
ในการคิดเปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดสรางสรรค การคิดอยางมี
วิจารณญาณ การคิดอยางเปนระบบเพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจ
ของตนเองไดอยางเหมาะสม (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551: 6)  
 การคิดวิเคราะหนั้นเปนพื้นฐานหรือขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการคิดระดับสูง ไดแก การแกปญหา 
การตัดสินใจ การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดสรางสรรค.จึงไดมีนักการศึกษา นักคิด และนักจิตวิทยา
จํานวนหลายทานไดศึกษาความสามารถทางสมอง ดานการคิดวิเคราะห เชน ในป ค.ศ. 1956.บลูม.
(Bloom).ไดเสนอทฤษฎีการคิดวิเคราะหโดย แบงแยกยอยออกเปน 3.แบบ คือ วิเคราะหความสําคัญ 
วิเคราะหความสัมพันธ วิเคราะหหลักการ (Bloom.. 1956:.6 – 9).และในป ค.ศ. 2001.มารซาโน (Marzano. 
.2001:.60).ไดเสนอทฤษฎีการคิดของ มารซาโน.โดยการคิดในขั้นวิเคราะหนั้น สามารถจําแนกเปน 5 ดาน
ยอย คือ ดานการจําแนก ดานการจัดหมวดหมู ดานการสรุป ดานการประยุกต และดานการคาดการณ 
เปนตน ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนน้ันสามารถพัฒนาไดจากการจัดประสบการณ
ที่หลากหลายและจากบรรยากาศของการเรียนรูรวมกัน เชน การแลกเปลี่ยนความคิด การชี้แจงเหตุผล 
การแกปญหา.รวมถึงวิธีการสอนของครูที่สงผลตอความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียน 
 วิธีการเรียนการสอนที่สถาบันการศึกษาตางๆ ใชกันมาเปนเวลานาน สวนใหญมักเนนที่ครู 
ผูสอนเปนหลัก และเนนการถายทอดความรูดวยการปอนขอมูลโดยตรงใหแกนักเรียนดวยวิธีบรรยาย 
เปนสวนใหญ จึงมักเปนผลใหนักเรียนไดรับความรูในดานการจดจํา หรือทองจําทฤษฎี มากกวาไดพัฒนา
ทางดานความคิด ทกัษะและเจตคติ ไปประยุกตใชในการทํางาน ทําใหเกิดการดอยทักษะในการสือ่สาร 
การทํางานเปนทีม ขาดการใฝรู เพ่ือนําความรูไปใชในการแกปญหา ขาดความสามารถในการเรียนรู
ตลอดชีวิต สิ่งตางๆ ลวนมีความสําคัญและจําเปนสําหรับวิชาชีพและสังคม การปฏิรูปการศึกษาตามแนว
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พระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หัวใจสําคัญคือ การปฏิรูปการเรยีนรูโดยยึดนักเรยีนเปน
ศูนยกลาง หรือที่เรียกวานักเรียนสําคัญทีสุ่ด โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาในทุกๆ ดานของนักเรียน (วัลล ี
สัตยาศัย.  2547: 15 – 17) 
 วิธีการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หรือที่นิยมเรียกชือ่ยอกันโดยทั่วไปวา PBL (Problem 
Base-learning) เปนวิธีการเรียนรูรูปแบบหนึ่งที่สงเสริมการเรียนรูที่มีนักเรียนเปนศนูยกลาง เปนวิธีการ
ที่สําคัญวธิีหนึง่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปจจุบันเปนที่สนใจอยางแพรหลาย และใชกนัใน
หลายสถาบันทั่วโลก การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนการเรียนรูที่เร่ิมตนดวยการใชปญหาเปนตัว 
กระตุนใหนักเรียนไปศึกษาคนควาแสวงหาความรูดวยวิธตีางๆ จากแหลงวิทยาการที่หลากหลาย เพ่ือ
นํามาใชในการแกปญหา โดยที่ไมไดมีการศึกษา หรือเตรียมตวัลวงหนาเกี่ยวกับปญหาดังกลาวมากอน 
วิธีการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐานนี้ เปนวิธีการเรยีนรูที่ตรงขามกับวิธีการเรยีนการสอนในระบบดั้งเดิม
ที่ใชกันมานาน โดยการศึกษาในระบบเดิมจะเริ่มตนดวยการใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับทฤษฎี และ
หลักการตางๆ กอนใหเผชิญกับปญหาและแกไขปญหา (วัลลี สัตยาศัย.  2547: 15 – 17) 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 2) ไดเสนอรปูแบบการจัดกระบวนการเรยีนรูแบบ
การพัฒนากระบวนการคิด จิตพิสัย และการจัดการไวหลายวิธี เชน การใชคําถามที่จูงใจ หรือทาทาย
ใหนักเรยีนเกิดความกระตือรือรน ปรารถนาแสดงความคิดเห็นตอบคาํถามนัน้ๆ และการตั้งคาํถามโดย
ใชหมวกความคิดหกใบซ่ึงเปนแนวคิดของ เดอ โบโน (De Bono) และไดรับการยอมรับวา คําถาม
สามารถนําไปใชพัฒนาทักษะการคิด อารมณ และความรูสึกของนักเรียนไดอยางเปนขั้นตอนโดยการใช
สีหมวกเปนเครื่องหมายกําหนดมุมมองหรือทิศทางการคิด ดังนี้ หมวกสีขาว เปนการคิดหาขอมูล ขอเท็จจริง
ของสถานการณ หมวกสเีขียว เปนการคิดหาแนวความคดิใหมๆ และความคิดสรางสรรค หมวกสีเหลือง 
เปนการคิดถึงผลในทางบวก ขอดี จุดเดน คุณคา คิดถึงความเปนไปไดและประโยชนที่ไดรับ หมวกสีดํา 
เปนการคิดถึงผลในทางลบ จุดออน จุดบกพรองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หมวกสีแดง เปนการคิดจาก
อารมณความรูสึก หมวกสีฟา เปนการกําหนดปญหา การสรุป (สุนันทา สายวงศ.  2544: 3) โดยบทบาท
ของครูคือ เปดโอกาสและสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกดวย การตัง้คําถามและคดิอยางสรางสรรค 
สงเสริมใหนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุมดวยการฝกคิด ฝกทํา.ใชสื่อการเรียนรูเพ่ือสงเสริมการเรียนรู
และการคิดของนักเรียน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2550: 8) 
 จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจวา การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และ
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ วิธีการสอนใดที่จะทําใหเกิดผลดี กับนักเรียน
ทั้งในดานผลสัมฤทธิท์างการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห เพ่ือเปนแนวทางในการจัด 
การเรียนการสอนวิชาชีววิทยาใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางเต็ม
ศักยภาพ  
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวก        
หกใบ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยากอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  
 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาชีววิทยากอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
 4. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 ที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
 5. เพ่ือเปรียบเทยีบความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 6. เพ่ือเปรียบเทยีบความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 

 

ความสําคัญของการการวิจัย 
 1. ผลการวิจัยครั้งน้ีทําใหทราบถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหของนักเรียนเม่ือไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและเมื่อไดรับการจัด 
การเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
 2. ผลของการวิจัยครั้งน้ีจะเปนประโยชนสําหรับครูผูสอนวิชาชีววิทยาและผูที่เกี่ยวของกับ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรไดใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียน ซึ่งจะชวยใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย        
อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 12 หองเรียน จํานวนนักเรียน  
504  คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที ่6 โรงเรียนพิบลูวทิยาลยั 
อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 88 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม 
(Cluster Random Sampling) จํานวน 2 หองเรียน แลวสุมอยางงายอีกครั้งหน่ึง โดยวิธีจับฉลากเปน
กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 ดังน้ี 
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  กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จํานวน 44 คน 
  กลุมทดลองที่ 2 .ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ จํานวน 
44 คน 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
  ระยะเวลาทีใ่ชในการวิจัย ทําการทดลองในภาคเรียนที ่ 2 ปการศึกษา 2553 โดยใชเวลา
ในการทดลอง 4 สัปดาหๆ ะ 4 คาบๆ ละ 55 นาที รวม 16 คาบ 
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
  เนื้อหาที่ใชในการวิจัย เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6        
สาระที่ 2 : ชีวติกับสิ่งแวดลอม หนวยการเรียนรูที่ 1 เร่ือง ระบบนิเวศ 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ ไดแก    
   1.1 การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
   1.2 การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
  2. ตัวแปรตาม ไดแก      
   2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา 
   2.2 ความสามารถในการคดิวิเคราะห 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หมายถึง ลกัษณะของการจัดการเรียนรูโดย
ใชปญหาในชีวิตประจําวันของนักเรียนที่นักเรียนพบ มาเปนจุดตั้งตนของกระบวนการเรียนรู และเปน
ตัวกระตุนในการพัฒนาทักษะการแกปญหาดวยเหตุผล โดยเนนใหนักเรียนเปนผูตัดสินใจในสิ่งที่ตองการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง รูจักการทํางานรวมกันเปนกลุม โดยครูมีสวนรวมนอยที่สดุ การจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานตามขัน้ตอนของสํานักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา.  2550: 8) มี 6 ขั้นตอน ดังน้ี  
  1.1 กําหนดปญหา หมายถึง ขั้นที่ครูจัดสถานการณตาง  ๆกระตุนใหนักเรยีนเกิดความสนใจ
และมองเห็นปญหา สามารถกําหนดสิ่งที่เปนปญหาที่นักเรียนอยากรูอยากเรียนไดและเกิดความสนใจ          
ที่จะคนหาคําตอบ 
  1.2 ทําความเขาใจกับปญหา หมายถึง ขั้นที่นกัเรียนตองทําความเขาใจปญหาทีต่องการ
เรียนรู นักเรียนตองสามารถอธิบายสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับปญหาได 
  1.3 การดําเนินการศึกษาคนควา หมายถึง ขั้นที่นักเรียนกําหนดสิ่งที่ตองการเรียน ดําเนินการ 
ศึกษาคนควาดวยตนเองดวยวิธีการที่หลากหลาย 
  1.4 สังเคราะหความรู หมายถึง ขั้นที่นักเรยีนนําความรูที่ไดคนความาแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน อภิปรายผลและสังเคราะหความรูที่ไดมาวา มีความเหมาะสมหรอืไมเพียงใด 
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  1.5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ หมายถึง ขั้นที่นักเรียนแตละกลุมสรุปผลงานของกลุม
ตนเองและประเมินผลงานวาขอมูลที่ศึกษาคนความีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด โดยพยายามตรวจสอบ
แนวคิดภายในกลุมของตนเองอยางอิสระ และชวยกันสรุปองคความรูในภาพรวมของปญหาอีกครั้ง 
  1.6 นําเสนอและประเมินผลงาน หมายถึง ขั้นที่นกัเรียนนําขอมูลที่ไดมาจัดระบบองคความรู
และนําเสนอเปนผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย นักเรียนทุกกลุมรวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับปญหารวมกัน
ประเมินผลงาน 
 2. การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ หมายถึง กระบวนการจัด 
การเรียนรูที่นาํเทคนิคการคดิแบบหมวกหกใบ มาจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือใหนักเรยีนไดปฏิบัต ิอยาง
เปนระบบ ในการพิจารณาสถานการณ หรือปญหาทีเ่กดิขึ้น โดยใชเทคนคิการคิดหกดาน ซึ่งมีขั้นตอน
การจัดการเรียนรู ดังน้ี 
  1.1 ขั้นเตรียม แบงนักเรียนออกเปน กลุมๆ ละ 4 – 5 คน โดยวิธีการนับเลข แตละกลุม
กําหนดหนาทีข่องสมาชิกในกลุม คือ หัวหนากลุม เลขานุการ และผูรายงาน (การเขากลุมในแตละคาบ
เรียนจะหมุนเวียนหนาที่กันไป) ครูตองอธบิายหนาที ่และแจงผลการเรียนรูที่คาดหวังใหนักเรียนทุกคน
ทราบ 
  2.2 ขั้นนําเขาสูบทเรียนใช ภาพ แผนภูมิ เกม เพลง หรือวีดีทัศนที่เกี่ยวของกับเนื้อหา  
เพ่ือตั้งเปนคําถามในการสนทนา 
  2.3 ขั้นดําเนินการสอน 
   2.3.1 ขั้นรวบรวมขอมูลโดยใชหมวกสีขาว โดยนักเรียนแตละคนหาขอมูลจากการศึกษา
เน้ือเรื่อง แลวบันทึกลงในใบงานของแตละคน 
   2.3.2 ขั้นกําหนดปญหาโดยใชหมวกสีฟา นักเรียนชวยกันสรุปปญหาจากเรื่องที่อาน 
แลวบันทึกลงในใบงานของแตละคน 
   2.3.3 ขั้นเสนอทางเลือกโดยใชหมวกสีเขยีว นักเรียนแตละคนศึกษาเอกสารประกอบ
เน้ือหา แลวใชหมวกสีเขียวเสนอทางเลือกในการแกปญหา แลวบันทึกลงในใบงานของแตละคน 
   2.3.4 ขั้นตัดสินใจเลือกทางเลือก นักเรียนเขากลุมเพ่ืออภิปรายหาทางเลือกโดยใช
หมวกสีเหลือง หมวกสีดํา และหมวกสีแดง ตามลําดับ คือ ใหสมาชิกในกลุมใชหมวกสีเหลือง คิดถึง
ผลในทางบวก ขอดี จุดเดน คุณคา คิดถึงความเปนไปไดและประโยชนที่ไดรับแลวใชหมวกสีดํา บอก
ขอเสีย จุดออน จุดบกพรอง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เลขานุการบนัทึกไว นักเรยีนในกลุมตัดสินใจ
เลือกทางเลือกรวมกนั แลวใชหมวกสีแดง เพ่ือถามความรูสึกของสมาชิกในกลุมทีมี่ตอผลการตดัสินใจ 
และเลขานุการบันทึกไว 
  2.4 ขั้นสรุป ตัวแทนของกลุมออกมารายงานตามประเด็นทีก่ําหนดในการเรียนโดยครูเปน
ผูสรุปเพ่ิมเติมในประเด็นที่ยังบกพรองอยู 
  2.5 ขั้นประเมินผล วัดและประเมินจากการตอบคําถาม การรายงาน การตรวจใบงาน    
และการบันทกึ การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
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 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา หมายถึง ความสามารถในการเรียนรูเกี่ยวกับ
กระบวนการสรางองคความรูวิชาชวีวทิยาโดยใชแบบทดสอบวัดพฤตกิรรมการเรียนการสอน 4 ดาน   
ดังน้ี 
  3.1 ดานความรู – ความจํา หมายถึง ความสามารถในการระลึกเรื่องราว หรือสิ่งตางๆ 
ที่เคยเรียนมาแลวเกี่ยวกับขอเท็จจริง ขอตกลง นิยามศัพท หลักการ แนวความคิด กฎและทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร 
  3.2 ดานความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย การจําแนก การขยายความ
และแปลความรูโดยอาศัยขอเท็จจริง ขอตกลง หลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร 
  3.3 ดานการนําไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําความรูและวิธีการคนควาหาความรู
ไปใชในสถานการณใหมๆ ที่แตกตางออกไปจากที่เคยเรยีนรูมาแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ การนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน 
  3.4 ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการคนควาหา
ความรูทางวทิยาศาสตร โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการสืบเสาะหาความรู ซึ่ง
สําหรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่สอดคลองกับเนื้อหาในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวยทักษะ
การสังเกต ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการทดลอง ทักษะการตคีวามหมายสรุปขอมูล และทักษะ
การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 
 4. ความสามารถในการคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาแยกแยะ
สวนยอยๆ ของเหตุการณ เรื่องราว หรือเนื้อเรื่องตางๆ วาประกอบดวยอะไร มีความสําคัญ และ
สัมพันธกันอยางไร เปนการคิดพิจารณาอยางมีเหตุมีผล เพ่ือหาขอสรุปหรือหลักการที่จะสามารถนํามาใช
ในการแกปญหาไดอยางถูกตอง โดยการวัดดวยแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหทีผู่วิจัย
สรางขึ้น เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก สําหรับในการวิจัยครั้งน้ีวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหโดยนําหลักการของบลูมมาบูรณาการรวมกับทฤษฎีการคิดวิเคราะหของ มารซาโน 
ประกอบดวยการวัดความสามารถ  ใน 5 ดาน คือ 
  4.1 ดานการจําแนก หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะสวนยอยตางๆ และเหตุการณ
ที่เหมือนกันและแตกตางกัน ออกเปนแตละสวนใหเขาใจงายอยางมีหลักเกณฑ สามารถระบุตัวอยาง
หลักฐาน และลักษณะความเหมือน ความแตกตางได 
  4.2 ดานการจัดหมวดหมู หมายถึง ความสามารถในการจัดประเภท  จัดลําดับ  จัดกลุม
ของสิ่งที่มีลักษณะเดียวกันเขาดวยกัน โดยยึดโครงสรางลักษณะหรือคุณสมบัติที่เปนประเภทเดียวกัน 
  4.3 ดานการเชื่อมโยง หมายถึง ความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูล
ตางๆ วาสัมพันธกันอยางไร 
  4.4 ดานการสรุป หมายถึง ความสามารถในการจับประเด็นและสรุปผลจากสิ่งที่กําหนดให
ได 
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  4.5 ดานการประยุกต หมายถึง ความสามารถในการนําความรูหรือหลักการจากการเรียนรู
ไปใชในสถานการณตางๆ สามารถคาดการณ พยากรณ คาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
สมมติฐานในการวิจัย 

 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาแตกตางกัน 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่.6.ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนวิชาชีววิทยาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวก
หกใบมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววทิยาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 ที่ไดรบัการจัดการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐานและทีไ่ดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบมีความสามารถในการคิดวิเคราะหแตกตางกัน 
 5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6.ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6.ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ
มีความสามารถการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 

ตัวแปรอิสระ 

1. การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
2. การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค       

การคิดแบบหมวกหกใบ 

ตัวแปรตาม 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 
ชีววิทยา 

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ  

 
 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดศกึษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี 
  1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการจดัการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
  2. เอกสารที่เกี่ยวของกับการจดัการเรียนรูโดยใชเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบ 
  3. เอกสารที่เกี่ยวของกับผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร 
  4. เอกสารที่เกี่ยวของกับการคิดวิเคราะห 
  5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. เอกสารที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 1.1 ประวตัิและความเปนมาของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
  แนวคิดของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานไดเกิดขึ้นมานานนับเปนสบิๆ ป โดย Dewey 
นักการศึกษาที่มีชื่อเสียงทานหนึ่ง ไดกลาวถึงการเรียนรูที่จะทําใหเกิดแรงจูงใจและเกิดความพึงพอใจ 
คือ การเรียนรูเพ่ือนําไปใชแกปญหา ซึ่ง Whitehead ไดเขียนไวในป ค.ศ. 1932 โดยอิงปรัชญาทาง
การศึกษาของ Dewey วา การศึกษาคือศิลปะของการนาํความรูไปใชประโยชน และในป ค.ศ. 1960 
ก็ไดมีผูทดลองใชการเรียนรู โดยใชพ้ืนฐานทฤษฎีจิตวทิยาการศึกษาในเรื่องการตอบสนองตอสิ่งเรา 
โดยใชวิธีการเรียนรูที่ใหโจทยตัวอยางกอนการเรียนทฤษฎี แลวใชโจทยนั้นเปนตัวนําไปสูการเรียนรู
ทฤษฎี ซึ่งพบวิธีการนีส้ามารถทาํใหนกัศกึษาเรยีนรูไดดีกวาหรือเทากับวธิีการเรียนดวยทฤษฎีมากอน 
แลวจึงใหโจทยตัวอยางมาฝกหัดหลังการเรียนทฤษฎีเสร็จสิ้น รูปแบบที่ชัดเจนของการเรียนรู โดยใช
ปญหาเปนฐานเกิดขึ้นชัดเจนที่โรงเรียนแพทยแมคมาสเตอร เมืองแฮมิลตัน รฐัออนตาริโอ ประเทศแคนาดา
ในป ค.ศ. 1971 โดย Howards Barrows แพทยผูเชี่ยวชาญทางอายุรศาสตรระบบประสาท เปนผูริเร่ิม
ใชการศึกษาแพทยศาสตรในแนวโนมใหมนี้เปนโครงการนํารองในการสอนทางระบบประสาท เพ่ือพัฒนา
คุณภาพของบัณฑิตแพทยที่พบวาตกต่ําลง เพราะระบบการศึกษาที่อยูบนพ้ืนฐานของการมุงสอน แต
เน้ือหาวิชาใหจดจําดวยการบรรยายเปนสวนใหญ การสอนดานเนื้อหาวิชามีมาก จนทําใหไมไดสอน
ทักษะที่สําคัญและจําเปนตอวิชาชีพ เชน การแกปญหา ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง ตลอดจน
ขาดการเปนแบบอยางในดานเจตคติที่ดี การสอนดวยวิธีการบรรยายถูกคิดวาเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุดในการถายทอดความรูไดอยางมากในเวลาที่จํากัด ครูผูสอนพยายามยัดเยยีดความรู โดยมิได
คิดวา นักศึกษาจะสามารถจดจําและนําความรูไปใชในอนาคตไดแคไหน ซึ่งในดานของวิชาชีพ และ
วิทยาศาสตรสขุภาพ การขยายตัวขององคความรูไดขยายไปอยางรวดเร็วและมหาศาล การเปลี่ยนแปลง
ของความรูและเทคโนโลยีเกิดขึ้นอยูตลอดทุกวินาที ดังน้ัน ความรูที่สอนใหจดจําในปจจุบันในอนาคต      
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ก็อาจกลายเปนความรูที่ลาสมัยหรือไมถูกดตองไปได ดังน้ัน Howards Barrows รวมกับผูเชี่ยวชาญ
อีกหลายทาน จึงไดริเริ่มจัดหลักสูตรผลิตแพทยแนวใหมขึ้น โดยใชปญหาเปนฐาน ควบคูกับการเรียนรู
ที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง และการเรียนเปนกลุมยอย โดยมุงเนนการเรียนรูเพ่ือแกปญหา ความสามารถ
ในการเรียนรูดวยตนเอง ความสามารถในการเรียนรูรวมกบัผูอ่ืน ตอมาในป ค.ศ. 1980 กไ็ดมีการประชุม
ระดับชาติของนักวิชาการแพทยศาสตรที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ครั้ง เพ่ือวางแนวทางการแกไขคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งไดขอสรุปวาการเรียนการสอน ควรมุงเนนความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง และ
การแกปญหาใหมากขึ้น และวิธีการเรียนรู โดยใชปญหาเปนหลักในการเรียนกลุมยอย เปนวิธีที่นาจะ
ชวยเยียวยาหลักสตูรเดิมทีเ่ปรียบเสมือนคนปวยได สําหรับในประเทศไทยนั้น ไดมีการประชุมแพทยศาสตร
ศึกษาแหงชาติ ตั้งแตป พ.ศ. 2499 จนถึงปจจุบัน ซึ่งการประชุมแตละครั้ง มีอิทธิพลตอการปรับปรุง
หลักสตูรแพทยศาสตรบณัฑติของทกุโรงเรยีนแพทยเปนอยางมาก โรงเรียนแพทยแหงแรกที่นาํการจัด 
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมาใชคือคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยเริ่มรับนิสิต
รุนแรกในหลักสูตรนี้ ในป พ.ศ. 2531 ตอมาในป พ.ศ. 2534 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
และคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ก็ไดรับนักศึกษาแพทยศาสตรเขามาเรียนในหลักสตูรที่ใช
การจัดการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐานเชนกัน และหลังจากนั้น วทิยาลัยแพทยศาสตรพระมงกฎุเกลาฯ 
และคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ก็ไดนําการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมาใช
ตามลําดับ นอกจากนี้สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพอ่ืนๆ ก็ไดมีการนําการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
มาใชดวยเชนกัน เชน วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ภาควิชาพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะทันตแพทยศาสตร และคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนตน 
(วัลลี สัตยาศยั.  2547: 27 – 30) 
 1.2 ความหมายของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
  การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน.มาจากภาษาอังกฤษวา.Problem-Based Learning 
(PBL) มีนักการศึกษาหลายคนไดเรียกชื่อแตกตางกัน เชน การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก (ทองจันทร  
หงศลดารมภ.  2544:.5) การจัดการเรียนการสอนทีใ่ชปญหาเปนหลัก (ทิศนา แขมมณี.  2548: 137; & 
สุปรียา วงศตระหงาน.  2545:.1)  การเรียนรูจากปญหา (นิรมล ศตวุฒิ.  2547: 70) และการเรียนแบบ
ใชปญหาเปนหลัก (รัชนีกร หงสพนัส.  2547:.44) ในการวิจัยครั้งนี้ผูวจัิยใชคําวา การจัดการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐาน และมีนักการศึกษาใหความหมายไว ดังน้ี 
  กาลเลเกอร (Gallagher.. 1997: 332 – 362) ไดใหความหมายวา การจัดการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐาน เปนการเรียนรูที่นกัเรยีนตองเรียนรูจากการเรยีน  โดยนักเรียนจะทํางานรวมกนัเปน
กลุม เพ่ือคนหาวิธีการแกปญหา โดยจะบูรณาการความรูที่ตองการใหนักเรียนไดรับกับการแกปญหา
เขาดวยกัน ปญหาที่ใชมีลักษณะเกี่ยวกับชีวิตประจําวันและมีความสัมพันธกับนักเรียน การเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐานจะมุงเนนพัฒนานักเรียนในดานทักษะการเรยีนรู มากกวาการเรียนรูที่นักเรียนจะไดมา
และพัฒนานักเรียนสูการเปนผูที่สามารถเรียนรูโดยการชี้นําตนเองได 
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  บาเรลล (Barell.. 1998:.7) กลาววา การจัดการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนกระบวนการ
ของการสํารวจเพื่อจะตอบคําถามสิ่งที่อยากรูอยากเห็น ขอสงสัยและความมั่นใจเกี่ยวกับปรากฏการณ
ธรรมชาตใินชวีิตจริงที่มีความซับซอน ปญหาที่ใชในกระบวนการเรยีนรูจะเปนปญหาที่ไมชัดเจน มี
ความยาก หรือมีขอสงสัยมาก สามารถหาคําตอบไดหลายคําตอบ 
  ทอรพ และ แซก (Torp; & Sage.. 1998: 14 – 16) .กลาววา.การจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน เนนการจัดประสบการณการเรยีนรูที่ไดจากการสาํรวจ.คนควา.และการแกปญหาที่มีความสมัพันธ
เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน ซึ่งนักเรียนอาจพบ การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานนั้น เปนทั้งยุทธวิธี
การเรียนการสอนและใชเปนแนวทางในการจัดหลักสตูร ซึ่งมีลักษณะดึงดูดนักเรียนใหเขาไปมีสวนรวม
ในการแกปญหา.ครูจะเปนผูที่คอยใหคําแนะนํา และออกแบบสภาพแวดลอมการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียน
ไดคิดและสํารวจ หลักสูตรที่สรางขึ้น จะมีปญหาเปนแกนกลาง มีบทบาทในการเตรียมประสบการณ
จริงที่สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู สนับสนนุใหสรางความรูดวยตนเองและบูรณาการ สิ่งตางๆ ที่เรยีนรูใน
โรงเรียนกับชีวิตจริงเขาดวยกัน ในขณะที่เรียนรู นักเรียนจะถูกทําใหเปนนักแกปญหาและพัฒนาไปสู
การเปนผูที่สามารถเรียนรู โดยการชี้นําตนเองได ในกระบวนการเรยีนรูดวยวธิีนี ้ครูจะเปนผูรวมใน
การแกปญหา ที่มีหนาที่สรางความสนใจ สรางความกระตือรือรนในการเรียนรูใหกับนักเรียน เปนผูแนะนํา
และอํานวยความสะดวก เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางสมบูรณ 
  ฟนเคลิ และ ทอร (รัชนีกร หงสพนัส.  2547: 46; อางอิงจาก Finkle; & Torp.  2003: 1) 
กลาววา การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หมายถึง การพัฒนาหลักสูตรและวิธีการสอน ทั้งการ
แกปญหา ความรูพ้ืนฐานของกลุมสาระการเรียนรูตางๆ และทักษะการแกปญหาไปพรอมๆ กัน โดย
นักเรียนมีบทบาทในการแกปญหาที่เกิดขึ้นจริง 
  ทองจันทร หงศลดารมภ..(2538:.5) กลาววา.การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรูที่ใชปญหาเปนเครื่องกระตุนใหนักเรียนเกิดความตองการที่จะใฝหาความรู
เพ่ือแกปญหา ทั้งนี้โดยเนนใหนักเรียนเปนผูตัดสินใจในสิ่งที่ตองการแสวงหาและรูจักการทํางานรวมกัน
เปนทีมภายในกลุมนักเรียน โดยผูสอนมีสวนรวมเกี่ยวของนอยที่สุด 
  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2548: 77) ใหความหมายวา การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
เปนรูปแบบการสอนที่เชื่อวา มโนทัศน ความรูและทักษะไดมาจากความเขาใจ รูปญหา และไดแกปญหา
ของนักเรียนโดยปญหาที่เรียนรูนั้นเปนตัวกระตุนใหเกิดการประสมประสานความรูเดิมกับความรูใหม
อยางเปนระบบ ซึ่งเปนทางนําไปสูการสรางเปนองคความรูเกี่ยวกับเน้ือหาวิชาที่เรียนดวยตนเอง และ
สามารถนําความรูที่ไดนั้นไปประยุกตไดอยางตอเนื่อง 
  มัณฑรา ธรรมบุษย.(2545: 2 – 3).กลาววา.การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปน
รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เกดิขึ้นจากแนวคิดตามทฤษฎกีารเรียนรูแบบสรางสรรคนยิม โดยใหนักเรียน
สรางความรูใหม จากการใชปญหาที่เกิดขึ้นในโลกแหงความเปนจริง เปนบริบทของการเรียนรู เพ่ือให
นักเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหและคิดแกปญหา รวมทั้ง ไดความรูตามศาสตรในสาขาวิชาที่ตน
ศึกษาดวย การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จึงเปนผลมาจากกระบวนการทํางานที่ตองอาศัยความเขาใจ 
และการแกไขปญหาเปนหลัก 
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  นภา หลิมรัตน (2540: 12 – 13) กลาววา การเรียนแบบ Subject-based Leaning หรือ
การเรียนแบบเดิม นักศึกษาจะตองอานหนังสือ/เร่ืองราวทั้งหมด เพ่ือจะไดครอบคลุมใหมากที่สุด สิ่งที่
นักศึกษาจะไปศึกษามักเปนสิ่งที่กําหนดโดยครู ครูเปนคนคิดวาอะไรที่นักศึกษาตองรูในขณะที่การเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน นักศกึษาตองคนใหพบวา เขาตองรูอะไรที่เกี่ยวกับปญหาน้ันบาง รูปแบบของ
การจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน.อาจจะเปนโครงการทําวิจัย.การเรียนรูจากกรณีตัวอยางจาก 
สถานการณคับขันบางอยาง หรือแมแตสถานการณทางคลินิก วธิีเรียนจะเรียนแบบมีการชี้นํา โดยครู 
มีการศึกษาดวยตนเอง ประเมินการเรียนรูดวยตนเอง โดยผานกระบวนการทํางานเปนกลุม หรือการทํา
กลุมยอย 
  วัลล ีสัตยาศัย (2547:.16 – 17) สรุปวา การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หรือ PBL 
คือ วิธีการเรยีนรูที่เริ่มตนดวยการใชปญหา เปนตัวกระตุนใหผูเรยีนไปศึกษาคนควาศึกษาหาความรู
ดวยวิธีการตางๆ จากแหลงวิทยาการที่หลากหลาย เพ่ือนํามาใชในการแกปญหาโดยมีการศึกษาหรือ
เตรียมตัวลวงหนาเกี่ยวกับปญหาดังกลาวมากอน การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน คือ วธิีการสอน
ที่นักเรยีนเปนกลุมยอย เรียนความรูโดยใชประเด็นสําคญัในกรณปีญหาที่เปนจริงหรือกําหนดขึน้ เปน 
ตัวกระตุนใหนกัเรียนศึกษาดวยตนเอง โดยการสืบคนหาความรูหรือทักษะตางๆ แลวนําความรูที่คนหา
มาเลาสูกันฟง พรอมทั้งรวมกันอภิปราย รวมกันเรียนรูแลวลงสรุปเปนความรูใหม 
  สุปรียา วงษตระหงาน (2545:.1) กลาววา การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน คือ 
ขบวนการที่แสวงหาความรู ความเขาใจ ทักษะ และเจตคต ิจากสถานการณ ที่ไมคุนเคยมากอน เปน
การรวบรวมขอมูลการเรียนรูมาประยุกตใชกับสถานการณนั้นๆ.เปนกระบวนการทางการศึกษาที่ออก
แบบอยางเหมาะสม และกระตุนเราใหเกิดการเรียนรู แตควรใหโอกาสนักเรียนในการฝกหัดประยุกต
ในสิ่งที่ไดเรียนมา และไดรับผลลัพธที่ทนัเวลา ทําใหเกิดการฝกวิเคราะหใชเหตุผลอยางตอเน่ือง และ
สรางโครงความคิดของนักเรียนอยางมีแบบแผน 
  รัชนีกร หงสพนัส (2547:.46) กลาววา การจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน เปน
วิธีการจัดการเรียนรูรูปแบบหนึ่งที่ใหนักเรียนไดเรียนรูเน้ือหาที่เปนการบูรณาการ ทั้งนี้เปนการจัดการเรียนรู
ที่เร่ิมดวยปญหา เพ่ือกระตุนใหเกิดความอยากรู และแสวงหาความรูเพ่ิมเติม และพัฒนาการคิดดวย
ทักษะ การแกปญหา การเรียนรูดวยตนเองและการทํางานเปนกลุม 
  ทิศนา แขมมณี (2548:.137) กลาววา การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนการจัด
สภาพการณของการเรียนการรูที่ใชปญหาเปนเคร่ืองมือในการชวยใหนกัเรียนเกิดการเรียนรู ตามเปาหมาย 
โดยครูอาจนํานักเรียนไปเผชิญสถานการณปญหาจริง หรือครูอาจจัดสภาพการณใหนักเรียนเผชิญปญหา 
และฝกกระบวนการคิดวิเคราะหปญหา แกปญหารวมกันเปนกลุม ซึ่งชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจ
ในปญหานั้นอยางชัดเจน ไดเห็นทางเลือก และวธิีการที่หลากหลายในการแกปญหานั้น รวมทั้ง ชวยให
นักเรียนเกิดความใฝรู เกิดทักษะกระบวนการคิด และกระบวนการแกปญหาตางๆ 
 จากความหมายที่นักการศึกษาไดใหไว ดังกลาวสามารถสรุปไดวา การจัดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานเปนการจัดการเรียนรูที่เร่ิมจากการใชปญหาหรือสถานการณเปนตัวกระตุนใหนักเรียน
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ใฝหาความรู และคนควาหาความรูดวยการศึกษาดวยตนเอง และผานกระบวนการกลุม เพ่ือแกปญหา
หรือสรางองคความรูขึ้น  
 1.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐานมีหลายทฤษฎี โดย
นักจิตวิทยาหลายทานสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน  
ดังน้ี 
  มิโล และ เอฟเวนเซน (Hmelo; & Evenson. 2000: 4) ไดสนับสนุนวาการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานเกี่ยวของกับการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม..ซึ่งมีรากฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรูของ 
เพียเจท และ ไวก็อทสกีที่เชือ่วา การเรียนรูเปนกระบวนการพัฒนาทางสติปญญาทีน่ักเรียนเปนผูสราง
ความรูดวยตนเอง กระบวนการสรางความรูเกิดจากการที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม และเกิด
การซึมซับ หรือดูดซึมประสบการณใหม และปรบัโครงสรางสติปญญาใหเขากับประสบการณใหม นอกจากนั้น
ยังมีทฤษฎีการเรียนรูดวยการคนพบของบรูเนอร ซึ่งเชื่อวา การเรียนรูที่แทจริงมาจากการคนพบ ของ
แตละบุคคล โดยผานกระบวนการสืบเสาะหาความรูในกระบวนการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน เม่ือ
นักเรียนเผชิญกับปญหาที่ไมรู ทําใหนักเรียนเกิดความขัดแยงทางปญญา และผลักดันใหนักเรียนไป
แสวงหาความรู และนําความรูใหมมาเชื่อมโยงกับความรูเดิมเพ่ือแกปญหา 
  มิโล และ ลิน (รัชนีกร หงสพนัส. 2547: 47; อางอิงจาก Hmelo; & Lin.  2000: 231 – 232) 
กลาววา การเรียนแบบใชปญหาเปนฐานเกี่ยวของกับทฤษฎีการประมวลสารสนเทศ หรือขอมูลขาวสาร
ตรงที่วา ไดนําขอมูลขาวสารหรือสารสนเทศไปใชในการแกปญหา 
  เดไลเซิล (Delisle.  1997: 1 – 2) ไดกลาวถึงการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐานวา มี
รากฐานมาจากทฤษฎีทางการศึกษาของ จอหน บี ดิวอ้ี (John, B. Dewey) ซึ่งมีชื่อวา การศึกษาแบบ
พิพัฒนาการ ที่เนนการเตรียมประสบการณ เพ่ือพัฒนานักเรียนในทุกๆ ดานโดยคํานึงถึงความสนใจ 
ความถนัด ความตองการทางดานอารมณ และสังคมของนักเรียน เนนใหนักเรียนเห็นความสําคัญของ
กิจกรรมและประสบการณ นักเรียนตองลงมือกระทําดวยตนเอง ครูเปนเพียงผูชี้แนะแนวทางเทานั้น 
  รัชนีกร หงสพนัส (2547:.46) กลาววา โดยทั่วไปการเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน มีแนวคิด
บนพ้ืนฐานของทฤษฎีจิตวิทยาพุทธิปญญานิยม เปนการเรียนรูโดยเนนการใชกระบวนการคิด ความเขาใจ 
การรับรูสิ่งเราที่มากระตุนผสมผสานกับประสบการณเดิมในอดีต ทําใหเกิดการเรียนรู ซึ่งผสมผสาน
ระหวางประสบการณปจจุบนักับประสบการณในอดีต โดยอาศัยกระบวนการทางปญญาเขามามีอิทธิพล
ในการเรียนรู 
 จากแนวคิดและทฤษฎีที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา การจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานเปนการเรียนรูที่นักเรียนสามารถสรางความรูดวยตนเอง เปนการคนพบความรูดวยตนเอง และ
นักเรียนลงมือกระทําดวยตนเอง การเรียนรูเกิดจากการผสมผสานระหวางประสบการณปจจุบันกับ
ประสบการณในอดีต โดยที่ครูมีบทบาทเปนเพียงผูชี้แนะแนวทางเทานั้น 
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 1.4 ลักษณะการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
  ลักษณะของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ไดมีผูกลาวไว ดังน้ี 
  ชารลิน และคณะ (วัลลี สัตยาศัย.  2547: 16; อางอิงจาก David, MS.; & Hardens RM.  
1999:.130 – 140)..ไดกลาวถึงลักษณะที่สาํคัญของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานไว 7 ประการ 
ดังน้ี 
   1. ใชปญหาเปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู 
   2. เปนยุทธวิธีทางการศึกษาที่ไมใชเปนวิธีการแบบโดดเดี่ยว แตมักใชรวมกับวิธีการ
อ่ืนๆ ดวย เชน การบูรณาการ การเรียนเปนกลุมยอย 
   3. เปนรูปแบบการเรียนรูที่มีนักเรียนเปนศูนยกลาง 
   4. นักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู 
   5. นักเรียนมีการกระตุนความรูเดิมที่มีอยูมาใช 
   6. บรรยากาศของการเรียนเปนไปอยางมีความหมาย เชน รูวาสิ่งที่เรียน คือ สิ่ง            
ที่จะนําไปใชในอนาคต 
   7. นักเรียนมีโอกาสขยายและตอเติมความรูความเขาใจใหสมบูรณและเปนระบบ 
  บารอวส และ แทมบลีน (Barraws; & Tamblyn.  1980: 191 – 192) ไดสรุปลกัษณะ
ของการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐานไว ดังน้ี  
   1. ปญหาจะถูกเสนอใหนักเรียนเปนอันดับแรกในขั้นของการเรียนรู 
   2. ปญหาที่ใชในการเรียนรูจะเปนปญหาที่เหมือนกับปญหาที่นักเรียนสามารถพบ 
ในชีวิตจริง 
   3. นักเรียนจะทํางานเปนกลุมในการแกปญหา.โดยมีอิสระในการแสดงความสามารถ
ในการใหเหตผุล.การประยกุตใชความรูและการประเมนิผลการเรยีนรูดวยตนเองทีเ่หมาะสมกบัขัน้ตอน
ของการเรียนรูในแตละขั้น 
   4. เปนการเรียนรูดวยตนเองที่มีขั้นตอนในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนแนวทางใน
การกําหนดกระบวนการทํางานเพื่อแกปญหา 
   5. ความรูและทักษะทีต่องการใหนักเรียนไดรับจะเกิดหลังการแกปญหาหรือการทํางาน
ที่ใชความรูและทักษะเหลานั้น 
   6. การเรียนรูจะประกอบดวยการทํางานในการแกปญหาและการศึกษาดวยตนเอง
โดยมีลักษณะที่บูรณาการทั้งความรูที่นักเรียนมีและทักษะกระบวนการเขาดวยกัน 
  สถาบันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรแหงอิลินอยส (เมธาว ีพิมวัน. .2549:.14; อางอิงจาก 
Illinois Mathematics and Science Academy.. 2006:.Online) ไดกลาวถึงลักษณะของการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐานไว ดังน้ี  
   1. ในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานจะนําเสนอปญหาที่มีแนวทางในการแกปญหา
อยางหลากหลายเปนอันดับแรก เปนจุดศูนยกลางของเนื้อหาสาระและบริบทของการเรียนรู 
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   2. ปญหาที่เปนศูนยกลางของการเรียนรู จะมีแนวทางในการแกปญหาไดหลากหลาย 
มีความซับซอนไมตายตัว มีรูปแบบการแกปญหาไมแนนอน การหาคําตอบมีไดหลายแนวทาง ซึ่งอาจ
ไมไดคําตอบที่เร็วนัก 
   3. ในชั้นเรียนนักเรียนมีบทบาทเปนนักแกปญหา ครูจะมีบทบาทเปนผูใหคําแนะนํา
และชวยเหลือ 
   4. ในกระบวนการเรียนการสอนนั้น จะมีการแลกเปลี่ยนขอมูลตางๆ แตความรูนั้น 
นักเรียนจะสรางขึ้นดวยตนเอง การคิดตองชัดเจนมีความหมาย 
  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 2 – 3) ไดสรุปลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานไว ดังน้ี  
   1. ตองมีสถานการณที่เปนปญหา และเริ่มตนการจัดกระบวนการเรียนรูดวยการใช
ปญหาเปนตัวกระตุนใหเกิดกระบวนการเรียนรู 
   2. ปญหาที่นํามาใชในการจัดกระบวนการเรียนรู ควรเปนปญหาที่เกิดขึ้นพบเห็น
ไดในชีวิตจริงของนักเรียน หรือมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริง 
   3. นักเรียนเรียนรูโดยการนําตนเอง (Self-Directed Learning) คนหาและแสวงหา
ความรูคําตอบดวยตนเอง ดังน้ัน นักเรียนจึงตองวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง บริหารเวลาเอง คัดเลือก
วิธีการเรียนรู และประสบการณการเรียนรู รวมทั้งประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง 
   4. นักเรียนเรียนรูเปนกลุมยอย เพ่ือประโยชนในการคนหาความรู ขอมูลรวมกันเปน
การพัฒนาทักษะการแกปญหาดวยเหตุและผล ฝกใหนักเรียนมีทักษะในการรับสงขอมูล เรียนรูเกี่ยวกับ
ความแตกตางระหวางบุคคล และฝกการจดัระบบตนเอง เพ่ือพัฒนาความสามารถในการทํางานรวมกัน
เปนกลุม ความรูคําตอบที่ไดมีความหลากหลาย องคความรูจะผานการวิเคราะหโดยนักเรียน มีการสังเคราะห 
และตัดสินใจรวมกัน การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานนี ้นอกจากจัดการเรียนเปนกลุม แลวยัง
สามารถจัดใหนักเรียนเรียนรูเห็นรายบุคคลได แตอาจทําใหนักเรียนขาดทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
   5. การเรียนรูมีลักษณะการบูรณาการความรู.และบูรณาการทักษะกระบวนการตางๆ 
เพ่ือใหนักเรียนไดรับความรูและคําตอบที่กระจางชัด 
   6. ความรูที่เกิดจากการเรยีนรู จะไดมาภายหลังจากผานกระบวนการเรียนรู โดยใช
ปญหาเปนฐานแลวเทานั้น 
   7. การประเมินผลเปนการประเมินผลจากสภาพจริง.โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงาน
ความกาวหนาของนักเรียน 
  วิมล ชอบชื่นชม.(2547:.4).กลาววา.ลักษณะสําคัญของการเรียนรูโดยใชปญหา เปนฐาน 
คือ ใชปญหาหรือ Scenario เปนตัวกระตุนความอยากรูของนักเรียนใชสถานการณจริงเปนเครื่องมือ
ในการเรียนรู เพ่ือเชื่อมโยงกับความเปนจริงและนําไปใชไดจริงหลักการเรียนรูตองตั้งอยูบนความเปน 
สหวิทยาการ ซึ่งจะเปนไปตามสภาพจริงของสังคมและสิ่งแวดลอมจริง มุงเนนทักษะการคิดการทํางาน
เปนกลุมยอย (ประมาณ 5 – 12 คน) โดยใหผูเรียนกําหนดหัวขอของการเรียนรู ตามความสนใจของ 
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ตนเองอยางแทจริง จัดเปนการเรียนการสอนแบบ Self-Directed Learning นั่นเอง 
 จากลักษณะสาํคัญของการจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐานที่กลาวมาขางตน สามารถสรุป
ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานไดวา เปนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนตัวกระตุน
ใหเกิดกระบวนการเรียนรู โดยปญหานั้นเปนปญหาที่เกีย่วของกับนักเรียน หรือเกิดขึ้นไดในชวีติจรงิ 
นักเรียนเปนผูคนควา หรือแสวงหาคําตอบหรือวิธีการแกปญหาดวยตัวเองผานกระบวนการกลุมและ
เปนการเรียนรูแบบบรูณาการทักษะกระบวนการตางๆ เพ่ือหาคําตอบของปญหา ความรูจะเกิดขึน้จาก
การคนหาคําตอบของปญหา  
 1.5 ลักษณะสําคัญของปญหาในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
  นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของปญหาที่ใชในการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน เชน 
  ทอรป และ แซก (Torp;.&.Sage.. 1998:.20)..ไดกลาวถงึลกัษณะของปญหาในการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานไว ดังน้ี  
   1. เปนปญหาที่ยากมีความซับซอน 
   2. เปนปญหาที่ตองมีการสืบสวนคนควา รวบรวมขอมูลมาใชเพ่ือแกปญหา 
   3. เปนปญหาที่ไมสามารถหาคําตอบไดงายโดยใชสูตรใดสูตรหนึ่งหาคําตอบ 
   4. เปนปญหาที่มีวิธีหาคําตอบไดหลายวิธี 
  ศูนยการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานแหงมหาวทิยาลัยแซมฟอรด.(พิจิตร อุตตะโปน.  2550: 19;.
อางอิงจาก Center for Problem Base Learning at Samford University) ไดเสนอลักษณะของปญหา
ที่ใชในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ดังน้ี  
   1. เปนปญหาที่มีความซับซอนและเปนปญหาในโลกแหงความเปนจริง 
   2. เปนปญหาที่ตองมีการสืบสวนคนควา.รวบรวมขอมูล.การไตรตรอง เพ่ือแกปญหา
และใชกระบวนการกลุมในการหาคําตอบ 
   3. เปนปญหาที่ไมสามารถหาคําตอบไดทันทีจะตองมีการตรวจสอบกอน และเปน
ปญหาที่ตองใชความรูหรือประสบการณในการหาคําตอบ 
   4. เปนปญหาที่ไมสามารถหาคําตอบไดงาย และมีหลายคําตอบ ไมสามารถใชสูตรใด
สูตรหนึ่งหาคําตอบไดทันที 
  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 3 – 4) ไดกลาววา การจัดการเรียนรู โดยใช
ปญหาเปนฐาน สิ่งสําคัญทีสุ่ด คือ ปญหาหรือสถานการณที่เปนตวักระตุนใหเกิดกระบวนการเรียนรู
ลักษณะสําคญัของปญหามี ดังนี้  
   1. เกิดขึ้นในชีวิตจริงและเกิดจากประสบการณของนักเรียน.หรือนักเรียนอาจมีโอกาส
เผชิญกับปญหานั้น 
   2. เปนปญหาที่พบบอย มีความสําคัญ มีขอมูลเพียงพอสําหรับการคนควา 
   3. เปนปญหาที่ยงัไมมีคําตอบชดัเจนตายตวั เปนปญหาที่มีความซับซอนคลุมเครือ  
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หรือนักเรียนเกิดความสงสัย 
   4. เปนปญหาที่มีประเด็นขัดแยง ขอถกเถียงในสังคมยังไมมีขอยุติ 
   5. เปนปญหาอยูในความสนใจ เปนสิ่งที่อยากรูแตไมรู 
   6. ปญหาที่สรางความเดือดรอน เสียหาย เกิดโทษภัย และเปนสิ่งไมดี หากใชขอมูล
โดยลําพังคนเดียวอาจทําใหตอบปญหาผิดพลาด 
   7. ปญหาที่มีการยอมรับวาจริง ถูกตอง แตนักเรียนไมเชื่อวาจริง ไมสอดคลองกับ
ความคิดของผูเรียน 
   8. ปญหาที่อาจมีคําตอบหรือแนวทางในการแสวงหาคําตอบไดหลายทางครอบคลุม
การเรียนรูที่กวางขวางหลากหลายเนื้อหา 
   9. เปนปญหาที่มีความยากความงาย เหมาะสมกับพ้ืนฐานของนักเรียน 
   10. เปนปญหาที่ไมสามารถหาคําตอบไดทันที ตองการสํารวจคนควาและรวบรวบ
ขอมูลหรือทดลองดูกอน จึงจะไดคําตอบ ไมสามารถจะคาดเดา หรือทํานายไดงายๆ วาตองใชความรู
อะไร ยุทธวธิีในการสืบเสาะหาความรูเปนอยางไร หรือคําตอบ หรือผลของความรูเปนอยางไร 
   11. เปนปญหาสงเสริมความรูดานเนื้อหาทักษะ สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา 
 จากลักษณะของปญหาที่ไดกลาวมาในขางตนสามารถสรุปลักษณะสําคัญของปญหาที่ใชใน
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานไดดังนี ้ เปนปญหาที่กระตุนหรือทาทายใหนักเรยีนอยากคนควาหาคาํตอบ 
เปนปญหาที่เกี่ยวของกับนักเรียนหรือเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน อยูในความสนใจของนักเรียน มีความ
ยากงายเหมาะสมกับวัยของนักเรียน เปนปญหาที่ไมสามารถหาคําตอบไดทันท ีแตจะตองคนควาหา
ขอมูลดวยวธิกีารตางๆ กอน และเปนปญหาที่สอดคลองกับเนื้อหาหรือหลักสูตรการศึกษา 
 1.6 องคประกอบของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
  นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงองคประกอบของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
เชน 
  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2548: 78 – 79) กลาวถึง ลักษณะเฉพาะของการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ ดังน้ี 
   1. ประเด็นปญหาสําหรบัเรียนรูปญหา คือ หัวใจสําคญัของการสอนโดยใหนักเรียน
เรียนรูแบบเนนปญหาเปนฐาน ลักษณะของปญหาที่นํามาเรียนจะเปนปญหาที่พบบอย มีกระบวนการ
เขาถึงปญหาที่ซับซอน สามารถกระตุนใหเกิดคําถามไดครอบคลุมกรอบแนวคิด และสาระที่ตองเรียน
ตามหลกัสูตรที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียน ประเด็นปญหาสําหรบัเรียนรูมีความหลากหลายตองอาศัย
การคนควาหาคําตอบในแงมุมตางๆ ตองใชพ้ืนฐานความรูอยางกวางขวาง สามารถสรางมโนทัศนที่
สําคัญๆ ได ขอสําคัญของประเด็นปญหาสําหรับเรียนรู คือ ตองเปนปญหาที่ตรงตามจุดประสงคของ
หลักสูตร และระดับชั้นปของนักเรียน วิธนีําเสนอประเด็นปญหาอาจเปนกรณีศึกษา การเลาเรื่อง หรือ
การสรางสถานการณจําลองอยางใดอยางหนึ่งก็ได 
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   2. สื่อการเรียน ในการเรียนรูแบบเนนปญหาเปนฐานนักเรยีนตองศึกษาคนควาหา  
คําตอบ ดวยตนเองใหมากที่สุดและถูกตองที่สุด จึงจําเปนที่นักเรียนจะตองมีสื่อการเรียนที่สมบูรณที่สุด 
อยางนอยตองมีตําราศกึษาคนควา สถิต ิผลงานวิจัยที่เกีย่วของ หากเปนไปไดควรมีสื่อโสตทศันูปกรณ 
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นักเรียนสามารถเลือกใชเปนแหลงคนควาอยางอิสระ นอกจากนี้บุคคล
และสถานที่ยังเปนสื่อการเรียนที่นักเรียนสามารถเลือกใชได ครูทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวก เปน
ผูชี้แนะหรือจัดทําเอกสารชี้แนะที่นักเรียนสามารถสืบคน มีแหลงเรียนรู เชน บุคคล สถานที่ ถาแหลง
เรียนรูเปนชุมชนหรือสถานที่ตองมีคําชี้แนะบรรยากาศและวิธีการเขาถึงดวย 
   3. ความรบัผิดชอบของนักเรียน.นักเรยีนตองรับผิดชอบการเรยีนรูดวยตนเอง และ
พ่ึงความตั้งใจของตนเองในการศึกษาคนควา.เพ่ือใหไดมาซึ่งคําตอบและขอความรูที่ตองการ นักเรียน
ตองชวยเหลือซ่ึงกันและกนัในการอภปิรายเพ่ือคนประเด็นความรูและคาํตอบในการแกปญหา นักเรียน
ตองมุงม่ันและความซื่อสัตยในการศึกษาดวยตนเองอยางเครงครัด การเรียนจึงจะมีประสิทธิภาพ 
   4. บทบาทของครู ครูทําหนาที่เปนผูสนับสนุนการเรียนใหเปนไปตามจุดประสงค
โดยทําหนาที่ 3 ประการ คือ  
    4.1 อํานวยความสะดวกดานวัสดุอุปกรณและสิ่งจําเปนตางๆ ในการศึกษาคนควา
ของนักเรียน 
    4.2 ใหคําแนะนําเม่ือจําเปนเทานั้น เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
อาจตองใหขอความรูแกนักเรียนบางในกรณีที่พบวา นักเรียนไมสามารถสืบคนเองไดและ  
    4.3 เปนผูประเมินสมรรถนะของนักเรียนขณะเรียนเปนระยะๆ จูงใจใหนักเรียน
เกิดแนวทางการศึกษาและคิดคนโดยการอภิปราย ซกัถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นชวยเสริมและสรุป
ประเด็นสําคัญของการเรียนแตละครั้ง 

  มนสภรณ วิฑรูเมธา (2544: 58) กลาววา การเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบใชปญหาเปน
ฐานมีองคประกอบที่สําคัญ ดังน้ีคือ 
   1. เปนการเรียนที่ใชเทคนิคการสอนกลุมยอย มีนักเรียนเปนกลุมประมาณ 6 – 8 คน 
และจะมีการอภิปรายถกเถียงในกลุม เพ่ือใหเกิดการเรียนรูไปดวยกัน 
   2. เปนการเรียนรูที่ยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง กลาวคือ การเรียนรูเกิดขึ้นนักเรียน
เรียนรูดวยตนเองเปนสาํคัญ.การจัดการเรยีนการสอนจะเนนการเรียนรูทีน่ักเรียนเปนผูกําหนดสิ่งที่ตองการ
จะเรียน และนักเรียนจะตองไดรับการอํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 
   3. เปนการเรียนรูเน้ือหาวิชาที่บูรณาการ ทั้งนี้ปญหาที่จะนํามาใชเปนสื่อในการเรียน 
จะเปนปญหาทางวิชาชีพทีบู่รณาการโดยตัวของมันเองโดยอัตโนมัติ การที่นักเรียนจะแกปญหาทาง
วิชาชีพไดตองอาศัยความรูเกี่ยวกับหลายวชิาชีพมาบรูณาการเพื่อแกปญหา 
   4. เปนการเรียนที่นักเรียนควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง โดยกําหนดเนื้อหาวิชาที่   
จะเรียนเฉพาะที่เหมาะสมจะนําไปแกปญหาที่ตั้งขึ้นไว นักเรียนจะเปนผูควบคุมลําดบัขั้นตอนในการเรียน
ของตนเองและกลุมดวยตนเอง 
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   5. เปนการเรียนที่นักเรยีนจะประเมินผลสัมฤทธิไ์ดดวยตนเอง เน่ืองจากในขั้นตอน
ของการเรียนนักเรียนจะตองคนความรูที่จะนําไปใชในการแกปญหาตามสถานการณ เม่ือนักเรียนไป
ศึกษาคนควาความรูดวยตนเองมาแลวตองนําความรูมาใชในการแกปญหา นักเรียนจะตองรับรูไดวา
ตนเกิดการเรียนรูหรือยัง จากการที่สามารถแกปญหาไดหรือไมโดยกระบวนการที่เกิดขึ้น นักเรียนจึง
เปนผูที่รูดีวาตนเกิดสัมฤทธิ์ผลในการเรียนอยางไร 
  มัณฑรา ธรรมบุศย (2549: 43) กลาววา การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จะ
ประสบความสําเร็จไดตองมีสวนประกอบที่สําคัญครบทั้ง 5 ประการ 
   1. ปญหา จัดวา เปนสวนที่สาํคัญที่สุด เพราะทําหนาที่เสมือนเปนศูนยรวมของ    
การเรียนรู 
   2. การบูรณาการความคิด เกิดขึ้นหลังจากที่ผูเรียนรับรูกรณีปญหาแลว ปญหาที่ 
ออกแบบมาเปนอยางดีจะชวยทําใหนักเรียนสามารถบูรณาการความคิดรวบยอดและทักษะตางๆ ที่จําเปน 
ตองใชในกระบวนการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   3. การทํางานเปนทีม ชวยทําใหกระบวนการแกปญหาดําเนินไปอยางราบรื่น ยกเวน
เม่ือนักเรียนตองการแกปญหาโดยใชการทําวิจัย ครูอาจใหนักเรียนทํางานคนเดียวได 
   4. กระบวนการแกปญหา เปนสิง่จําเปนที่ขาดไมได เพราะคําตอบสุดทายของนักเรยีน
เกิดจากการใชกระบวนการแกปญหา 
   5. การเรียนรูดวยตนเอง เปนการฝกใหนักเรียนรูจักรับผิดชอบตอผลลัพธที่เกิดจาก
การเรียนรูของตนเอง ทําใหนักเรียนตองด้ินรน ขวนขวายหาความรูเพ่ือนําไปใชในการแกไขปญหาใหได 
 จากองคประกอบการสอนเพื่อการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่ไดกลาวมาในขางตน  สามารถ 
สรุปองคประกอบของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานไดดังน้ี ประเด็นปญหา การเรียนรูเปนกลุมยอย 
การเรียนรูดวยตนเอง การบูรณาการความคิด.และครูที่เปนผูแนะแนวทางการเรียนรู ผูอํานวยความสะดวก 
และประเมินผล 
 1.7 กลไกพื้นฐานของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
  ทองจันทร หงศลดารมภ (2538: 5 – 6) ไดกลาววา ในการเรียนการสอนโดยใชปญหา
เปนฐานนั้นสิ่งที่สําคัญที่ตองคํานึงถึงก็คือการใหนักเรียนไดผานกลไกตางๆ อยางครบถวน 3 ประการ             
คือ 
   1. การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  
   2. การเรียนรูดวยตนเอง  
   3. การเรียนรูโดยใชกลุมเล็ก  
   ซึ่งกลไกทั้งสามนี้จะสัมพันธกันอยางใกลชิด และเกิดขึ้นทุกขณะที่นักเรียนดําเนินการ
เรียนรู ดังภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 2 ความสัมพันธกลไกการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 
 ที่มา: ทองจันทร หงศลดารมภ. (2538, พฤศจิกายน – ธันวาคม). การเรียนรูโดยใชปญหา         
เปนหลัก. วารสารขาวสารกองบริการการศึกษา. 6(58): 6. 

 
 
  จากกลไกพื้นฐานในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ซึ่งไดแก การเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน การเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูโดยใชกลุมเล็ก ซึ่งแตละกลไกมีรายละเอียด ดังน้ี  
  1.7.1 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  
   งานวิจัยครั้งนีก้ารเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน คือ การจดัการเรียนรูที่เริ่มจากการใช
ปญหาหรือสถานการณเปนตัวกระตุนใหผูเรียนใฝหาความรู และคนควาหาความรูดวยการศึกษาดวย
ตนเองและผานกระบวนการกลุม การเรียนเปนกลุมยอย เพ่ือแกปญหาหรือสรางองคความรูขึ้นจากการคนควา
หาคําตอบของปญหา โดยครูมีสวนรวมนอยที่สุด โดยมีขั้นตอนในการเรียนรู 6 ขั้นตอน คือ กําหนด
ปญหา ทําความเขาใจกับปญหา ดําเนินการศึกษาคนควา สังเคราะหความรู สรุปและประเมินคาของ
คําตอบ นําเสนอและประเมินผลงาน  
  1.7.2 การเรียนรูดวยตนเอง 
   นักการศึกษาไดใหความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง ดังน้ี 
   เอกเกน และ คอแชก (Eggen; & Kuachak. .2001:.229) กลาววา การเรียนรูดวย
ตนเอง จะพัฒนาขึ้นไดเม่ือนักเรียนไดตระหนักและควบคุมการเรียนรูของตนเอง เปนรูปแบบการรูคิด           
ซึ่งเกี่ยวของกบัการรูวา เราตองการรูอะไร รูวาเรารูอะไร รูวาเรายังไมรูอะไร และคิดหาวิธีการที่จะเรียนรู
ดวยตนเอง 
   ทองจันทร หงศลดารมภ (2638: 6) กลาววา การเรียนรูดวยตนเอง คือ ขบวนการเรยีนรู
ที่ใหนักเรียนมีเสรีภาพในการใชความรูความสามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเอง โดยนักเรียนจะตอง
รับผิดชอบทั้งในดานการกําหนดการดําเนินงานของตนเอง ยอมรับความรับผิดชอบตนเองที่มีตอกลุม 

การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
(Problem-Base Learning) 

การเรียนรูโดยใชกลุมเล็ก 
(Small-Group Learning) 

การเรียนรูดวยตนเอง 
(Salf-Directed Learning) 
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คัดเลือกประสบการณการเรยีนรูดวยตนเองและการประเมินผลตนเอง ตลอดจนวิพากษวิจารณงานของ
ตนเองดวย 
 จากความหมายของการเรียนรูดวยตนเองขางตนสรุปไดวา การเรียนรูดวยตนเองเปนการเรียนรู
ที่นักเรียนไดลงมือปฏิบัติงานดวยตนเอง ตามความสามารถ และความสนใจของตนเอง ประเมินผลตนเอง
ตลอดจนวิพากษวิจารณงานของตนเองได และเรียนรูตนเองวา ตนเองรูอะไรบาง ยังไมรูอะไรและตองการรู
อะไรเพ่ิมเติม  
  นักการศึกษาไดเสนอขั้นตอนการเรียนรูดวยตนเอง ดังน้ี  
   แคนด.ี(Candy.. 1991:.75).ไดนําเสนอขั้นตอนของการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งมี.6 ขั้นตอน 
ดังน้ี 
    1. ระบุสิ่งที่ควรเรียนรู 
    2. ระบุความตองการในการเรียนรู 
    3. สรางจุดประสงคการเรียนรู 
    4. กําหนดวิธีการศึกษาคนควา 
    5. ดําเนินการตามวิธีการศึกษาคนควาที่วางไวใหบรรลุเปาหมาย 
    6. ประเมินประสิทธิภาพของการเรียนรูดวยตนเอง 
   เอกเกน และ คอแชก (Eggen;.& Kuachak.. 2000:.230) ไดนําเสนอขั้นตอนของ      
การเรียนรูดวยตนเอง ดังน้ี  
    1. ประเมินผลการเรียนรูที่สัมพันธกับปญหาที่เผชิญ 
    2. ระบุขอมูลที่ตองการหาเพิ่มเติม 
    3. พัฒนาและวางแผนการรวบรวมขอมูล แสวงหาขอมูลใหม 
    4. ใชความรูที่ไดรับมาแกปญหา 
    5. การพิจารณาไตรตรองเปาหมายที่พบ 
   พิจิต อุตตะโปน (2550:.22) ไดกําหนดขั้นตอนการเรียนรูดวยตนเอง โดยใชปญหา       
เปนฐาน ไดแก 
    1. การตั้งเปาหมายของการเรียนรู 
    2. กําหนดขอบเขตของการศึกษา 
    3. กําหนดวัตถุประสงคของการศึกษา 
    4. กําหนดวิธีการศึกษาคนควา 
    5. รวบรวมขอมูลและดําเนินตามวิธีการศึกษาคนควา 
    6. วิเคราะหขอมูลและประมวลผล 
    7. สรุปขอมูลที่คนพบและหาแนวทางในการแกปญหา 
    8. ประเมินผลการเรียนรูเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของการเรียนรูดวยตนเอง 
  จากขั้นตอนการเรียนรูดวยตนเองที่ไดกลาวมาขางตน สามารถสรุปขั้นตอนของการเรียนรู
ดวยตนเองได ดังน้ี  
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   1. ตั้งเปาหมายการเรียนรู 
   2. กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู 
   3. กําหนดวิธีการศึกษาคนควา 
   4. รวบรวมขอมูล 
   5. วิเคราะหขอมูลและประมวลผล 
   6. สรุปขอมูล 
  1.7.3 การเรียนรูโดยใชกลุมเล็ก 
  นักการศึกษาไดใหความหมายของการเรียนรูโดยใชกลุมเล็ก ดังน้ี 
   ทองจันทร หงศลดารมภ (2538:.6) และ สุปรียา วงษตระหงาน (2545:.2) ไดให
ความหมายทีค่ลายคลึงกันวา การเรียนรูเปนกลุมเล็ก เปนวิธีการที่ทาํใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถ
ในการทํางานรวมกับผูอ่ืนเปนทีม และยอมรับประโยชนของการทํางานรวมกันใหคนควาหาแนวคิดใหมๆ 
   ทิศนา แขมมณี (2548: 347) ไดใหความหมายของการเรียนรูโดยใชกลุมเล็กวา คือ 
กระบวนการทีค่รูใชในการชวยใหนกเรยีนเกิดการเรยีนรูตามวตัถุประสงคที่กําหนด โดยการจัดนักเรียน
เปนกลุมเล็กๆ ประมาณ 4 – 8 คน และใหนักเรียนในกลุมพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็น และ
ประสบการณในประเด็นที่กําหนดและสรุปผลการอภิปรายออกมาเปนขอสรุปของกลุม 
   สุคนธ สินธพานนท; และคนอื่นๆ (2545: 84 – 85) ไดกลาวถึงขั้นตอนของการเรียนรู
โดยใชกลุมเล็ก ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังน้ี  
    1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
     1.1 แบงนักเรียนเปนกลุมยอย ผูสอนแนะนําวิธีการเรียนรู แนะนําการสราง 
สัมพันธภาพระหวางสมาชกิในกลุม จัดบรรยากาศ และสถานที่เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม 
     1.2 ชี้แจงวัตถุประสงคการเรียนรู กฎเกณฑในการทํางาน ระเบียบตางๆ 
     1.3 ทบทวนความรูเดิม 
     1.4 ชี้แจงแนวทางการศึกษาหาความรู ระยะเวลาในการทํางาน และเปดโอกาส
ใหนักเรียนซักถามขอสงสัยกอนลงมือทํางาน 
    2. ขั้นการจัดการเรียนรู 
     2.1 นักเรียนลงมือกระทํากิจกรรมตางๆ ที่ผูสอนเตรียมไว 
     2.2 วิเคราะหประสบการณการเรียนรู.วิเคราะหกระบวนการเรียนรู.ครูกําหนดให
ผูสังเกตการณกจิกรรมการเรียนรูของกลุมจากกิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติและสัมพันธภาพ ในกลุม โดย
การอภิปรายถึงวิธีการทํางาน ความรูสึกที่ทํางานรวมกัน นักเรียนไดความรูเน้ือหาอยางไร วิธกีารได
ความรูนั้นมาไดอยางไร นักเรียนแตละคนไดมีสวนรวมในการระดมพลังสมอง ชวยกนัคนควาหาความรู 
     2.3 การวิเคราะหเนื้อหา.เปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสิ่งที่ได จาก
การเรียน การแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูซึ่งกันและกัน ไดคนพบแนวคิดที่ตองการขยายประสบการณ
การเรียนรูที่เหมาะสมและมีความหมายตอนักเรียน เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักเรียนรูจักยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ 
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    3. ขั้นสรุปและนําหลักการไปประยุกตใช 
     3.1 ใหนักเรียนสรุปความรูที่ได 
     3.2 สรุปกระบวนการเรียนรูและแนวคิดในการทํางานรวมกัน 
     3.3 ครูกระตุนใหนักเรียนเชื่อมโยงความคิดของแตละคนผสมผสานกัน และ
นําหลักการที่ไดไปใชในชีวิตประจําวันของตนเอง 
    4. ขั้นตอนการวัดและประเมินผล 
     4.1 วัดและประเมินผลวา นักเรียนบรรลุผลการเรียนรูตามที่กําหนดหรือไม   
เชน นักเรียนไดรับความรูทีก่ําหนดหรือไม นักเรียนมีกระบวนการ มีทักษะในการแสวงหาความรูอยางไร
นักเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดีในกลุมอยางไร 
     4.2 ครูสามารถวัดและประเมินผลโดยการสังเกต โดยการประเมินผลตาม
สภาพจริง การใหขอสังเกตจะทําใหนักเรียนสามารถประเมินตนเองไดและตองปรับปรุงพฤติกรรมของตน 
การประเมินการเตรียมการสอนของครูทําใหครูตองพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรูดวย 
   ทิศนา แขมมณี (2548: 347 – 348) ไดสรุปขั้นตอนที่สําคัญของการเรียนรู โดยใช        
กลุมเล็กไว ดังน้ี  
    1. ครูจัดนักเรียนออกเปนกลุมยอยๆ กลุมละประมาณ 4 – 5 คน 
    2. ครู / นักเรียนกําหนดประเด็นในการอภิปราย 
    3. นักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตามประเด็นที่อภิปราย 
    4. นักเรียนสรุปสาระที่สมาชิกในกลุมไดอภิปรายรวมกันเปนขอสรุปของกลุม 
    5. ครูและนักเรียนนําขอสรุปของกลุมยอยมาใชในการสรุปบทเรียน 
    6. ครูประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน 
 จากความหมายขางตน ผูวิจัยไดใหความหมายของการเรียนรูโดยใชกลุมเล็กที่ใชในการวิจัย 
คือ เปนวิธกีารเรียนรูที่อาศัยการทาํงานเปนกลุม โดยในกลุมมีสมาชิก 4 – 5 คน ที่มีนักเรียนเกง ปานกลาง 
ออน คละกัน ซึ่งใชผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาชีววิทยาเปนเกณฑในการจําแนกนักเรียน เพ่ือจัดกลุม 
ซึ่งสมาชิกในกลุมจะสลับกันทําหนาที่ประธาน รองประธาน และเลขานุการ สวนสมาชิกที่เหลือในกลุม
จะเปนผูรวมทํากิจกรรมเพ่ือการเรยีนรู โดยการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นหรือรวมกันแกปญหา
เพ่ือใหบรรลวุตัถุประสงคของการเรียนรวมกัน โดยครูเปนผูแนะนําและสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
และไดกําหนดขั้นตอนของการเรียนรูโดยใชกลุมเล็กดงันี้ คือ จัดนักเรียนออกเปนกลุมยอยๆ กลุมละ 
4 – 5 คน สมาชิกในกลุมรวมกันกําหนดเปาหมายการเรียนรู กําหนดวัตถุประสงคของการเรียนรู กําหนด
วิธีการศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล อภิปรายภายในกลุม ลงขอสรุป ครูและนักเรียนนําขอสรุปของกลุมยอย
มาใชในการสรุปบทเรียน ครูและกลุมรวมกันประเมินผลการเรียนรู 
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 1.8 ข้ันตอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
  นักการศึกษาหลายทาน ไดกําหนดขั้นตอนของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
ดังน้ี 
  ดีไลเซิล (Delisle.. 1997: 26 – 36) ไดกําหนดขั้นตอนในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานดังน้ี  
   1. ขั้นเชื่อมโยงปญหา เปนขั้นตอนในการสรางปญหา เพราะในการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน นักเรียนจะตองมีความรูสึกวาปญหานัน้มีความสาํคัญตอตนกอน ครคูวรเลือกหรือออกแบบ
ปญหาใหสอดคลองกับผูเรียน ดังน้ันในขั้นนี้ครูจะสํารวจประสบการณ ความสนใจ ของนักเรียนแตละ
บุคคลกอน เพ่ือเปนแนวทางในการเลือกหรือออกแบบปญหา โดยครูอาจยกประเด็นที่เกี่ยวของกับปญหา
ขึ้นมารวมกันอภิปรายกอนแลว ครูและนักเรียนชวยกันสรางปญหาที่ผูเรียนสนใจขึ้นมาเพื่อเปนปญหา
สําหรับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ประเด็นที่ครูยกมานั้นจะตองเปนประเด็นที่มีความสัมพันธกับ
ความรูในเนื้อหาวิชาและทกัษะที่ตองการใหนักเรียนไดรับดวย 
   2. ขั้นจัดโครงสราง ประกอบดวย แนวความคิดตอปญหา ขอเท็จจริงจากปญหา          
สิ่งที่ตองเรียนรูเพ่ิมเติม และแผนการจัดการเรียนรู โดยเสนอเปนรูปตารางเพื่อจะไดเห็นความสัมพันธกัน
แตละหัวขอ ดัง ตาราง  1 

 
ตาราง 1 โครงสรางของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 

แนวความคิดตอปญหา ขอเท็จจริงจากปญหา สิ่งที่ตองเรียนรูเพ่ิมเติม แผนการจัดการเรียนรู 

    
    

 
 ที่มา: Delisle Robert.  (1997).  How to use Problem-Based Learning in theClassroom.  
pp. 26 – 36. 

 
   3. ขั้นเขาพบปญหา ในขั้นนี้นกัเรียนจะใชกระบวนการกลุมในการสํารวจปญหาตาม
โครงสรางของการเรียนรูในขั้นที่ 2 คือ นักเรียนในกลุมจะรวมกันเสนอแนวคิดตอปญหา วามีแนวทาง
เปนไปไดหรือไมในการแกปญหา จะแกปญหานั้น ดวยวิธีใด ความรูอะไรที่จะนํามาเปนฐานของการแกปญหา 
จากนั้นนักเรียนในกลุมจะรวมกันอภิปรายถึงขอเท็จจริงที่โจทยกําหนดมาให แลวกําหนดสิ่งที่ตองกําหนด
เพ่ิมเติม เพ่ือจะไดนํามาเปนฐานความรูในการแกปญหาพรอมทั้ง กําหนดวิธีการหาความรู และแหลง
ทรัพยากรของความรูนั้นดวย เม่ือกลุมกําหนดทุกหัวขอเสร็จแลวกลุมจะมอบหมายใหสมาชิก ในกลุม
ไปศึกษาคนควาตามแผนการจัดการเรียนรูที่กําหนดไว 
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   4. ขั้นเขาพบปญหาอีกครั้งเม่ือกลุมไดไปศึกษาความรู ตามแผนการจัดการเรียนรู
แลว กลุมก็จะรวมกันสังเคราะหความรูที่ไดมานั้น วาเพยีงพอที่จะแกปญหานั้น หรือไมถาความรูที่ไดมา
นั้น ไมเพียงพอ กลุมก็จะกําหนดสิ่งที่ตองเรียนรูเพ่ิมเติม ลงในแผนการจัดการเรียนรูอีกครั้งแลวทําตาม
แผนการจัดการเรียนรูจนกวาจะไดความรูที่สามารถนําไปแกปญหาได ในขั้นตอนน้ีนักเรียนในกลุมตองใช
การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ไดมาจากการศึกษาตามแผนการจัดการเรียนรูทําใหผูเรียนพัฒนา
ความรูความสามารถในการสื่อสาร การพูด การวิเคราะห และการสังเคราะหขอมูล 
   5. ขั้นผลิตผลงาน ในขั้นน้ีนักเรียนจะใชความรูที่ไดศึกษามาแกปญหาหรือสรางผลผลิต
ขั้นสุดทายของการเรียนรู และนําเสนอผลผลิตน้ันใหชั้นเรียนไดทราบผลทั่วกัน 
   6. ขั้นประเมินผลงานและแกปญหา ในการประเมินผลงานของนักเรียน ทั้งครูและ
นักเรียน จะมีความรบัผิดชอบรวมกัน ในการประเมิน จะประเมินดานความรู ทักษะดานความรู ไดแก             
การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร และทักษะ ทางดานสังคมไดแกการทํางานรวมกันเปนทีม 
นอกจากที่จะประเมินนักเรียนแลวครูยังตองประเมินปญหาที่ใชในการเรียนรูดวยวามีประสิทธิภาพหรือไม 
  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2548: 79) อธิบายไววา กระบวนการแกปญหาเปนขั้นตอนที่สําคัญ
ของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จากประเด็นปญหาที่กลุมนักเรียนไดรับจากครู เม่ือครูแนะนํา
เกี่ยวกับการศกึษาปญหา แหลงขอมูลประกอบการศึกษาแลวนักเรียนตองดําเนินการเรียนเอง 4 ขั้นตอน 
ดังน้ี 
   ข้ันที่.1 ศึกษาปญหา และตั้งสมมติฐาน.เม่ือกลุมนักเรียนไดรับประเด็นปญหาแลว
ใหกลุมทําความเขาใจใหตรงกันกอนวา จุดประสงคการเรียนรูคืออะไร แลวจึงจะวเิคราะหประเด็นปญหา
ตั้งสมมติฐานเพื่อหาคําตอบ โดยนักเรียนประเมินตนเองวาตองใชความรูอะไร สาขาวิชาใด จะคนหา
จากแหลงไหน เพ่ือเปนพ้ืนฐานของการศึกษาหาเหตุผลและคําอธิบาย เพ่ือประมวลวาอะไรคือประเด็น
ปญหาสาเหตุและตอบปญหาใหได 
   ข้ันที่ 2 ศึกษาคนควาดวยตนเอง เพ่ือใหไดขอความรูที่จะนํามาตอบคําถามที่กลุม
กําหนดขึ้นการคนหาขอความรูอาจทําไดหลายวธิ ีเชน สัมภาษณ ซักถามผูเชี่ยวชาญ ทดสอบตรวจสอบ
ทางหองทดลอง อานตํารา อานผลงานวิจัยหรือรายงานตางๆ ที่เกี่ยวของมาประกอบการตอบคําถาม           
ในขั้นตอนนี ้นักเรียนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยกําหนดความตองการการเรียนรูของตนเองวา
ตองการยกระดับสมรรถนะการเรียนของตนจากที่มีอยูเดิมในปจจุบันทั้งดานความรู ทักษะ และเจตคติ
ใหเพ่ิมขึ้น แผนการจัดการเรียนรูนีจ้ะเปนแนวทางของการคนควาความรู และจํากดัขอบเขตการคนหา
ความรูสูระดับที่ตองการ เม่ือคนหาความรูไดแลวนักเรียนตองทําบันทึกความรูที่ไดไวดวย 
   ข้ันที่ 3 ประยุกตความรู เปนขั้นตอนของการนําขอความรูที่ไดจากการศึกษาคนควา
มาตอบคําถามหรือปญหา ทบทวนและสังเคราะหสิ่งที่ไดคนพบมานําเสนอเปนผลงานใหครูประเมิน             
ครูกระตุนดวยคําถาม เพ่ือใหมีการสืบคนที่ถูกตองและอาจตองมีบรรยายเพิ่มเติมในสวนที่ผูเรียนขาด        
และจําเปนตองเรียนรู 
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   ข้ันที่.4 ประเมินผลการเรียนรู การเรียนรูแบบเนนปญหาเปนฐาน เปนการเรียนที่ 
นักเรียนสามารถประเมินสมรรถนะทางการเรยีนไดดวยตนเองวา สามารถศึกษาไดครอบคลุมตามจุดประสงค
ของการเรียนหรือไม ใชเวลาอยางไร ใชกระบวนการใหไดมาซึ่งขอมูลที่ตองเรียนรูแบบไหน มีคุณคา
พอกับการเรียนรูหรือไม นักเรียนตองประเมินตนเองเกีย่วกับเหตุผล ทักษะการแกปญหา ทักษะการคนควา
ความรูที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งความรูจากกลุม สวนการประเมินโดยผูอ่ืน เชน เพ่ือน ครู และผูที่เกี่ยวของจะ
เนนในแงของความสามารถในการบูรณาการความรู การใหเหตุผลในการแกปญหาอยางสมเหตุสมผล 
และการแสดงถึงการเรียนรูดวยตนเอง 
  ทองจันทร หงสลดารมภ (2533: 3 – 6) กลาววา ในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
จะเร่ิมตนจาก “ปญหา” ซึ่งนักเรียนใชเปนหลักในการดําเนินการแกปญหา จนกระทั่งเกิดการเรยีนรู
โดยสมบูรณ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
   ข้ันตอนที่ 1 ทําความกระจางกับถอยคําและแนวคิด กลุมนักเรียนทําความเขาใจ
กับปญหาที่ไดรับเลือก แนวคิดที่ยังไมเขาใจ โดยหาเอกสาร ตําราอ่ืนหรือความรูพ้ืนฐานของสมาชิก
ในกลุม 
   ข้ันตอนที่.2 ระบุตวัปญหา กําหนดปญหาใหชัดเจน โดยสมาชิกในกลุมจะตองมี 
ความเขาใจทีถู่กตองสอดคลองกัน 
   ข้ันตอนที่ 3  การวิเคราะหปญหา โดยการแสดงความคิดแบบระดมสมองของสมาชิก       
ในกลุมและใชกระบวนการแกปญหา 
   ข้ันตอนที่ 4  การตั้งสมมติฐาน ตั้งสมมติฐานที่สมเหตุสมผลสําหรับปญหานั้น และ
ตั้งสมมติฐานใหไดมากที่สุด 
   ข้ันตอนที่.5  การจัดลําดับความสําคัญของสมมติฐานจากสมมติฐานที่ไดมา กลุมจะ 
ตองจัดลําดับความสําคัญ.โดยอาศัยขอสนับสนุนจากความจริงและความรูจากสมาชิกในกลุม เพ่ือพิจารณา
หาขอยุติสําหรับสมมติฐานที่ปฏิเสธไดในขั้นตน และคัดเลือกสมมติฐานที่ตองหาขอมูลเพิ่มเติมตอไป 
   ข้ันตอนที่ 6 การกําหนดวัตถุประสงคของการเรียนรู เพ่ือนําไปศึกษาดวยตนเอง 
นักเรียนกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู แสวงหาขอมูลเพิ่มเติมตามสมมติฐานที่คัดเลือกไว 
   ข้ันตอนที่ 7  การแสวงหาความรูหรือขอมูลเพิ่มเติมมารวบรวมไว จากวัตถุประสงค         
ที่กําหนด สมาชิกแตละคนในกลุม มีหนาที่แสวงหาขอมูลเพิ่มเติมจากภายนอกกลุม ซึ่งหาจากแหลง 
ขอมูล ทั้งเอกสารทางวิชาการ และผูเชี่ยวชาญดานตางๆ แยกทํางานเปนรายบุคคลหรือไปเปนกลุม
แลวกลับมาพบกันในกลุมอีกครั้ง 
   ข้ันตอนที่ 8  การสังเคราะหขอมูลแลวนํามาพิสูจนสมมติฐาน กระบวนการเรียนรูโดย         
ใชปญหาเปนฐานจะสมบูรณได โดยการวิเคราะหขอมูลที่แสวงหามาได เพ่ือพิสูจนสมมติฐานที่วางไว         
โดยสมาชิกของกลุมแตละคน จะนําความรูที่ตนแสวงหามาไดเสนอตอสมาชิกในกลุม เพ่ือพิจารณาวา
ขอมูลที่ไดมาพอเพียงตอการพิสูจนสมมติฐานหรือไม กลุมอาจจะพบวา มีขอมูลบางสวนไมสมบูรณ 
จําเปนตองหาขอมูลเพ่ิมเตมิได 
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   ข้ันตอนที่ 9  การกําหนดหลักการและแนวทางการแกปญหา  กระบวนการจะสิ้นสุด
เม่ือกลุมสามารถหาขอมูลครบถวนตอการพิสูจนขอสมมติฐานทั้งหมด และสามารถสรุปไดถึงหลักการ
ตางๆ ที่ไดจากการศึกษาปญหานี้ รวมทั้งเห็นแนวทางในการนําความรู หลักการนั้นไปใชในการแกปญหา
ในสถานการณทั่วไป 
  โรงเรียนแพทยที่มหาวิทยาลัยลิมบูรก (วัลลี สัตยาศัย. .2547:.17 – 18; .อางอิงจาก Glaser, R.. 
1991:.129 – 144) ซึ่งปจจุบันคอื มหาวิทยาลัยมาสตริคส เมืองมาสตริคส ประเทศเนเธอรแลนด มี 7 ขั้นตอน 
ดังน้ี 
   ข้ันตอนที่ 1 ทําความเขาใจกับศัพทหรือมโนทัศน ขั้นตอนแรกนี้ กลุมนักศกึษาจะตอง
พยายามทําความเขาใจกับศัพท หรือมโนทัศนที่ไดรบักอน หากมีคําศัพทหรือมโนทัศนที่ยังไมเขาใจ  
หรือเขาใจไมตรงกันอยู จะตองพยายามหาคําอธิบายใหชดัเจน โดยใชความรูเดิมของสมาชิกภายในกลุม  
หรือในบางกรณีอาจตองใชพจนานุกรมมาใชชวยอธิบาย 
   ข้ันตอนที่ 2  ระบุปญหา หลังจากทําความเขาใจกับศัพทและมโนทศันในขั้นตอนแรก
แลวกลุมจะตองชวยกันระบุปญหาจากโจทยปญหาดังกลาว โดยสมาชิกกลุมจะตองมีความเขาใจตอปญหา
ที่ตรงกัน หรือสอดคลองกัน 
   ข้ันตอนที่ 3  วิเคราะหปญหา ขั้นตอนนี้ สมาชิกกลุมจะระดมสมองชวยกันวิเคราะห
ปญหาและหาเหตุผลมาอธิบาย โดยอาศัยความรูเดิมของสมาชิกกลุมเปนการใชการระดมสมองในการ
ชวยกันคิดอยางมีเหตุผล สรุปรวบรวมความรูและแนวคิดของสมาชิกเกี่ยวกับขบวนการและกลไกของ
การเกิดปญหา เพ่ือนําไปสูการสรางสมมติฐานตางๆ อันสมเหตุสมผลสําหรับใชแกปญหานั้น 
   ข้ันตอนที่ 4  การตั้งและจัดลําดับความสําคัญของสมมติฐาน หลังจากวิเคราะหปญหา 
แลว กลุมจะชวยกันตั้งสมมติฐานดังกลาวมาจัดเรียงลําดับความสําคัญ โดยอาศัยขอมูลสนับสนุนจาก
ความจริงและความรูเดิมของสมาชกิในกลุม เพ่ือพิจารณาหาขอยตุิสาํหรับสมตฐิานที่สามารถปฏิเสธได 
ในขั้นตน และคัดเลือกสมมติฐานสําคัญที่จําเปนตองแสวงหาขอมูลความรูมาเพิ่มเติมตอไป 
   ข้ันตอนที่ 5  สรางวัตถุประสงคการเรียนรู จากขั้นตอนที่ 4 กลุมจะตองรวมกันกําหนด
วตัถุประสงคการเรยีนรูการแสวงหาขอมูลทีจํ่าเปนเพ่ิมเตมิ เพ่ือนํามาใชในการพิสูจนหรือลมลางสมมตฐิาน
ที่ไดคัดเลือกไว 
   ข้ันตอนที่ 6 รวบรวมขอมูลนอกกลุม ขั้นตอนนี้สมาชิกแตละคนของกลุมจะมีหนาที่
รับผิดชอบในการแยกยายกันไปแสวงหาความรูเพ่ิมเติมตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว วิธีการหาขอมูล
ควรมาจากแหลงวิทยาการตางๆ ที่หลากหลาย เชน ตํารา วารสาร อินเตอรเน็ต เอกสารวิชาการ หรือ
สื่อตางๆ ตลอดจนผูเชี่ยวชาญดานตางๆ ที่เกี่ยวของ ในการทํางานดังกลาว อาจชวยกันทําเปนกลุม
หรือแยกกันทําเปนรายบุคคลก็ได หากมีเวลานอยก็จําเปนตองแยกกันเปนรายบุคคล และในระหวาง
นี้กลุมอาจมีการนัดหมายพบปะกันตามจําเปนกอนจะถึงขั้นตอนที่ 7 ก็ได 
   ข้ันตอนที่.7 สังเคราะหขอมูลที่ไดมาใหม ในขั้นตอนสุดทาย กลุมจะนําขอมูลที่ได
เรียนรูเพ่ิมเตมิตามที่กําหนดไวในวตัถปุระสงคตามขั้นตอนที่ 5 กลบัมาอภิปรายรวมกัน เพ่ือทําการ
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พิสูจนหรือลมลางสมมติฐานที่ตั้งไวตั้งแตแรก โดยสมาชิกกลุมแตละคนจะนําความรูใหมที่ตนแสวงหา
มาไดเสนอตอสมาชิกอ่ืนๆ ในกลุม เพ่ือชวยกันพิจารณาวาขอมูลที่ไดมาเพียงพอหรือไม ถาพบวาขอมูล
บางสวนยังไมครบถวนสมบูรณ อาจตองมีการหาขอมูลเพิ่มเติมอีก กระบวนการของการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานจะสิ้นสุดกต็อเม่ือกลุมสามารถหาขอมูลไดครบถวนมาพิสูจนสมมตฐิานทั้งหมดได พรอมทั้ง
สามารถสรุปหลักการตางๆ ที่ไดจากการศึกษาปญหานี้ เปนแนวทางในการนําไปใชแกปญหาอ่ืนๆ ใน
อนาคตไดตอไป 
  มหาวิทยาลัยฮารวารด เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา (Feletti, GI.; & Caver, S. 
1989: 42) ไดพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานชนิดผสมผสานที่เรียกวา Hybrid 
Model PBL โดยมีความแตกตางจากการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเดิมตรงที่ยังคงมีการบรรยาย
ตามระบบการศึกษาเดิมรวมอยูดวย แตไดจํานวนชัว่โมงบรรยายลง โดยเลือกบรรยายเฉพาะเรื่องทีเ่ปน
กุญแจสําคัญ และขั้นตอนมี 6 ขั้นตอน ดังน้ี 
   ข้ันตอนที่ 1  กลุมนักศึกษาจะไดรับโจทยปญหา โดยมิไดมีโอกาสศึกษาลวงหนาเกี่ยวกับ
ปญหานี้มากอน 
   ข้ันตอนที่ 2  ระบุตัวปญหาจากโจทยปญหา 
   ข้ันตอนที่ 3 ระบุเปาหมายการเรียนรูที่ตองไปเรียนรูเพ่ิมเติม 
   ข้ันตอนที่ 4  สมาชิกกลุมแตละคนจะแยกยายกันไปศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมตามที่
กําหนดไว 
   ข้ันตอนที่ 5  กลุมจะกลบัมาพบกันใหม อภิปรายตอเติมความรูใหม เขากับความรูเดิม 
และทบทวนวาไดวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม ถายังไมครบถวนตามวัตถุประสงค อาจตองแยกยายกัน
ไปหาขอมูล 

ข้ันตอนที่ 6 กลุมชวยกันสังเคราะหขอมูล และสรุปหลกัการที่ไดจากการศึกษาปญหา
ดังกลาว เพ่ือเปนแนวทางการแกปญหาในสถานการณอ่ืนๆ ตอไป 
  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทองจันทร หงศสดารมภ.  2533) ไดแยก
ขั้นตอนของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปน 9 ขั้นตอน ดังน้ี  
   ข้ันตอนที่ 1  ทําความเขาใจกับศัพทหรือมโนทัศนของโจทยปญหา หรือสถานการณนั้น 
   ข้ันตอนที่ 2  ระบุปญหาจากสถานการณหรือโจทยปญหา 
   ข้ันตอนที่ 3 วิเคราะหปญหาที่ไดจากขั้นตอนที่ 2  
   ข้ันตอนที่ 4  ตั้งสมมติฐาน 
   ข้ันตอนที่ 5  จัดเรียงลําดับความสําคัญของสมมติฐาน 
   ข้ันตอนที่ 6  กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู 
   ข้ันตอนที่ 7  แสวงหาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเอง เพ่ือเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด
ขึ้นตามขั้นตอนที่ 6 
   ข้ันตอนที่ 8  รวบรวมความรูที่ไดมาใหมมาทดสอบรวมกันกับสมาชิกกลุม 
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   ข้ันตอนที่ 9 สรุปการเรียนรูที่ไดมา และพิจารณาวา ความรูที่ไดมาเหมาะสม และ
เพียงพอที่ใชแกปญหาดังกลาวหรือไม พรอมทั้งสรุปเปนหลักการที่จะนําไปใชไดตอไป 
  ศูนยการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน.(Center for Problem-Base Learning) ของมหาวิทยาลัย
อิลลินอยส (Illinois University) สหรัฐอเมริกา (Torp; & Sage.  1998: 35 – 43; citing Illinois 
Problem-Base Learning Network. 1996: unpaged) ไดกลาวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน ดังน้ี  
   1. ขั้นเตรียมความพรอมของนักเรียน ในขั้นนี้มีจุดมุงหมายเพื่อเตรียมใหนักเรียน        
มีความพรอมในการเปนผูเผชิญกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานซึ่งการเตรียมความพรอมนี้ขึ้นอยู
กับอายุ ความสนใจ ภูมิหลังของนักเรียน ในการเตรียมความพรอมน้ีจะใหนักเรียนไดอภิปรายเกี่ยวเน่ือง
ถึงเรื่องที่จะสอนอยางกวางๆ ซึ่งจะตองตระหนักวาการเตรียมความพรอมน้ีไมใชการสอนเนื้อหากอน  
เพราะการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ตางจากการเรียนรูแบบอ่ืนตรงที่ความรูหรือทกัษะที่นักเรยีนไดรับ
จะเปนผลมาจากการแกปญหา 
   2. ขั้นพบปญหา ในขั้นน้ีมีจุดมุงหมายสนับสนุนใหนักเรียนกําหนดบทบาทของตน    
ในการแกปญหา และกระตุนใหนักเรียนตองการที่จะแกปญหา ซึ่งครูอาจจะใชคําถามในการกระตุนให
นักเรียนไดอภิปรายและเสนอความคิดเห็นตอปญหา เพ่ือมองเห็นถึงความเปนไปไดในการแกปญหา 
   3. ขั้นนิยามวา เรารูอะไร เราจําเปนตองรูอะไร และแนวคิดของเรา ในขั้นน้ี มี
จุดมุงหมายเพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาสิ่งที่ตนรู อะไรที่จําเปนตองรู และแนวคิดอะไรที่ไดจาก 
สถานการณปญหา สงเสริมใหนักเรียนไดพิจารณาถึงความรูที่ตนเองที่เกี่ยวของกับสถานการณปญหา 
และเตรียมใหนักเรียนพรอมที่จะรวบรวมขอมูล เพ่ือนําไปแกปญหา ในขั้นนี้นักเรียนจะทาํความเขาใจ
ปญหาและพรอมที่จะสํารวจ คนควาหาความรูเพ่ือการแกปญหา ครูจะใหนักเรียนไดกําหนดสิ่งที่ตนรู
จากสถานการณปญหา สิ่งทีจํ่าเปนตองเรียนรูเพ่ิมเติมทีจ่ะมาสงเสรมิใหสามารถแกปญหาได ซึ่งจะระบุ
แหลงขอมูลสาํหรับคนควา และแนวคิดในการแกปญหา โดยเขียนลงในตารางอยางสัมพันธกัน ทั้ง 3 สดมภ 
ดังตาราง 2 

 
ตาราง 2 รูปแบบการบันทึกสิ่งที่รู สิ่งที่ตองรูเพ่ิมเติมและแนวคิดจากสถานการณปญหา 

 

สิ่งที่รู สิ่งที่จําเปนตองรู แนวคิด 
   

   
   

 
 ที่มา: Torp Linda; & Sage Sara.  (1998).  Problem as Possibilities: Problem-Based 
Learning for K-12.  pp. 35 – 43. 
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   4. ขั้นกําหนดปญหา จุดมุงหมายในขั้นนี้ เพ่ือสนับสนุนใหนักเรียนกําหนดปญหา         
ที่แทจริงจากสถานการณทีเ่ผชิญและกําหนดเง่ือนไขที่ขดัแยงกับเง่ือนไขที่ปรากฏในสถานการณปญหา
ที่กําหนดใหซึ่งชวยใหไดคําตอบของปญหาที่ดี 
   5. ขั้นการคนควา รวบรวมขอมูลและแสนอขอมูล นักเรียนจะชวยกันคนควาขอมูล          
ที่จําเปน ตองรูจากแหลงขอมูลที่กําหนดไวแลวนําขอมูลเหลานั้นมาเสนอตอกลุมใหเขาใจตรงกันจุดมุงหมาย
ในขั้นนี ้ประการแรก เพ่ือสนับสนุนใหผูเรยีนวางแผน และดําเนินการรวบรวมขอมูลอยางมีประสิทธภิาพ 
พรอมทั้งเสนอขอมูลนั้นตอกลุม ประการที่สอง เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเขาใจวาขอมูลใหมที่คนความา
ทําใหเขาใจปญหาอยางไร และจะประเมินขอมูลใหมเหลานั้นวา สามารถชวยเหลือใหเขาใจปญหาได
อยางไร ประการที่สาม เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถทางการสื่อสาร และการเรียนรูแบบรวมมือ 
ซึ่งชวยใหการแกปญหามีประสิทธิภาพ 
   6. ขั้นการหาคําตอบที่เปนไปได จุดมุงหมายในขั้นน้ี เพ่ือใหนักเรียนไดเชื่อมโยง
ระหวางขอมูลที่คนความากับปญหาที่กําหนดไว แลวแกปญหาบนฐานขอมูลที่คนความา เน่ืองจากปญหา
ที่ใชในการเรียนรูสามารถมีคําตอบไดหลายคําตอบ ดังน้ันในขั้นนี้นักเรียนจะตองคนหาคําตอบที่สามารถ
เปนไปไดใหมากที่สุด 
   7. ขั้นการประเมินคาของคําตอบ จุดมุงหมายในขั้นนี้ เพ่ือสนับสนุนใหนักเรียนทํา       
การประเมินคาสิ่งที่มาชวยในการแกปญหา (ขอมูลที่คนความา) และผลของคําตอบที่ไดในแตละปญหา
วาทําใหนักเรียนรูอะไร ซึ่งนักเรียนจะแสดงเหตุผล และรวมกันอภิปรายในกลุม โดยใชขอมูลที่คนควา     
มาเปนพื้นฐาน 
   8. ขั้นการแสดงคาํตอบและการประเมินผลงาน ในขั้นน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อสนับสนุน
ใหนักเรยีนเชือ่มโยงและแสดงถึงสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรู ไดความรูไดอยางไร และทําไมความรูนั้น ถึง
สําคัญในขั้นนี้ นักเรียนจะเสนอผลงานออกมาที่แสดงถึงกระบวนการเรียนรูตั้งแตตนจนไดคําตอบของ
ปญหา ซึ่งเปนการประเมินผลงานของตนเองและกลุมไปดวย 
   9. ขั้นตรวจสอบปญหาเพื่อขยายความรู ในขั้นน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อใหนักเรียนรวมกัน
กําหนดสิ่งที่ตองการเรียนรูตอไป นักเรียนจะพิจารณาจากปญหาที่ไดดําเนินการไปแลววา มีประเด็น
อะไรที่ตนสนใจอยากเรียนรูอีก เพราะในขณะดําเนินการเรียนรู นักเรียนอาจจะมีสิ่งที่อยากรูนอกจาก
ที่ครูจัดเตรียมไวให 
 จากขั้นที่ 1 ถึงขั้นที่ 9 การดําเนินการเรียนรูจะดําเนินการเปนวงจร หากขั้นใดมีขอสงสัยก็
ยอนกลับไปขั้นกอนหนานั้นได เม่ือจบการเรียนรูจากปญหาหนึ่ง  ๆแลว จะกําหนดปญหาใหมของการเรียนรู
จากขั้นที่ 9 ที่นักเรียนมีความตองการเรียนรู และในแตละขั้นจะประกอบดวยการประเมินผลการเรียนรู
ไปพรอมกันดวย 
  อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย (2543: 71) กลาววา กระบวนการของการจัดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน มีขั้นตอน ดังน้ี 
   1. ขั้นทําความกระจางในปญหาที่ไดรับ โดยพิจารณา คํา ขอความ หรือแนวคิดให 
ชัดเจนโดยใชความรูพ้ืนฐานของตนหรือสมาชิกในกลุม หรือจากการคนควาจากเอกสารตําราเพิ่ม 
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   2. ขั้นระบุตัวปญหา เปนการพยายามเขาใจ และอธิบายถึงตัวปญหา และระบุถึง
สิ่งที่เปนปญหาอยางแทจริงในสาระที่ไดรับ 
   3. ขั้นการวิเคราะหปญหา และตั้งสมมติฐาน ในขั้นนี้ เนนการวิเคราะหปญหาและ
ขอสนับสนุนโครงสรางของปญหา โดยใชความรูพ้ืนฐานเดิมที่มีอยู เพ่ือนําไปสูการปฏิบัตทิี่เหมาะสม
ถูกตอง ในขั้นนี้เปนการระดมสมอง 
   4. การจัดลําดับความสําคัญของปญหา เปนการพิจารณาหาขอยุติสําหรับสมมติฐาน    
ที่ปฏิเสธไดและเลือกสมมติฐานที่ตองแสวงหาขอมูลเพิ่มเติมตอไป 
   5. การกําหนดวตัถปุระสงคการเรียนรูวา การเรียนรูนั้นๆ ตองการใหเกดิอะไร เพ่ือ 
จะไดกําหนดพิจารณาใหบรรลุวัตถุประสงค 
   6. ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมจากภายนอกกลุมดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตามวตัถุประสงค 
   7. สังเคราะหและทดสอบสมมติฐานที่กําหนด 
   8. สรุปการเรียนรู หลักการ แนวคิด 
  วิมล ชอบชืน่ชม (2547: 4 – 6) กลาววา กระบวนการจดัการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
มีขั้นตอน ดังน้ี 
   ข้ันตอนที่ 1  การตีความหมายคําตางๆ ที่ปรากฏใน Scenario ที่อาจเขาใจตางกัน
ใหตรงกันกอน  
   ข้ันตอนที่ 2  การหาประเด็นปญหาหรือขอเท็จจริง  
   ข้ันตอนที่ 3 การระดมสมองเพื่ออธิบายประเด็นของ Scenario นั้นๆ  
   ข้ันตอนที่ 4  ตั้งสมมติฐานที่สามารถ อธิบายเหตุการณใน Scenario โดยจะถกูหรือ
ผิดก็ไมเปนไร 
   ข้ันตอนที่ 5 กําหนดประเด็นการเรียนรูวาตองการเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งใดบาง เพ่ือมา
พิสูจนสมมุติฐานที่ตั้งขึ้น  
   ข้ันตอนที่ 6  แตละคนทําการรวบรวมขอมูล ตามประเด็นของการเรียนรูที่กลุมรวม
กําหนดขึ้น ขั้นตอนนี้จัดเปนการเรียนรูอยางอิสระ  
   ข้ันตอนที ่7  นําขอมูลที่แตละคนคนความาอภิปราย สงัเคราะห และสรปุเปนความรู      
ที่ไดรับโดยในระหวางขั้นที ่1 – 5 และ 7 จะจัดในหองประชมุกลุมยอย โดยครูมีหนาที่เปนผูใหการชวยเหลือ
อยูประจําหอง 
  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 6 – 8) ไดสรุปขั้นตอนของการจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานไว ดังน้ี  
   1. ขั้นกําหนดปญหา เปนขั้นที่ครูจัดสถานการณตางๆ  กระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ 
และมองเห็นปญหา สามารถกําหนดสิ่งที่เปนปญหาที่นักเรียนอยากรูอยากเรียนได และเกิดความสนใจ
ที่จะคนหาคําตอบ 
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   2. ขั้นทําความเขาใจกับปญหา นักเรียนจะตองทําความเขาใจปญหาที่ตองการเรียนรู  
ซึ่งนักเรียนจะตองสามารถอธิบายสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับปญหาได 
   3. ขั้นดําเนินการศึกษาคนควา นักเรียนกําหนดสิ่งที่ตองเรียน ดําเนินการศึกษาคนควา
ดวยตนเองดวยวิธีการหลากหลาย 
   4. ขั้นสังเคราะหความรู เปนขั้นที่นักเรียนนําความรูที่ไดคนความาแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน อภิปรายผล และสังเคราะหความรูที่ไดมาวา มีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด 
   5. สรุปและประเมินคาของคําตอบ นักเรียนแตละกลุมสรุปผลงานของกลุมตนเอง
และประเมินผลวา ขอมูลทีศ่กึษาคนความีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิด
ภายในกลุมของตนเองอยางอิสระ ทุกกลุมชวยกันสรุปองคความรูในภาพรวมของปญหาอีกครั้ง 
   6. นําเสนอและประเมินผลงาน นักเรียนนําขอมูลที่ไดมาจัดระดับองคความรู และ
นําเสนอเปนผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย นักเรียนทกุกลุม รวมทัง้ผูที่เกี่ยวของกับปญหารวมกัน
ประเมินผลงาน 
 จากกระบวนการและขั้นตอนของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ดังที่กลาวมาขางตน 
ผูวิจัยไดใชขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เนื่องจาก
มีขั้นตอนที่เหมาะสมกับการเรียนรูชีววิทยา และนักเรียนมีสวนรวมในการกําหนดปญหา ซึ่งมีขั้นตอน
โดยสรุปคือ ขั้นกําหนดปญหา ขั้นทําความเขาใจกับปญหา ขั้นดําเนินการศึกษาคนควา ขั้นสังเคราะห
ความรู ขั้นสรุปและประเมินคาของคําตอบ ขั้นนําเสนอและประเมินผลงาน 
 1.9 บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
  1.9.1 บทบาทของครูในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
   นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงบทบาทของครูในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา 
เปนฐาน ดังน้ี 
   รังสรรค ทองสุกนอก (2547: 38) สรุปบทบาทของครูในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา   
เปนฐาน ดังน้ี 
    1. ครูเปนผูออกแบบการเรียนรู ครูจะตองพิจารณาเลือกเน้ือหา สาระความรู 
ทักษะทีต่องการใหนักเรยีนไดรับ รวมถึงคดัเลือกกิจกรรมการเรียนรูทีจ่ะสามารถสงเสริมการเรยีนรูของ
นักเรียนใหเปนผูที่สามารถเรียนรูโดยการชี้นําตนเองได และสรางปญหาที่ใชเปนตัวกระตุนการเรียนรูของ
นักเรียน ซึ่งทัง้หมดนี ้จะใชฐานขอมูลการพิจารณาจากความสนใจประสบการณ ความรู ความสามารถ
ของนักเรียน 
    2. ครูเปนผูแนะนํา เปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูใหกับนักเรียน ครู
จะไมสอนหรือชี้แนะโดยตรง แตจะใชคําถามในการกระตุนใหนักเรยีนไดคิด ในขณะเรียนรูครูจะตอง
เปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดมากที่สุด ครูจะตองสงเสริมนักเรียนใหเกิดการเรียนรู โดยการชี้นําตนเอง 
เพ่ือสรางองคความรูดวยตัวเอง 
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    3. ครูเปนผูประเมินผล ซึ่งตองรวมทั้งการประเมินผลปญหาที่ใชในการเรียนรู 
ประเมินผลนักเรียน ทั้งในดานทักษะและดานความรู และประเมินผลตนเอง การประเมินผล จะทํา
ตั้งแตการสรางปญหาจนเสร็จสิ้นการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรู 
   อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย (2543: 72) กลาววา ในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานครูจะมีบทบาทที่สําคัญ ดังน้ี 
    1. บทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกในการจัดสภาพการเรียนรู เพ่ือนักเรียน
เรียนรูอยางถูกวิธ ีกระตือรือรน อยากรูอยากเห็น อยากคนควาเพื่อแสวงหาคําตอบ รักในวิชา และ
เสริมสรางสตปิญญาระดับสงู 
    2. สรางสื่อ สถานการณ และบรรยากาศใหนักเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
    3. หาวิธีการประเมินผลผูเรียนอยางเหมาะสม 
    4. หลีกเลี่ยงการใหความเห็นตอการอภิปรายของนักเรียนวาผิดหรือถูก 
    5. หลีกเลี่ยงการบอกขอมูลขาวสารใหแกนักเรียนตรงๆ ควรชี้แนะใหนกัเรียน
คิดและอภิปรายกันเอง 
    6. ติดตามความกาวหนาของนักเรียนเปนระยะๆ 
   ศูนยการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Center for Problem-Based Learning) ของ
มหาวิทยาลัยอิลลินนอยส (IIinois University) สหรัฐอเมริกา (Torp; & Sage.  1998: 64 – 65; citing 
IIinois Problem-Based Learning Network. 1996: unpaged) ไดกลาวถึง บทบาทของครูในขณะ
ดําเนินกระบวนการเรียนรูเพ่ือแกปญหา ดังน้ี 
    1. ครู ออกแบบและกระตุนความสนใจนักเรียนในกระบวนการเรียนรูใหจัดโครงสราง
ของการแกปญหาหรือสรางยุทธวิธีในการแกปญหา 
    2. ครู มอบความเปนอิสระใหกับนักเรียนในการเปนผูสํารวจและควบคุมกระบวนการ
สํารวจดวยตัวเอง พรอมกับเปนผูใหคําแนะนํา สงเสริมใหคิด และฝกฝนกระบวนการเรียนรู โดยใชปญหา
เปนฐานใหกับนักเรียน 
    3. ครู ฝกฝน แนะนํานักเรียนโดยอยูหางๆ ในขณะที่นักเรียนดําเนินกระบวนการ
เรียนรู จนไดคําตอบของปญหาออกมา 
   วัลลี สัตยาศัย (2547: 51 – 56) ไดกลาววา บทบาทของครูในการจัดการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐาน มีอยู 2 ประการใหญๆ  คือ บทบาทในการกระตุนและสนบัสนนุใหเกิดการเรียนรู และ
บทบาทในการประเมินผล ดังน้ี 
    1. บทบาทของครูในการกระตุนและสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู 
     1.1 ครูตองชวยสงเสริมใหนักเรียนเกิด Meta Cognitive Skill หรือ โยนิโสมนสิการ 
ซึ่งหมายถึง 
      1.1.1 การคิด ใครครวญ และตรึกตรองอยางแยบคายในการแกปญหา 
      1.1.2 ความสามารถทบทวนความรูและประสบการณเดิม นํามาใชกับ
ปญหาใหมได 
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      1.1.3 ความสามารถในการสรางสมมติฐานและตัดสินใจวา ควรสังเกต         
ไตถาม คนควาเพิ่มเติมในสิ่งใด 
      1.1.4 เม่ือไดขอมูลขาวสารใหมมาแลว กต็องรูจักพิจารณาวาเปนขอมูล
ขาวสารที่ถกูตองหรือไม รวมทั้งคิดถึงแหลงขาวสารอื่นๆ ที่อาจนํามาใชประโยชนได ตลอดจนสามารถ
ทบทวนความรูใหมที่ไดมา และเรียนรูวา จะทําอะไรตอไป 
     ซึ่งในการนี ้ครูจะตองไมเปนผูใหขอมูลขาวสารหรือถายทอดความรูโดยตรง
ใหแกนักเรียน แตจะตองใชวิธีการตั้งคําถามที่กระตุนใหนักเรียนเกิดความคิดและตรึกตรองอยางแยบคาย 
นอกจากนี้ ครจูะตองหลกีเลีย่งไมบอกวาการอภิปรายของนักเรียนนั้นถกูหรือผิด แตใชวิธกีารตั้งคําถาม
ใหคิด ครูไมควรปลอยใหนักเรียนอภิปรายกนัในเรื่องทีไ่มเกิดประโยชนมากเกนิไป และควรชวยใหนกัเรยีน
ไดบรรลุวตัถปุระสงคของการศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนดไว แตตองใชวิธีการตัง้คําถามใหนักเรียน
ดําเนินการอภิปรายโดยไมรูตัววาถูกครชูีน้ํา 
     1.2 ครูตองจัดกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางไมหยุดยั้ง โดยใหนักเรียน
ผานการเรียนรูแตละขั้นโดยไมเรียนลัด และทุกขั้นตอนไดดําเนินไปตามลําดับที่ถูกตอง เชน ในการแกปญหา
ไดมีการกลาวถึงสมมตฐิาน หรือไดอธบิายถึงสาเหตุของการแกปญหาจนหมดแลว กอนที่จะดําเนนิการ
ขั้นตอไปในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติมเพ่ือนํามาพิสูจนสมมตฐิานดงักลาว และเมือ่นักเรียนเร่ิมลงมือ
ปฏิบัติการแกปญหา จะตองใหนักเรียนคิดหาหนทางแกปญหานั้นๆ หลายๆ ทาง ทั้งทางบวกและทางลบ 
     1.3 ครูตองชวยใหนักเรียนไดเกดิความเขาใจในเรื่องที่เรียนอยางลึกซึ้ง และ
พยายามดึงความรู หรือความคิดที่ฝงซอนอยูในใจของนักเรียนออกมาได ในการทําเชนนี้ ครจูะตองใช
คําถามที่ลุมลึก 
     1.4 ครูตองชวยใหนักเรียนในกลุมทุกคน มีสวนรวมในกระบวนการกลุม  
การตัดสินใจใดๆ กต็าม ตองเปนการตัดสนิใจรวมของกลุม ตองปองกนัไมใหนักเรยีนที่คอนขางพดูมาก
ทําตัวเดนในกลุมมากเกินไป หรือปลอยใหนักเรียนที่ไมชางพูดถอนตัวออกจากกลุม ครูตองสงเสริมให
นักเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนระหวางกันและกัน โดยครูไมทําตัวเปนศูนยกลางของการอภิปราย 
ไมเชนนั้นแทนที่จะเปนการอภิปรายในกลุม จะเปนการตอบคําถามของครูเทานั้น ดังน้ัน ครูจึงควร
ระมัดระวังและปองกัน เชน เม่ือนักเรียนพูดหรือต้ังคําถามกับครู ครูควรหันไปถามนักเรียนคนอื่นวา  
“ใครมีความเห็นในเรื่องนี้อยางไรบาง”  
     1.5 ครูตองคอยดูแลความกาวหนาของนักเรียนทุกคนในกลุม ตองพยายาม
ทําใหนักเรียนคิดและรูจักตนเองวากําลังเรียนอยูในระดับใด รวมทั้งยอมรับในจุดออนของตนเอง เพ่ือ 
ที่จะวางแผนรวมกับครูและเพื่อนในการแกไขจุดออนนั้น ในการเรียนรูเปนกลุมยอยครูจะสามารถสังเกต 
เห็นนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนไดงายและรวดเร็ว จึงตองพยายามสังเกตและวิเคราะหใหไดแตเน่ินๆ    
วานักเรียนผูใดมีปญหาในการเรียน เม่ือพบครูตองพยายามแกไข โดยพยายามดึงใหเพ่ือนนักเรียน
ชวยกันเองเปนสวนใหญ 
     1.6 ครูตองพยายามปรับเปลี่ยนสภาพของงาน หรือปญหาใหเหมาะสมที่
นักเรียนสามารถเรียนรูอยางมีความสุข ปญหาหรืองานบางอยางงายเกินไป ไมทาทายความสามารถ
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ของนักเรียนทําใหเกิดความเบื่อหนาย ไมอยากเรียน แตถาปญหาหรืองานยากเกินไป ทําใหหมดกําลังใจ  
ที่จะเรียนไดเชนกัน ทั้ง 2 สิ่งน้ี ทําใหไมเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู 
     1.7 ครูตองรูจักกลุมอยางดี และตองชวยใหสมาชิกในกลุมจัดการปญหาที่
ไมลงรอยกันที่เกิดขึ้นระหวางสมาชิกในกลุมได โดยทําใหกลุมไดตระหนักถึงปญหาและแกไขปญหาดวย
ความสามารถของกลุมเอง 
    2. บทบาทของครูในการประเมินผล 
     2.1 การประเมินความกาวหนาของนักเรียนเปนระยะตามวัตถุประสงคการเรียนรู 
ครูตองทําหนาที่ในการประเมิน เพ่ือหาขอมูลวา นักเรียนมีความสามารถ และมีจุดออนในการเรียนรู
อยางไรบาง เพ่ือใหขอมูลยอนกลบัสําหรบัเปนแนวทางในการปรับปรงุการเรียนรูของนักเรยีนเปนระยะ 
นั่นก็คือ การประเมินกระบวนการเรียนรู 
     2.2 การประเมินเพ่ือตัดสินผล เม่ือสิ้นสุดแตละหนวยการเรียน หรือแตละ
ภาคการศึกษา หรือแตละปการศึกษา ครูจะทําหนาที่ตัดสินใจวานักเรียนไดเรียนรูถึงระดับมาตรฐานที่
สมควรผานไปหนวยการเรียนอ่ืนหรือเลื่อนชั้นไปเรียนในปถัดไปหรือไม ดังน้ัน ครูจึงตองมีความรูใน
เร่ืองเครื่องมือวัดผลตางๆ  
   สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550:.7) ไดกลาวถึงแนวทางการจัดการเรียนรู
และบทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ดังภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 3 ขั้นตอนและบทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 ที่มา: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.  (2550).  แนวทางการ จัด 
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง. หนา 7.  

  ประเมินตนเองประเมินผลการ
เรียนรู 

  ความรูความจํา 
  ความเขาใจ 
  การนําไปใช การคิดวิเคราะห

เผยแพร 

  ชวยตรวจสอบการประมวลการ
สรางองคความรูใหม 
ใหนักเรียนสรุปองคความรูที่ไดจาก
การศึกษาคนควา 

   พิจารณาความเหมาะสม เพียงพอ 

 แลกเปลี่ยนขอมูลความคิดเห็น 
ตั้งคําถามเพื่อสราง 
ความคิดรวบยอด 

 ถามคําถาม ใหนักเรียนคิดละเอียด
กระตุนย่ัวยุใหนักเรียนคิดตอ 

 ชวยดูแลตรวจสอบ แนะนํา
ความถูกตอง ครอบคลุม 

แนะนําแนวทาง/ 
วิธีการเรียนรู 

 ยกตัวอยางปญหา/
สถานการณ 
  ตั้งคําถามใหคิดตอ 

การเตรียมการของคร ู

• พิจารณาเลือกมาตรฐานสาระ/เน้ือหา   
ที่เหมาะสมกับแนวทางการจัดการเรียนรู 

• จัดผังมโนทัศน/แผนการจัดการเรียนรู 

• จัดทําเครื่องมือวัดและประเมินผล 

บทบาทของครู บทบาทของนักเรียน 

 เสนอปญหาหลากหลาย 
 เลือกปญหาที่สนใจ 
 แบงกลุมตามความสนใจ 

1. กําหนดปญหา 

2. ทําความเขาใจ
ปญหา 

3. ดําเนินการศึกษา
คนควา 

4. สังเคราะห 
ความรู 

 ตั้งคําถามในประเด็นที่อยากรู 
 ระดมสมองหาความหมาย/นิยาม 
 อธิบายสถานการณของปญหา 
 บอกแนวทางและอธิบายวิธีคนหาคําตอบ 
จัดทําแผนผังความคิด/จัดทําบันทึก 
 การทํางาน 

 แบงงาน แบงหนาที่  
 จัดเรียงลําดับการทํางาน 
 กําหนดเปาหมายงาน/ระยะเวลา 
 คนควาศึกษาและบันทึก 

 นักเรียนแตละคนนําความรูมานําเสนอ
ภายในกลุม 

 ตรวจสอบขอมูลวาสามารถตอบคําถามที่
อยากรูไดทั้งหมดหรือไม 

 ตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม
พอเพียง 

 กลุมนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาประมวล
สรางเปนองคความรูใหม 

 ประเมินประสิทธิภาพ คุณภาพ 
การปฏิบัติงานในกลุม 

เสนอผลงานการปฏิบัติงานตอเพ่ือน 
นักเรียน/ครู วิทยากรทองถ่ิน ผูสนใจ 
ประเมินผลรวมกับกลุมเพ่ือน/ครู/วิทยากร

ทองถ่ินกระบวนการกลุม  ความพึงพอใจ 
เลือกวิธีการ/รูปแบบการนําเสนอผลงาน 

ที่นาสนใจ 

5. สรุปและ
ประเมินคา 
ของคําตอบ 

6. นําเสนอและ
ประเมินผลงาน 
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 จากบทบาทของครูในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานดังกลาวขางตน สรุปไดวา  ใน
การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ครูเปนผูออกแบบการเรียนรูและกระตุนใหนักเรียนสนใจใน
ปญหาหรือเกิดปญหา อํานวยความสะดวกในการเรียนรู แนะนํา สงเสริมนักเรียนใหเกิดการเรียนรู
โดยการชี้นําตนเองและสรางองคความรูดวยตนเอง ประเมินผลการเรียนรูทั้งระหวางเรียนและตัดสิน
ผลการเรียนโดยประเมินทั้งในดานทักษะกระบวนการและดานความรู 
  1.9.2 บทบาทของนักเรียนในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
   นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงบทบาทของนักเรียนในการจัดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานไว ดังน้ี 
   นภา หลิมรัตน (2540: 13) กลาววา การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีงานที่
นักเรียนตองทําอยู 8 งาน ดังน้ี 
    1. วิเคราะหปญหา ตั้งสมมตฐิาน กําหนดสิง่ทีต่องเรียน เรียนสิ่งนั้นอยางละเอียด 
    2. พยายามแกปญหาดวยความรูเทาที่มีอยู ทําใหการมองปญหาเดิมน้ันชัดเจน
ยิ่งขึ้น เชน รูวาปญหามีความสัมพันธกับอะไรจริงๆ 
    3. กําหนดสิ่งที่นักศึกษายังไมรู  ซึ่งตองทําการเรียนรูตอไป จึงจะสามารถแกได 
    4. จัดลําดับความสําคัญของสิ่งที่จะไปเรียนรู พรอมทั้งแหลงที่จะไปคนควา 
    5. ศึกษาดวยตนเอง และเตรียมนําเสนอความรูดังกลาว 
    6. แลกเปลี่ยนความรูที่เรียนมาใหกับกลุม และเรียนรูรวมกัน 
    7. ประยุกตความรูไปแกปญหาที่ไดรับตอนตน 
    8. ประเมินตนเองโดยดูจากความรูใหมที่หาได การแกปญหา ประสิทธิภาพของ
การทํางาน 
   รังสรรค ทองสุกนอก (2547: 39) สรุปบทบาทของนักเรียนในการจัดการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐาน ดังน้ี 
    1. นักเรียนจะตองมีสวนรวมในการออกแบบการเรียนรู บอกถึงความสนใจ ความถนัด
ประสบการณตางๆ ที่ตนมีใหกับครูเพ่ือรับทราบและแสดงความคิดเห็นในการคัดเลอืกกิจกรรมเรียนรู
และการสรางปญหา 
    2. นักเรียนจะตองเปนผูที่สรางองคความรูดวยตนเอง โดยมีปญหาเปนตัวกระตุน
นักเรียนจะเปนผูกําหนดทิศทางการเรียนรูของตนเอง ตามขั้นตอนการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน
ผูเรียนจะตองพัฒนาตนเองใหเปนผูเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง 
    3. นักเรียนจะตองเปนผูประเมินผลปญหารวมกับคร ูประเมินผลตนเอง เพ่ือทราบ
ความกาวหนาในการเรียนรู และประเมินผลครูเพ่ือสะทอนใหครูไดรับทราบแลวนําไปปรับปรุง 
   ศูนยการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Center for Problem-Based Learning) ของ
มหาวิทยาลัยอิลลินนอยส (IIinois University) สหรัฐอเมริกา (Torp; & Sage. 1998: 64 – 65; citing 
IIinois Problem-Based Learning Network. 1996: unpaged) ไดกลาวถึงบทบาทของนักเรียน ใน 
ขณะดําเนินกระบวนการเรียนรูเพ่ือแกปญหา ดังน้ี 
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    1. นักเรียนดําเนนิการเรียนรูโดยใชกระบวนการเรียนรูดึงดูดความสนใจ และมี
ปญหาเปนตัวกระตุนการเรียนรู 
    2. นักเรียนสํารวจ คนควาขอมูลที่ตองการ ดําเนินการสํารวจอยางมีเหตุผลและ
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูอยางอิสระ 
    3. นักเรียนเปนผูควบคุมการเรียนโดยใชปญหาเปนศูนยกลางการเรียนรู 
    4. นักเรียนประยุกตใชความรู ทักษะ เพ่ือแกปญหา 
    5. นักเรียนพัฒนาตนเองใหเปนนักเรยีนรูโดยการชี้นําตนเองและเปนนักแกปญหา 
 จากบทบาทของนักเรียนในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ดังกลาวขางตน สรุปได
ดังน้ี นักเรียนในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานแสดงบทบาท โดยการศึกษาและวเิคราะหปญหา 
ศึกษาคนควาดวยตนเอง ทํางานเปนทีม รวบรวมและสรุปความรูที่ไดมา ประยุกตความรูแลกเปลี่ยน
ความรู และประเมินผลการเรียนรู 
 1.10 ขอดีและขอจํากัดของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
  1.10.1 ขอดีของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
   นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงขอดีของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
ดังน้ี 
   กุลยา ตันติผลาชีวะ (2548:.79 – 80) กลาววา การจัดการเรียนรูที่มีครูเปนศูนยกลาง
ไมสามารถสอนสาระที่จําเปนตองเรียนไดหมด แตการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จะชวยให
นักเรียนเลือกสรรขอความรูที่ตองเรียนดวยตนเอง เกิดการเรียนรูวธิกีารแกปญหา ไดรับความรูใหม
จากการศึกษาคนควาดวยการวิเคราะหและแกปญหาที่เรียน รูจักการตัดสินใจ การใหความเห็น การพัฒนา
ความคิดใหมๆ  และความกระตือรือรนตอการเรียน เกิดการเรียนรูอยางบูรณาการ นอกจากนี้การเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน ยังเนนถึงการเรยีนรูแบบมีสวนรวมจากกลุม การใชพลวตักลุม ซึ่งทําใหนกัเรียน
ไดพัฒนาบุคลิกภาพที่มีความเปนตัวเอง มีความคิดริเร่ิม คิดเปน มีความมั่นใจ กลาที่จะเผชิญปญหา 
และใชหลกัการแกปญหาอยางมีเหตุผล รวมทัง้เปนการฝกฝนนิสัยการศึกษาคนควา ซึ่งเปนพฤตกิรรม
จําเปนของการเรียนรูตลอดชีวิต 
   นภา หลิมรัตน (2540: 13) กลาววา ขอดีของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
คือ การใหปญหาตั้งแตตนเปนการกระตุนใหนักเรียนอยากเรียนรู และถานักเรียนแกปญหาไดก็จะมีสวน
ทําใหนกัเรยีนจําเนื้อหาความรูนั้นไดงายและนานขึ้น เพราะไดมีประสบการณตรงในการแกปญหาดวย
ความรูดังกลาว ปญหาที่ใชเปนตัวกระตุนก็มักเปนปญหาที่ตองการคําอธิบาย/ความรูจากหลายๆ วิชา 
ทําใหนักเรียนไดเห็นถึงความสัมพันธ/ความตอเน่ือง/ความเกี่ยวของของวิชาตางๆ เปนเรื่องราวเดียวกัน
ในการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม การสอนวิชาใดก็จะสอนวชิานั้น  ๆโดด  ๆจนจบ และอาจไมเห็นความสมัพันธ
ของแตละวิชา ทําใหนักเรียนไมสามารถเรียนรูไดดีเทาที่ควร 
   พวงรัตน บุญญานุรักษ (2544:.44;.อางอิงจาก Walton; & Matthews.  1989) กลาวถงึ 
ประโยชนไว ดังน้ี 
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    1. ชวยใหนกัเรยีนสามารถปรบัตวัไดดีขึ้นตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ ใน
เร่ืองขอมูลขาวสารในโลกปจจุบัน 
    2. เสริมสรางความสามารถในการใชทรัพยากรของนักเรียนไดดีขึ้น 
    3. สงเสริมการสะสมการเรียนรู และการคงรักษาขอมูลใหมไวไดดีขึ้น 
    4. เม่ือใชในการแกปญหาของสหสาขาวิชา ทาํใหสนับสนุนความรวมมือมากกวา
การแขงขัน 
    5. ชวยใหเกิดการตัดสินใจแบบองครวม หรือแบบสหสาขาวิชาสําหรับปญหา
สุขภาพที่สําคญั 
   นมสภรณ วฑิูรเมธา (2544: 67) สรุปวา ขอดีของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา     
เปนฐาน ไดแก 
    1. นักเรียนไดเรยีนรูการแกปญหาโดยตรง ทําใหพัฒนาทักษะการแกปญหา 
สามารถถายโยงไปสูการแกปญหาที่ซับซอน ในวชิาชีพและชวีิตประจําวันได 
    2. พัฒนาทักษะการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
    3. พัฒนาทักษะในการเรียนรู การติดตอสื่อสาร และการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
    4. พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะหและการสังเคราะห 
    5. ชวยเปดโอกาสใหนักเรียนเกิดการเรียนรูสิ่งใหม ซึ่งในหลักสูตรไมไดเปด
โอกาสให 
    6 ชวยใหผูเรียนเกิดความรูอยางมีโครงสรางงายตอการระลึกไดและการนํามาใช 
 จากขอดีของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา การจัด 
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนการเรียนรูที่นักเรยีนไดพัฒนาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ทําให
เกิดการเรียนรูแบบรวมมือ พัฒนาการทํางานรวมกับผูอ่ืน พัฒนาการคิดวิเคราะหและการสังเคราะห
ขอมูลจากการคนควา  
  1.10.2 ขอจํากัดของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
   นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงขอจํากัดของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
ดังน้ี 
   กุลยา ตันติพลาชีวะ (2548: 80) กลาววา การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
เปนการเรียนที่เนนประสบการณการเรียนรูจากปญหา ซึ่งตองใชเวลาและการคนควาแตกตางกันตาม
ความรู ความสามารถของนักเรียน และความยากงายของปญหา ซึ่งขอความรูที่เรียนเปนหลักการ ทฤษฏี
และขอเท็จจริงโดยทั่วไป หลักการบางเรื่องที่ยากตองเรียนเองหรือสอนเพิ่มเติม ถาการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเนนเนื้อหาวิชา นักเรียนที่ผานการเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานจะ
ตอบไมได เพราะขณะเรียนขอความรูและหลักการนั้น นักเรียนตองเรียนรูเพ่ิมเติมดวยตนเองเพราะฉะนั้น
การบรรยายเนื้อหาวชิายังจําเปนอยูในกรณีที่นักเรยีนตองการ ซึ่งผูสอนจําเปนตองใหเวลากบันักเรียน
และพรอมชวยเหลือนักเรียนในฐานะที่ครูเปนแหลงการเรียนรูหน่ึงของนักเรียนดวย 
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   นภา หลิมรัตน (2540:.13 – 14) กลาววา ขอเสียของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานที่เห็นงายที่สุด คือ ความไมเคยชินกับวิธีเรียนแบบนี้ เพราะวา คุนเคยกับการเรียนแบบเกา 
นอกจากนี้การเรียนรูจาก Case พบวา ครอบคลุมเนื้อหาไดนอยกวา แตเรียนไดลึกซึ้งกวา ซึ่งจะทําให
นักเรียนและครูไมสบายใจเพราะเกรงวาจะยังขาดเนื้อหาบางสวนที่ไมไดถูกนํามาเรียนโดย Case (แต
ในความเปนจริงเราไมสามารถเรียนไดหมดที่เราตองการจริงๆ ในเวลาจํากัด) เราอาจตองจํากัดสิ่งที่
เราตองการเรยีนรูจาก Case 1 Case ลง และจัดใหมีใน Case อ่ืนๆ ถัดไป เพราะฉะนั้นในภาพรวม
เนื้อหาที่จะถูกเรียนรูจะครอบคลุมมากขึ้น ขอเสียประการที่ 3 คือ การเรียนดวยวธิีนี ้ตองใชเวลานานขึ้น
ในการเรียนรูเนื้อหาเทาเทียมกัน เม่ือเทียบกับการเรียนรูดวยวิธ ี Traditional ทําใหบางคนรูสึกวาเปน
การเสียเวลา 
   นมสภรณ วฑิูรเมธา (2544:.67) สรุปขอกําจัดของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานไว ดังน้ี 
    1. ครูจะตองเปลี่ยนรูปแบบการสอนใหม เปลี่ยนบทบาทเปนผูอํานวยการสอน 
จําเปนตองมีการอบรมกอนที่จะวางแผน และจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
    2. ครูตองมีความชํานาญในการเตรียมและเลือกสื่อการเรียน ทั้งที่เปนเอกสาร
โสตทัศนูปกรณตางๆ จึงจะทําใหการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค 
    3. มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งอํานวยความสะดวกตาง  ๆเชน หองเรียนตองมีหองประชุม
กลุมยอย หองสมุด อุปกรณชวยสอน ดังน้ัน สถาบันการศึกษาตองเตรียมในสิ่งเหลานี้ ถาสถาบันขาด
ปจจัยในการพัฒนานี้ การจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน คงประสบผลสําเร็จไดยาก 
   มัณฑรา ธรรมบุศย (2549:.45) ใหความเหน็วา แมวาการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานจะมีขอดีมากมาย แตครูบางคนก็ไมนิยมนําไปใช ซึ่งอาจเกิดจากเหตุผล ดังน้ี 
    1. ครูสวนใหญยังไมสามารถเปลี่ยนแปลงตนเอง จากผูเชี่ยวชาญการบรรยาย 
ไปสูการเปนผูอํานวยความสะดวก  
    2. ผลจากการวิจัยพบวา นักเรียนจํานวนมากพอใจที่จะเรียนรูอยางผิวเผินมากกวา
ที่จะเรียนรูแบบเจาะลึก  บางคนเกิดความวิตกกังวล บางคนรูสึกขุนเคืองใจ ไมพอใจเม่ือรูวา ครูจะ
ใชการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในการสอน 
    3. ไมคุมคาเรื่องเวลา เพราะการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ตองใชเวลามาก 
ครูตองวางแผนการสอนลวงหนาเปนเวลานาน โดยเฉพาะตองเตรียมปญหาที่จะนํามาใหศึกษาใหดี 
    4. ไมไดรับการสนับสนุนจากผูมีอํานาจ และผูเกี่ยวของกับการจัดการศกึษา 
เชน ผูบริหารที่ไมเขาใจหรอืไมมีความรูเรื่องการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน อาจมองวา ครูไมสอน
หนังสือ ปลอยใหนักเรียนคนควากันเอง ซึ่งอาจทําใหผูสอนเกิดความทอแท และหมดกําลังใจที่จะใช
การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 จากขอจํากัดของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่กลาววาขางตน สามารถสรุปไดวา 
ครูจะตองสามารถเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเองไดโดยลดบทบาทของตนเองในชั้นเรียนลง และตอง
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มีแหลงศึกษาคนควาหรือสื่อตางๆ ที่หลากหลาย ตองใชเวลามาก และนักเรียนสวนใหญยังไมคุนเคย
กับการเรียนที่ครูมีบทบาทนอยลงและตนเองจะตองคนควาหาความรูดวยตนเองเพิ่มขึ้น 
 1.11 การประเมินผลการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
  การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานไมไดเนนที่การไดมาซึ่งความรูตามวัตถุประสงคอยางเดียว 
แตยังเนนถึงกระบวนการกลุม ในการเรียนแบบกลุมยอยดวย เรามักจะเขาใจผิดวาการประเมนิผูเรียน 
ควรสนใจแตทีผ่ลลัพธของการเรยีนการสอน แตแททีจ่ริงกระบวนการเรียนรูก็มีความสําคัญไมยิ่งหยอน
ไปกวากัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ที่เนนกระบวนการเรียนรูควบคู
กับความรู การประเมินผลการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จะตองวัดและประเมินใหครอบคลุมทกุดาน 
ทั้งในสวนของกระบวนการและผลงาน ทั้งดานความรู ทักษะการทํางานทุกดาน ตลอดจนเจตคติ โดย
การประเมิน จะตองมีการประเมินความกาวหนาระหวางเรียน และการประเมินตัดสินผลหลังการเรียน
เสร็จสิ้น (ชัยพฤกษ กุสุมาพรรณโญ; และ ไวกูณฐ สถาปนาวัตร.  2547: 71) การประเมินผลการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานไดมีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวไว ดังน้ี 
  ชัยพฤกษ กุสุมาพรรณโญ และ ไวกูณฐ สถาปนาวัตร (2547:.71) ไดแบงขั้นตอนการ
ประเมิน เพ่ือการวางแผนการประเมินผลการเรียนรูที่ดีได ดังน้ี 
   1. กําหนดวตัถุประสงคและเปาหมายของการประเมิน 
   2. พิจารณาขอบเขต เกณฑ วิธีการ และสิ่งที่จะประเมิน เชน ประเมินพัฒนาดาน
การนําเสนอความรู ตองไมลืมกําหนดวัตถุประสงคใหครบทุกจุดมุงหมายการศึกษาทั้ง 3 ดาน คือ ความรู 
เจตคติ และทักษะกลไก 
   3. กําหนดผูประเมินวา มีใครบางที่จะเปนผูประเมิน โดยผูประเมินควรครอบคลุม
ทุกดานของกิจกรรม เชน นักเรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมิน ครูประเมิน ผูปกครองประเมิน เจาหนาที่
และบุคคลที่รวมปฏิบัติงาน เชน กรณีของนักศึกษาแพทยที่ปฏิบตัิงานบนหอผูปวยก็อาจใชพยาบาลและ
ผูปวยรวมประเมินดวย 
   4. เลือกใชเทคนิค และเครื่องมือในการประเมินที่หลากหลาย โดยสอดคลองกับ
วตัถุประสงคของหลักสตูรและวตัถปุระสงคของรายวิชา รวมไปถึงสอดคลองกับเกณฑการประเมิน เชน 
ใชการทดสอบ ใชการสัมภาษณ ใชการสังเกตพฤติกรรม ใชแบบสอบถาม ใชการบันทึกจากผูที่เกี่ยวของ         
ใชแบบประเมินตนเอง ใชแฟมสะสมผลงาน เปนตน 
   5. กําหนดเวลาและสถานที่ที่จะประเมิน เชน การประเมินระหวางการทํากิจกรรมกลุม 
การประเมินระหวางทําโครงการ 
   6. วิเคราะหผล และจัดการขอมูลการประเมิน โดยนําเสนอรายการกระบวนการ 
แฟมสะสมผลงาน การบันทึกขอมูล ผลการสอบ 
   7. สรุปผลการประเมินเพื่อปรับปรุงขอบกพรองของการเรียนรู และพัฒนาผูเรียน 
รวมทั้งปรบัปรงุกิจกรรมการเรียนการสอน และในกรณทีี่เปนการประเมินผลสรปุเพ่ือตัดสินผลการเรียน 
ควรพิจารณาใชเกณฑที่กําหนด และนําผลการประเมินระหวางเรียนมาประกอบการพิจารณาดวยเสมอ 
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  ดีไลเซิล (Delisle. .1997: 37 – 47) ไดกลาววา การประเมินผลจะตองบูรณาการ ตั้งแต
ขั้นตอนการสรางปญหา ขั้นตอนการเรียนรู ความสามารถและผลงานที่นักเรียนแสดงออกมาเขาดวยกัน 
โดยไดเสนอวา การประเมินผลควรกระทําทัง 3 สวน คือ การประเมินผลนักเรียน การประเมินผลตวัเอง
ของครูและการประเมินผลปญหาที่ใชในการเรียนรู โดยในแตละการประเมินผลนักเรียน จะมีสวนรวม
ดวยและการประเมินผล จะดําเนินไปตลอดเวลาของการเรียนรู คือ ตั้งแตสรางปญหาจนถึงรายงาน
การแกปญหานั้นซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1. การประเมินผลนักเรียน การประเมินผลความสามารถนักเรียน จะเริ่มตั้งแตวันแรก
ของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จนกระทั้งวันสุดทายที่ไดเสนอผลออกมา ครูจะใชขัน้ตอน
การเรียนรูเปนเครื่องมือในการติดตามความสามรถของนักเรียน ซึ่งพิจารณาทั้งในดานความรู ทักษะ
และการทํางานของกลุม ตวัอยางรูปแบบและคําถามที่ใชเปนแนวทางในการประเมินผลนักเรยีน ซึ่ง
ดีไลเซิล เสนอตามขั้นตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่เขาสรางขึ้น ดังตาราง 3 
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ตาราง 3 ตัวอยางแบบประเมินนักเรียนกับกิจกรรมในชั้นเรียน 
 

การประเมินผลนักเรียนโดยครู 

ขั้นตอนการเรียนรู การประเมินผล 
  

บรรยากาศโดยรวมในชั้นเรียน 

• นักเรียนมีการตอบสนองอะไรเมื่อครูลดบทบาทหนาชั้นเรียนลง 
การเรียนรูดวยปญหา 

• นักเรียนมีการตอบสนองตอปญหาอยางไรและทําอยางไรบาง 

• นักเรียนมีการอภิปรายโดยใชความรูเดิมที่มีมาวิเคราะหหรือไม 

• นักเรียนมีการใชแหลงความรูอ่ืน เชน วารสาร ตํารา มาประกอบการอภิปราย
หรือไม 

• นักเรียนมีความพยายามเกาะติดปญหาหรือไม 

• นักเรียนมีการเสนอความคิดใหมโดยมีหลักการคิดอยางเปนวิทยาศาสตรหรือไม 

• นักเรียนสามารถเสนอสมมติฐานไดอยางมีเหตุผลหรือไม 
 

ปฏิกิริยาของนักเรียนเมื่อเผชิญกับปญหา 
นักเรียนทาํอยางไรเม่ือเผชิญกับปญหา : อภิปรายปญหาหรือน่ังนิ่งเงียบเหมือนเดิม 
กิจกรรมการนําเสนอผลผลิตของนักเรียน 

• นักเรียนเขารวมกิจกรรมทุกคนหรือไม 

• นักเรียนมีการนําขอมูลมาประกอบเพื่อแกปญหาอยางสมเหตุสมผลหรือไม 

• นักเรียนผลิตงานออกมาโดยรวมมีคุณภาพหรือไม 
การประเมินการปฎิบัติ 

• นักเรียนมีการประเมินตนเองในฐานะสมาชิกของกลุมและประเมินงานตนเอง
อยางไร 

 

  

 
 ที่มา: Delisle, Robert.  (1997).  How to use Problem-Based Learning in the Classroom.  
pp. 37 – 47. 
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 ในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หลังจากมอบหมายปญหาใหวิเคราะห ตั้งสมมติฐาน ศึกษา
หาความรูเพ่ิมเติม และใหนักเรียนนาํความรูที่ไดเพ่ิมเติมมาประยุกตใชในการแกปญหา อาจมีการประเมิน
สิ่งตางๆ เพ่ิมเติม คือ การจัดการปญหา การเลือกใชขอมูลมาจัดการและแกไขปญหา การทํางานเปนทีม 
การนําเสนอ โดยพิจารณาทั้งในแงเทคนิคการนําเสนอและเนื้อหาในการนําเสนอ โดยอาจใชแบบประเมิน
เปนแบบระบบอัตราสวน ดังตาราง 4 
 
ตาราง 4 ตัวอยางแบบประเมินการเรียนรูของนักเรียนแบบระบบอัตราสวนคะแนน 
 

คะแนน  
การประเมิน 
 

ดีมาก 
3 คะแนน 

ดี 
2 คะแนน 

พอใช 
1 คะแนน 

    

1.  บรรยากาศในหองเรียน 
2.  การเชื่อมโยงปญหากับการเรียน 
3.  โครงสรางพื้นฐานของหองเรียน 
4.  การเริ่มตนเรียนรูดวยปญหา 
    4.1  การตั้งสมมติฐาน 
    4.2  ความพรอมและเหมาะสมของขอมูล 
    4.3  แนวทางการเรียนรูจากปญหา 
    4.4  การวางแผนการเรียนรู 
5.  การดําเนินการแกปญหา 
    5.1  ความพรอมของทรัพยากร 
    5.2  การตรวจสอบสมมติฐาน 
    5.3  การเชื่อมโยงของขอมูลและปญหา 
6.  ความสามารถในการปฏิบัติการ 
    6.1  การนําขอมูลมาแกปญหา 
    6.2  การนําองคความรูมาสรางความรูความคิดใหม 
    6.3  อ่ืนๆ 

   

    

 
 ที่มา: Delisle, Robert.  (1997).  How to use Problem-Based Learning in the Classroom. 
pp.  37 – 47. 
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 การประเมินผลนักเรียนนั้น นอกจากจะเปนหนาที่ของครูแลว นักเรยีนยังตองมีบทบาทใน
การประเมินตนเองดวย โดยมีเปาหมายในการประเมินความสามารถของตนที่มีตอการทํางานในกลุม
เพ่ือทราบบทบาทของตนที่มีตอกลุม โดยมีรูปแบบดังตาราง 5 
 
ตาราง 5 รูปแบบการประเมินผลตนเองของนักเรียน 
 

กิจกรรมที่ประเมินผล 
ดีมาก 

3 คะแนน 
ดี 

2 คะแนน 
พอใช 

1 คะแนน 
    

• ฉันเสนอแนวคิดและขอเท็จจริงตอปญหากับกลุม 

• ฉันชวยพิจารณาและสรางสิ่งที่ตองเรียนรูเพ่ิมเติมกับกลุม 

• ฉันใชแหลงขอมูลอยางหลากหลายในการศึกษาคนควา 

• ฉันชวยคิดเพ่ือแกปญหากับกลุม 

• ฉันเสนอขอมูล ความรูใหมๆ ตอกลุม 

• ฉันชวยกลุมในการทํางาน 

   

    

 
 ที่มา: Delisle, Robert.  (1997).  How to use Problem-Based Learning in the Classroom. 
pp. 37 – 47. 
 
 
   2. การประเมินผลตัวเองของครู ในขณะที่นักเรียนสะทอนผลการเรียนรูและความสามารถ
ออกมา ครูก็ควรพิจารณาตนเองถึงทักษะ และบทบาทของตนเองที่ไดแสดงออกไปวา สงเสริมผูเรียน
หรือไมอยางไรดวย โดยอาจใชคําถามในตาราง 5 เปนแนวทางในการประเมินตนเองการประเมินตนเอง
ของครู มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่เขียนบรรยาย และแบบที่เลือกระดับความสามารถวา ดีมาก ดีหรือ
พอใช ของแตละพฤติกรรมที่ครูแสดงแลวสงเสริมการเรยีนรูใหกบันักเรียน รายละเอียด ดังตาราง 6 – 7  
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ตาราง 6 แบบประเมินตัวเองของครู 
 

ขั้นตอนการเรียนรู การประเมิน 

  

การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรู 

• ครูออกแบบการเรียนรูอันตรายหรือไม 

• ครูจัดรูปแบบการเรียนรูใหนักเรียนหรือไม 

• ครูจัดแหลงขอมูลไดอยางเหมาะสมหรือไม 
การเชื่อมโยงกับปญหา 

• ครูสรางปญหาที่นาสนใจกับนักเรียนหรือไม 

• ครูมีวิธีที่สามารถใหนักเรียนเชื่อมโยงสูปญหา นักเรียน 

• เชื่อมโยงกับปญหาดวยประสบการณสวนตัว ส่ือ 

• มัลติมีเดีย หรือจากการอาน 
การจัดโครงสรางสําหรับการเรียนรู 

• ครูไดใหการใสใจในการทําความเขาใจปญหาและกระบวนการเรียนรูของนักเรียนหรือไม 

• ครูไดพยายามลดบทบาทของตนลงในกระบวนการเรียนรูของนักเรียนหรือไม 

• ครูยินยอมใหนักเรียนไดกําหนดทิศทางการเรียนรูดวยตนเองหรือไม 

• ครูไดใหความใสใจในกระบวนการคิดของนักเรียนหรือไม 
การเขาพบปญหา 

• ครูไดใหนักเรียนใชแหลงขอมูลดวยตัวเองหรือไม 

• ครูไดตรวจสอบสิ่งที่นักเรียนศึกษามาอยางเพียงพอหรือไม 

• ครูไดสนับสนุนความเปนอิสระใหแกนักเรียนหรือไม 

 

• ครูไดชวยใหระดับการคิดของนักเรียนพัฒนาขึ้น หรือไม 

• ครูไดสงเสริมใหนักเรียนสะทอนความคิดออกมาหรือไม 

• ครูไดใสใจในความสําเร็จของนักเรียนหรือไม อยางไร 
การผลิตผลงาน 

• ครูไดใสใจใหความชวยเหลือแกนักเรียนทุกคนหรือไม 

• ครูไดใสใจในความพยายามของนักเรียนในการพิจารณาคําตอบของปญหาหรือไม อยางไร 

• ครูมีแนวทางในการแนะนํานักเรียนโดยปราศจากการควบคุมอยางไร 
การประเมินผลงานและปญหา 

• ครูไดจัดบรรยากาศใหนักเรียนมีความสะดวกสบายในการประเมินผลตัวเอง และบุคคล
อื่นๆ อยางเหมาะสมชัดเจนและอยางซื่อสัตย 

 

  

 

 ที่มา: Delisle; Robert.  (1997).  How to use Problem-Based Learning in the Classroom. 
pp. 37-47. 
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ตาราง 7 แบบประเมินตัวเองของครูแบบระดับอัตราสวนคะแนน 
 

กิจกรรมที่ประเมินผล 
ดีมาก 

3 คะแนน 
ดี 

2 คะแนน 
พอใช 

1 คะแนน 
    

การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรู 
• การชี้แจงใหนักเรียนไดรับทราบถึงความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นใน
ชั้นเรียน ใหมีความรูสึกวาการเปนผูเรียนในการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานเปนเรื่องที่ไมยาก 
การเชื่อมโยงกับปญหา 
• กิจกรรมเบื้องตนที่ครูจัดใหนักเรียนสามารถนํานักเรียนไปสู
ปญหา สอดคลองกับชีวิตจริง 
การจัดโครงสรางสําหรับการเรียนรู 
• ใชคําถามกับนักเรียนในการอธิบายขั้นตอนการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน สําหรับนักเรียนที่ไมเคยเรียนรูมากอนหรือที่มี
ปญหา 
การเขาพบปญหา 
• ชวยนักเรียนที่พบความยากในการกําหนดสิ่งที่ตองการ
เรียนรูเพ่ิมเติม กระตุนใหนักเรียนใหจัดฐานขอมูล 

 

ข้ันพบปญหาอีกครั้งเพื่อดูความสอดคลองของขอมูลกับ 
ปญหา 
• สงเสริมใหนักเรียนไดประเมินความรูหรือขอมูลวา มีความ
ชัดเจนและเพียงพอหรือไม 
การผลิตผลงาน 
• สงเสริมใหนักเรียนไดพยายามตรวจสอบแนวคิดของตัวเอง
อยางอิสระ 
การประเมินผลงานและปญหา 
• สงเสริมใหนักเรียนประเมินตนเอง และมีสวนรวมในการ
ประเมินปญหา 

   

    

 
 ที่มา: Delisle, Robert.  (1997).  How to use Problem-Based Learning in the Classroom. 
pp. 37 – 47. 
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   3. การประเมินผลปญหา ในขณะที่นักเรียนประเมินผลตนเอง และครูทําการประเมินผล
นักเรียนและตนเอง ก็ควรทาํการประเมินผลปญหาเพื่อดูความมีประสิทธิภาพของปญหาในการจัดการเรียน
การสอนดวย โดยตองประเมินในแงมุมตางๆ ดังตอไปน้ี  
    3.1 ปญหานี้ทําใหตองมีการคนควาตรงตามเนื้อหาของหลักสูตรหรือไม 
    3.2 ปญหานี้สงเสริมทักษะการคิดและทักษะการใชเหตุผลมากเพียงพอหรือไม 
    3.3 ปญหานี้สงเสริมการเชื่อมตอระหวางองคความรูกับโลกแหงความเปนจรงิหรือไม 
    3.4 ปญหานี้เปนสิ่งใกลตัวนักเรียนและกระตุนใหเกิดความสนใจเรียนรูไดดีหรือไม 
    3.5 ปญหานี้มีระดับความยากงายเหมาะสมกับนักเรียนหรือไม 
    3.6 นักเรียนสามารถแกปญหานี้ดวยทรัพยากรทางการศึกษาที่มีอยูหรือไม 
    3.7 จะตองมีการแกไขปญหานี้เพ่ือใชในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับนักเรียน
กลุมตอไปหรือไม 
  ดีไลเซิล ไดเสนอรูปแบบของการประเมินผล ดังตาราง 8 
 
ตาราง 8 แบบประเมินปญหา 
 

การประเมินปญหา 
ดีมาก 

3 คะแนน 
ดี 

2 คะแนน 
พอใช 

1 คะแนน 
    

• ปญหานี้ทําใหมีการคนควาตรงตามเนื้อหาของหลักสูตร 
• ปญหานี้สงเสริมทักษะการคิดและทักษะการใชเหตุผลมาก
เพียงพอ 
• ปญหานี้สงเสริมการเชื่อมตอระหวางองคความรูกับโลกแหง
ความเปนจริง 
• ปญหานี้เปนสิ่งใกลตัวนักเรียนและกระตุนใหเกิดความสนใจ
เรียนรูไดดี 
• ปญหานี้มีระดับความยากงายเหมาะสมกับนักเรียน 
• นักเรียนสามารถแกปญหานี้ดวยทรัพยากรทางการศึกษาที่มีอยู 

   

    

 
 ที่มา: Delisle, Robert.  (1997).  How to use Problem-Based Learning in the Classroom. 
pp. 37 – 47. 
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  เอกเกน และ คอเซก (Eggen; & Kauchak. 2001: 256 – 259) ไดกลาวถึงวิธีการ
ประเมินผลของการจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐานควรจะประเมินตามสภาพจริง และควรกําหนด
เปาหมายที่มีความสัมพันธในการประเมินดังน้ี ประการแรก ความเขาใจในดานกระบวนการที่เกี่ยวกับ
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ประการที่สอง การพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน ประการ
สุดทาย สิ่งที่ไดรับจากเนื้อหาวิชา วิธีการประเมินมี ดังน้ี  
   1. การประเมินตามสภาพจริง เปนการวัดผลการปฏิบตังิานของนักเรียนโดยตรง
ผานชีวิตจริง เชน การดําเนินการดานการสืบสวนคนควา การรวมมือกันทํางานกลุมในการแกปญหา
การวัดผลจากการปฏิบัติงานจริง เปนตน 
   2. การสังเกตอยางเปนระบบ เปนอีกวิธกีารหนึ่งที่เปนการประเมินผลในดานทักษะ
กระบวนการของนักเรยีนในขณะเรยีนรู ครูตองกําหนดเกณฑการประเมินใหชัดเจน เชน การแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร ควรกําหนดเกณฑการประเมิน ดังนี้ การสรางปญหาหรือคําถาม การสรางสมมติฐาน 
การระบุตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม การอธิบายแนวทางในการรวบรวมขอมูล และการ
ประเมินผลสมมติฐานบนพื้นฐานของขอมูลที่ดี 
 วิธีการประเมินผล การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จากที่นักการศึกษาที่ไดกลาวมา
ขางตนสรุปไดวา การประเมินการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานนั้น จะตองมีเกณฑการประเมิน
ท่ีชัดเจน มีการประเมินทั้งสวนที่เปนความรูและกระบวนการเรียนรูของนักเรียน ทําการประเมินทั้งใน
ระหวางเรียนและประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียน มีทั้งการประเมินโดยครู การประเมินโดยนักเรียนเอง 
และการประเมินปญหา รวมทั้งมีการประเมินตัวเองของครูดวย 

 

2. เอกสารที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ  
 2.1 ความหมายของหมวกความคิดหกใบ 
  หมวกความคิดหกใบ (Six Thinking Hats) ถูกคิดคนขึ้นโดย เดอ โบโน (De Bono)         
ซึ่งไดรับการยกยองวาเปนผูเชี่ยวชาญชั้นนําของโลกเกี่ยวกับความคดิสรางสรรคและการจัดกิจกรรม เพ่ือ
พัฒนาความคดิ และในปจจุบันวธิีการดังกลาวไดมีการนาํไปใชอยางกวางขวาง นักการศึกษาหลายทาน
ไดใหความหมายเกี่ยวกับหมวกความคิดหกใบไว ดังน้ี 
  เดอ โบโน (De Bono.. 1985:.23) กลาวไววา หมวกความคิดหกใบ เปนวิธีการหนึ่งที่
เปดมิติแหงการคิดใหกวางขวางออกไปโดยใชสีของหมวกคือ สีขาว สีแดง สีดํา สีเหลือง สีเขียว และสีฟา
เปนชื่อหมวก สีของหมวกแตละใบยังมีความสัมพันธกับการทํางาน ดังน้ี 
   1. สีขาว สีขาวเปนกลาง ไมมีอคติ ไมลําเอียง หมวกสีขาวนีเ้กี่ยวของกับขอเท็จจริง 
และตัวเลข  
   2. สีแดง สีแดงแสดงถึงความโกรธ(หนาแดง) ความเดือดดาล และอารมณ หมวกสีแดง
ใหมุมมองทางดานอารมณ  



 49 

   3. สีดํา สีดํามืดมนและจริงจัง หมวกสีดําคือขอควรระวัง และคําเตือน ชี้ใหเห็นถึง
จุดออนของความคิดนั้นๆ  
   4. สีเหลือง สีเหลืองสองสวาง และใหความรูสึกในทางทีดี่ หมวกสีเหลือง จึงเปน
มุมมองแงบวกรวมถึงความหวังและการคิดในแงดีดวย  
   5. สีเขียว สีเขียวคือสีของหญา พืชพรรณ ความอุดมสมบูรณ การเติบโตงอกงาม 
หมวกสีเขียวหมายถึง ความคิดริเริ่ม และความคิดใหมๆ  
   6. สีฟา.สีฟาเยือกเย็น และเปนสีของทองฟา ซึ่งอยูเบื้องบนเหนือทุกสิง่ทุกอยาง 
หมวกสีฟา จึงหมายถึง การควบคุม การจัดระบบกระบวนการคิดและการใชหมวกอ่ืนๆ  
  สมศักดิ์ สินธรุะเวชญ.(2542:.1 – 5) ไดกลาวถึงความสัมพันธของสีกับการใชหมวก
ความคิดหกใบ ดังน้ี 
   1. สีขาว แสดงถึง ความเปนกลาง หมายถึง ตัวเลข สถิติและขอเท็จจริงตางๆ   
    ตัวอยางคําถาม  

     • เรามีขอมูลอะไรบาง  

     • เราตองการขอมูลอะไรบาง  

     • เราไดขอมูลที่ตองการมาดวยวิธีใด  
   2. สีแดง แสดงถึงความโกรธ อารมณ หมายถงึ การมองทางดานอารมณและความรูสึก 
หมวกสีแดง เปนการแสดงความรูสึกของผูคิด แสดงอารมณ สัญชาตญาณ และรวมถงึความโกรธ ความสนุก 
ความอบอุน และความพอใจ 
    ตัวอยางการตั้งคําถาม 

     • เรารูสึกอยางไร  

     • นักเรียนมีความรูสึกอยางไรกับการทําสิ่งน้ี  

     • นักเรียนมีความรูสึกอยางไรกับความคิดนี้  
   3. สีดํา แสดงถึงความมืดครึ้ม หมายถึง เหตุผลดานลบ เหตุผลในการปฏิเสธ 
หมวกสีดํา เปนการคิดเชิงวจิารณ การคิดหมวกสีดํา ชวยปองกันไมใหเราคดิหรือตัดสินใจที่เสีย่ง ทําให
ชวยคิดคนหาขอบกพรอง  จุดออน และสามารถมองเห็นปญหาที่อาจเกิดขึ้นลวงหนาได หมวกสีดําใช
เพ่ือตรวจสอบหาหลักฐานตรวจสอบความเปนเหตุเปนผล ตรวจสอบการสํารวจความเปนไปได ตรวจสอบ
ผลกระทบ ตรวจสอบหาความเหมาะสม ตรวจสอบหาขอบกพรอง 
    ตัวอยางการตั้งคําถาม  

     • อะไรคือจุดออน  

     • อะไรคือสิ่งที่ยุงยาก  

     • อะไรคือสิ่งที่ผิดพลาด  

     • เร่ืองนี้มีจุดออนตรงไหน  
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   4. สีเหลือง แสดงถึงความสวางไสว และดานบวก หมายถึง เหตุผลทางบวก 
ความมั่นใจเหตุผลในการยอมรับ หมวกสีเหลือง ทําใหมองดานบวก โดยไมตองมีเหตุจูงใจตางๆ เปน
ความพยายามในการคนหาผลดีที่จะไดรับ หมวกสีเหลืองจะทําใหการคิดงายขึ้น เพ่ิมคุณคาขึ้น และมี
ประสิทธิผล 
    ตัวอยางการตั้งคําถาม  

     • จุดที่ดีคืออะไร  

     • ผลดีคืออะไร  
   5. สีเขียว แสดงถึงความเจริญเติบโต ความอุดมสมบูรณ หมายถึงความคิดสรางสรรค
และความคิดใหมๆ หมวกสีเขียว คือ การหลบหลีกความคิดเกา มุมมองเกาสูความคิดใหม หมวกสีเขียว
หมายถึง ความคิดสรางสรรคทุกชนิด หมวกสีเขียวใชเพ่ือโตตอบปฏิกิริยาของความคิด ความสนใจ 
ความคิดเริ่มตน ความคิดทีด่ีกวา ความคดิใหม 
    ตัวอยางการตั้งคําถาม  

     • นักเรียนจะนําความคิดนี้ไปทํา(สราง ปรับปรุง พัฒนาอะไรได)  

     • ถาจะใหสิ่งน้ี...(ดีขึ้น)...จะตองเปลี่ยนอยางไร  
   6. สีฟา แสดงถึงความเยือกเย็น ทองฟา ซึ่งอยูเหนือทกุอยาง หมวกสีฟา หมายถึง
การควบคุม และจัดระเบียบกระบวนการและขั้นตอนการใชหมวกสีอ่ืนๆ  เหมือนคนควบคุมวงดนตรีที่
จะสั่งวาดนตรีชิ้นใดจะเลนตอนใด หมวกสีฟาใชกําหนดขอบขายจุดเนนของภารกิจ ตามวัตถุประสงค 
กําหนดย้ําปญหาใหชัด รวบรวม สรุปหรือตัดสินหมวกสีฟาใชเพ่ือกําหนดจุดเนน และวัตถุประสงค     
วางแผนการคดิและวาระของความคิด ใหการตรวจสอบ สังเกตและใหขอคิดเห็นตัดสินขั้นตอไป กําหนด
ผลลัพธและขอสรุป 
    ตัวอยางการตั้งคําถาม  

     • ขั้นตอนตอไปคืออะไร  

     • มีอะไรบางที่ทําไปกอนแลว  
  บังอร พรมหมณ (2544: 61-64) กลาววา วิธีการคิดแบบหมวกความคิดหกใบ เร่ิมตน
ดวยการสมมติหมวกสตีางๆ กันหกใบ และดําเนินไปตามแบบของความคิดที่หมวกสีนั้นเปนตวัแทน
อยูผูคิดอาจเลือกหมวกหรือถูกขอรองใหใสหมวกสีใดสีหน่ึง หรืออาจถูกขอรองใหถอดหมวกสีที่ใสอยู
ออกได ทุกคนสามารถใสหมวกหรือแสดงความคิดเห็นในดานตางๆ ที่ถูกกําหนดให สีหมวกแตละใบ
จะเปนตัวแทนของความคิดแตละดาน คอื 
   1. หมวกสีขาว (ขอมูล) ขาวดังกระดาษ กระดาษมีความเปนกลางและใชบรรจุขอมูล 
หมวกสีขาวจะเปนการวิเคราะหขอมูลขาวสารตางๆ อยางเปนกลาง โดยไมใชอารมณ เม่ือเราใชหมวกขาว
ทุกๆ คนใหขอมูลตางๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ถาขอมูลใดมีขอขัดแยงเกิดขึ้น ก็เอาขอมูลน้ันมาวางเรียง
กันไวดวยกัน แลวทําการตรวจสอบขอมูลเหลานั้นอีกทีหน่ึง เชน การบินไทย ไปสิงคโปร เครื่องออก



 51 

เวลา 9.00 น. ของทุกวัน จะไมมีการตัดขอมูลที่ขัดแยงออก ไมมีการโตแยงหรือถกเถียงกันในระหวาง
การใชหมวกสีขาวนี้ 
   2. หมวกสีแดง ใหเสรีภาพแกผูใชหมวกสีนี้ ไดแสดงอารมณความรูสึก ออกมาได
อยางเต็มทีร่วมทั้งลางสังหรณ สัญชาตญาณ การหยั่งรู รสนิยม ก็สามารถแสดงออกมาในชวงน้ีไดอยาง
ถูกตอง เพราะความรูสึกเหลานี้เปนสิ่งที่ทรงพลัง และมีอยูจริง ในการแสดงออกซึ่งอารมณ ความรูสึก 
สัญชาตญาณเหลานี้ ไมจําเปนตองหาเหตุมาอธิบายสนับสนุน เชน ทานประธานครับ หมวกสีแดงผม
ก็คือ ทานประธานไมเคยคิดที่จะฟงความคิดของใครเลยในที่ประชุมแหงนี้ สีแดงเปนสีของไฟ ความอบอุน
และอารมณความรูสึก หมวกสีแดง ทําใหการแสดงออกของอารมณ ความรูสึกเปนสิ่งที่ถูกตองมากขึ้น 
ตามปกติแลวในการอภิปรายปญหานั้นๆ ไมควรจะแสดงอารมณ ความรูสึกออกมาภายนอก นอกจาก
จะมีเหตุผลสนับสนุน แตเม่ือใชหมวกสีแดง ก็ไมตองอธิบายชี้แจงเหตุผลของความรูสึกเชนนั้น แตจะ
แสดงอารมณความรูสึกสัญชาตญาณจริงออกมาอยางเต็มที ่ เชน ฉันรูสึกวา เขาเหมาะสําหรับงานนี้มาก
หมวกแดงจะแสดงถึงอารมณ ความรูสึกในขณะนั้น ตั้งแตเริ่มจนจบการประชุม โดยผูแสดงความรูสึกนั้น
ไมตองกลาวคําขอโทษ หรือไมตองรูสึกผิด 
   3. หมวกสีดํา เปนหมวกที่ใชกันมากที่สุด และอาจจะมีคุณคามากที่สุดดวยสีดํา เปน
สีเสื้อผูพิพากษา ผูทําการประเมินสิ่งตางๆ อยางสุขุมรอบคอบ ระมัดระวังและไมเพอฝน สีดําแสดงถึง
ความมืดครึม้ และดานลบ หมวกสีดําจึงเปนเรื่องของการระมัดระวงัการจัดการเกีย่วกบัความเสีย่ง และ
ไมตองการทําสิ่งใดก็ตามที่จะทําใหตัวเอง หรือผูอ่ืนเดือดรอนจะใชหมวกสีดําเพื่อตรวจตราสิ่งๆ นั้นวา 
เหมาะสมกับขอมูล ประสบการณ วัตถุประสงคคุณคา และจริยธรรมที่เรามีอยูหรือไม เชน ผมไมเขาใจ
วาความคิดนัน้ จะเกิดตามมาจากสิ่งที่คุณเลาใหฟงไดอยางไรปญหาที่เกิดขึ้น คือ คนจะชอบวพิากษ 
วิจารณ และมักจะใชหมวกสีดํามากเกินไป ดังน้ัน จึงจําเปนตองแยกประโยชนของหมวกดําที่มีการใช
อยางเหมาะสม และแยกโทษของการใชหมวกดํามากเกนิไป หมวกดําสวนใหญก็คือ การวิพากษวจิารณ
นั่นเอง เหมือนกับอาหาร ถงึแมวา อาหารจะเปนสิ่งสําคัญ แตถากินอาหารมากเกินไป ยอมกอใหเกิด
โทษ ยารักษาโรคเปนสิ่งดี แตถากินมากเกินไปก็จะกอใหเกิดอันตรายได 
   4. หมวกสีเหลือง หมายถึง ความสวางไสวและดานบวก หมวกสีเหลือง จึงเปน
การมองโลกในแงดี ในแงบวก แสดงถึงความเปนไปได ความหวัง ความมั่นใจวาทําได นอกจากนี้ยัง
หมายถึงเหตุผลในการยอมรับ เชน อีกในไมชา ประเทศไทยของเราก็จะสามารถผานวกิฤตทางเศรษฐกิจ
ในยุคไอเอ็มเอฟไปไดเปนอยางดี เน่ืองจากหมวกสีเหลือง เปนการอางเหตุผลดานบวก และสเีหลือง
เปนสัญลักษณของแสงแดดและการคิดมองโลกในแงดี เม่ือสวมหมวกสีเหลือง คนทุกคนก็จะคิดไปใน
แนวของประโยชน และคุณคาความพยายามที่จะจัดการหรือทําสิ่งๆ หนึ่งใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี ทั้ง
หมวกสีเหลืองและหมวกสีดํา จําเปนจะตองอาศัยเหตุผลมาสนับสนุนดวย นั่นก็คือ เราตองอธิบายเหตุผล
ขยายคาํพูดของเราใหเห็นชดัเจนขึ้น แตหมวกสีเหลืองจะทําไดยากกวาหมวกสีดํา เพราะธรรมชาติของ
มนุษยนั้นยอมจะมองหาขอเสีย ปญหาอุปสรรคและอนัตรายตางๆ ไดมากกวาทีจ่ะมองหาคุณคาหรือ
ประโยชนจริงๆ ของสิ่งๆ นั้น 
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   5. หมวกสีเขียว เปนสัญลักษณของความพยายามสรางสรรค ความเขียวก็คือ หญา 
พืช ตนไม ความอุดมสมบูรณ ความเจรญิเตบิโต หมวกสีเขียวจึงหมายถึง ความคิดสรางสรรค ความคิด 
ใหมๆ และแนวทางการเลือกใหมๆ หมวกสีเขียวจะไปพรอมกับการกระตุนใหคิดรเิริ่มแปลกๆ ใหมๆ 
และการเคลื่อนไหวไปขางหนาของความคิดตางๆ ความเปนไปไดตางๆ ความเปนไปไดตางๆ นี้จะ
ครอบคลุมถึงการคิดสรางสมมติฐานในวทิยาศาสตร การรับรูและการจัดระเบียบ ความคิดและขอมูล
ตางๆ ความเปนไปไดตางๆ เชน ถาเราเปนอธิการบดีเราจะปรับปรุงมหาวิทยาลัยในดานใดบาง 
   6. หมวกสีฟา คือ หมวกใบสุดทาย สีฟานั้นเยือกเย็น และยังเปนสีแหงทองฟา ซึ่ง
อยูเหนือสรรพสิ่งทั้งหลาย เปนการมองภาพรวมของสิ่งตางๆ หมวกสีฟาจะเกี่ยวของกับการควบคุม 
และการจัดระเบียบของกระบวนการคิด และขั้นตอนของการใชหมวกสีอ่ืนๆ และหมวกสีฟาเปนสัญลักษณ
ของการคิดเกี่ยวกับการคิดเหมือนวาทยกรที่พยายามควบคุมดนตรีของเขาใหดีที่สุด ดังน้ันหมวกสีฟา
จึงเปนตัวแทนของการควบคุมกระบวนการคิดใหประสานกลมเกลียวเปนอยางดี ตามธรรมเนียมแลว 
ผูใชหมวกสีฟา คือ ประธาน หรือผูชวย แตพวกเราทุกคนก็สามารถที่จะใหความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ
คิดได ภายใตหมวกสีฟา นอกจากนี้ ตีกรอบประเด็นคาํถามใหถูกตองดวย ตอจากนั้น หมวกสฟีามี
หนาที่ทําขอสรุป มองภาพรวมและหาขอยุต ิ เม่ือการประชุมสิ้นสุดลง เชน โดยหมวกสีฟาแลว ผมขอ
แสดงความเห็นวา ขอโตแยงของคุณแดงไมตรงประเดน็กับเรื่องที่เรากําลังพิจารณาอยูขณะนี้ ในทาง
ปฏิบตัิจริงๆ แลว จะพูดถึงหมวกในแงของสีเทานัน้ โดยจะไมเอยถงึหนาทีข่องหมวกแตละใบเลย ดวย
เหตุผลวา ถาถามคนบางคนเกี่ยวกับความรูสึกชอบหรอืไมชอบตอสิ่งๆ หนึ่งนั้น จะไมไดรับคําตอบที่
แทจริง เพราะคนทั่วไปจะคิดวา การแสดงความรูสึกออกมาตรงๆ เชนนั้นเปนการผิด แตถาใชคําวา
หมวกแดง จะดูเปนกลางๆ ดีกวารองขอใหคนบางคนถอดหมวกดําออกชั่วครูหน่ึง ไดงายมากกวาที่
จะขอใหคนเหลานั้นหยุดคิดในทางลบเสียที ความเปนกลางของสีตางๆ เหลานั้น จะทําใหคนใชหมวกได
โดยไมตองขวยเขินอับอายเพราะการกลาวถึงสีหมวกแทนบทบาทหนาที่ของหมวก จะทําใหเกิดความรูสกึ
วาการประชุมระดมความคิดที่กําลังดําเนินอยูเปนเพียงเกมที่มีกฎแนชดั โดยไมเปนการกระทบศกัดิ์ศรี
และไมเปนการเสียหนาแตประการใด 
 จากการศึกษาคนควาขางตนสรุปไดวา หมวกความคิดหกใบเปนวิธีการคิดที่เปนระบบ โดย
การใชสีหมวกทั้งหกสีเปนเคร่ืองหมายกําหนดมุมมอง หรือทิศทางการคิดที่แตกตางกันออกไป ดังน้ี 
  1. หมวกสขีาว เปนการแสดงการคิดที่เกีย่วกบัขอมูลตวัเลข ขอเท็จจริงของสถานการณ  
  2. หมวกสีแดง เปนการแสดงการคิดเกี่ยวกับความรูสึก อารมณ  
  3. หมวกสีดํา เปนการแสดงการคิดเกี่ยวกับผลในทางลบ จุดออน จุดบกพรองผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้น การสํารวจความเปนไปไดและการตรวจสอบความเหมาะสม  
  4. หมวกสีเหลือง เปนการแสดงการคิดเกี่ยวกบัผลในทางบวก ขอดี จุดเดน คุณคา และ
ประโยชนที่ไดรับ  
  5. หมวกสีเขียว เปนการแสดงการคิดหาแนวความคิดใหมๆ ทางเลือกความเปนไปได
และความคิดสรางสรรค  
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  6. หมวกสีฟา เปนการแสดงการคิดที่เกี่ยวของกับการควบคุมสิ่งตางๆ ใหอยูในระบบ
ขอสรุป ความคิดรวบยอด การมองเห็นภาพและการดําเนินการที่มีขัน้ตอนเปนระบบ  
 2.2 ความมุงหมายของหมวกความคิดหกใบ 
  เดอ โบโน ( De Bono.  1985: 25 – 27) กลาวถึง ความมุงหมายของหมวกความคิดหกใบ
ไวดังน้ี 
   1. การทําใหการคิดงายลง ดวยการชวยใหผูคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเวลาหนึ่งๆ แทนที่
จะตองใหความสนใจทั้งอารมณ เหตุผล ขอมูล ความหวงัและความคิดสรางสรรคในเวลาเดียวกัน นักคิด
จะสามารถจัดการแตละอยางได นั่นคือ แทนที่นักคิดจะหาเหตุผลมาสนับสนุนสิ่งที่คอนขางจะเปนอารมณ
ลวนๆ ดวยหมวกสีแดง โดยไมจําเปนตองอธิบาย ขณะที่หมวกสีดําจะสามารถถูกนํามาใช เม่ือนักคิด
ตองเก่ียวโยงกับแงมุมที่เปนเหตุผล  
   2. แนวคิดของหมวกหกใบ คือ การเปดทางใหมีการสับเปลี่ยนวธิีคิด ชวยใหเรา
สามารถขอใหใครคนใดคนหนึ่งคิดแบบใดแบบหนึ่ง ถาในการประชุมหน่ึงๆ ใครคนใดคนหนึ่งมีทัศนะ
ในทางลบอยางเหนียวแนนเราสามารถรองขอใหถอดหมวกสีดําออก และถูกขอรองใหสวมหมวกสีเหลือง
บางเปนการขอรองอยางตรงๆ ใหมีทัศนะในแงบวก เปนคําพูดเฉพาะเจาะจงที่ไมทําใหหมองใจกัน  
   3. การเลนไปตามบทบาทที่กําหนดไวแลว การจํากัดความคิดไวอยางเครงครัดจะ
ชวยปกปอง “ตัวตน” ของเรา อันเปนสาเหตุสวนใหญของความผิดพลาดในเชิงปฏบิัติของการคดิ แต
หมวกคิดจะชวยใหเราสามารถคิดและพูดสิ่งตางๆ ไดโดยที่เราไมตองเอาตัวตนของเราเขาไปเสี่ยง  
   4. การพุงความสนใจ หากวาการคิดของเรามีความหมายวาการมีปฏิกิริยาตอบสนอง
เราก็ควรจะมีวธิีการมุงความสนใจไปทลีะแงทีละดาน และหมวกแตละใบ จะเปดทางใหเรามุงความสนใจ
ไปในการใครครวญเรื่องแตละเรื่องถึงหกดานดวยกัน  
   5. ความสะดวก สัญลักษณของหมวกที่แตกตางกันหกใบ เปดทางใหเราสามารถ
ขอใหใครสักคน (รวมทั้งตัวเราเอง) ปรับเปลี่ยนทาที สามารถขอใหใครบางคนมองในแงลบ หรือใหใคร
บางคนมองในเชิงสรางสรรค หรือใหแสดงความเห็นดวยอารมณลวนๆ  
   6. การตั้งกฎเกณฑของเกมการเลน ผูคนเกงในเรื่องการเรียนรูกฎของการละเลน
การเรียนรูกฎของเกมเปนการเรยีนรูทีค่นเราสามารถทําไดอยางยอดเยี่ยมและมีประสิทธภิาพทีสุ่ด และ
พรอมที่จะสวมหมวกทั้งหกใบ  
 จากการศกึษาคนควาเบื้องตนสามารถสรุปไดวา ความมุงหมายของหมวกความคิดหกใบ คือ 
การใชสญัลักษณของสีหมวกที่แตกตางกนัชวยใหทําการคิดไดงายขึ้น คิดไดหลายๆ ดานทั้งดานดีและ
ดานเสีย แยกสวนอารมณและเหตุผลอยางชัดเจน ตัดเรื่องอคติที่มีผลตอความคิด สามารถปรับเปลี่ยน
ความคิดไปสูเปาหมายที่ตองการได 
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 2.3 ประโยชนของหมวกความคิดหกใบ 
  เดอ โบโน (De Bono.  1985: 11) สรุปประโยชนของหมวกความคิดหกใบไว ดังน้ี 
   1. สามารถเรียนรูและนําไปใชไดงาย กระตุนความสนใจไดดี การใชหมวกจริงหรือ
ภาพหมวกและสีสันตางๆ มีสวนชวยอยางมาก  
   2. ใชเวลาคิดไดรวดเร็ว ทําใหเหลือเวลาสําหรับความคิดสรางสรรคอยางแทจริง  
   3. สามารถแสดงถึงความรูสึกหรือสัญชาตญาณ โดยไมเกรงใจวา จะไมเหมาะสม
แตอยางใดในที่ประชุมไดอยางเปดเผย  
   4. สามารถคิดแบบใดแบบหนึ่งในเวลาหนึ่งไดอยางเต็มที ่ โดยไมสับสนกบัความคิด
หมวกสีอ่ืนในเวลาเดียวกัน  
   5. สามารถเปลี่ยนแบบความคิดไดงาย และตรงไปตรงมา โดยไมลวงเกินใครดวย
การเปลี่ยนสีหมวก  

6. ผูระดมความคิดทุกคน สามารถใชหมวกแตละสีไดครบทุกสี แทนที่จะคิดแตเพียง
สีเดียว ดานเดียวตามปกติ  
   7. เปนการแยกทิฐิออกไป และปลอยความคิดใหมีอิสรภาพที่จะคิดไดอยางเต็มที่  
   8. สามารถจัดลําดับความคิดใหเหมาะสมที่สุดกบัหัวขอ  
   9. ปองกันมิใหเกิดโตเถียงกันไปมาในที่ประชมุเพ่ือฝายตางๆ จะไดสามารถรวมกัน
คิดอยางสรางสรรค  
   10. ผลการประชุมสามารถผลิตผลงานออกมาดีขึ้น  
  แนวความคิดของหมวกหกใบมีประโยชน (บังอร พราหมณฤกษ.  2544: 59 – 61;. อางอิงจาก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.   2541: 45 – 47) ดังน้ี 
   1. เปนการคิดแบบคูขนาน กลาวคือ จะไมมีการทาทายหรือไมเห็นดวย หรือโตแยง
ถอยคํา โดยทีค่วามคิดตางๆ ถูกนํามาเรยีงขนานควบคูกนัไป คนทุกคนมุงความสนใจไปในทศิทางเดยีวกนั
และรวมมือกันคิดไปพรอมๆ กัน 
   2. ไมมีการเมือง และเกมอํานาจในหมวกความคิดหกใบนี ้จะไมมีการโจมตีกัน เปน
สวนตัว หรือการเลนเกมอํานาจได เพราะแตละคนไมใชคิดเพียงดานลบเทานั้นตองคิดถึงดานบวกหรือ
ดานสรางสรรคใหมๆ ดวย 
   3. มีที่และมีเวลาใหกับความคิดสรางสรรค ทุกๆ.คนจําเปนตองสรางความคิดริเร่ิม
สรางสรรคออกมา 
   4. ทําใหมีการระมัดระวังในความคิด เพราะไมสามารถจะดวนสรุปไดความคิดทุก
อยางตองผานการพินิจพิเคราะหเปนอยางดีในเวลาที่เหมาะสม ไมสามารถจะนั่งคิดดานลบของทุกๆ 
อยางไดเพียงอยางเดียวตอไป 
   5. สามารถแสดงความรูสึกและการหยั่งรู เชน ลางสังหรณออกมาไดอยางเปดเผย 
ซึ่งผิดกับการคิดแบบเกาทีไ่มสามารถทําเชนน้ันได 
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   6. เปนการแสวงหาคุณคา แทนที่ความคิดนัน้จะถูกทิ้งออกไป เพราะคาํนึงเพียง
แคดานลบเพยีงดานเดียว หมวกความคดิหกใบมีดานการคิดแสวงหาคุณคา และประโยชนสิ่งๆ นั้นดวย 
   7. เปนการคิดเกีย่วกับการคิด กําหนดกลไกของการคิดเกี่ยวกับการคดิ และวาง
โครงสรางของกระบวนการคิดแทนที่จะคดิไปเรื่อยๆ ไปอยางเลื่อนลอย ไรจุดหมาย 
   8. จํากัด ความคดิเรื่อง "ตัวเรา ของเรา" ออกไป เพราะเปนธรรมดาทีค่นยอมไมคิด
ดานดีเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวไมชอบหรือไมพยายามทําขอเสียของสิ่งที่ตนชอบ แตหมวกความคิดหกใบ กําหนด 
ใหคนตองแสดงความคิด ตามแงมุมที่ไดรับการกําหนดแมวาคน  ๆนั้น จะไมชอบสิ่ง  ๆนั้น แตเม่ือสวมหมวก
ที่กําหนดใหหาคุณคาขอดีของสิ่งๆ นั้น เขาก็จําเปนตองติดตาม 
   9. ทําใหไดใชภูมิปญญาอยางเต็มที่ เพราะในการอางเหตุผลแบบเดิมนั้น พลังภูมิปญญา
ไดถูกใชไปเพียงครึ่งหน่ึงสําหรับการมองหา ขอเสียหรือขอดี แตวธิีการคิดหมวกความคิดหกใบน้ี พลัง
ภูมิปญญาทั้งหมดจะถูกนํามาใชในความคิดทุกๆ ดานตามขอกําหนด 
   10. ทําใหไดใชความคิดทีละอยาง ตามธรรมดาในการคิด เราพยายามคิดทุกอยาง
ไปพรอมๆ กัน เราคิดสรางสรรค วิพากษวิจารณ หาขอมูลขาวสารทุกอยางไปพรอมๆ กัน แตวธิีการคดิ
แบบหมวกหกใบ จะชวยทําใหเรามุงความสนใจอยางเต็มที่ไปทีค่วามคิดแตละอยาง อยางเหมาะสม 
เหมือนกับการพิมพภาพสีที่จะพิมพสีแตละสีแยกกัน โดยพิมพทับลงไปบนสีอ่ืนๆ 
   11. เปนการยนระยะเวลาของการประชุมใหจบเร็วขึ้นไดอยางนามหัศจรรย เนื่องจาก   
จะเนนในความสนใจ และการคิดดําเนินรวมไปดวยกัน ซึ่งกินเวลาไมมากนัก และสวนใหญที่เคยหมด
ไปกับการถกเถียงตอบโตกันก็ไมเกิดขึ้น 
   12. เปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดไดในหลายแงหลายมุม การถูกกําหนดใหเปลี่ยน
สีหมวกทีใ่ชความคิดแบบตางๆ ทําใหคนไมตองคิดแตในแงตองจับผดิอยูอยางเดยีว แตยังตองสามารถ
คิดถึงแงมุมที่สรางสรรคของเรื่องๆ นั้นไปพรอมๆ กันดวย 
   13. วิธีหมวกความคิดทําใหเราสามารถจัดระเบียบการคิด พรอมทั้งมีเครื่องมือใน
การที่พูดถึงเกี่ยวกับการคิดดวย แทนที่ปลอยใหมีอิสระเหลือเฟอในการที่จะคิดอะไรตออะไรเร่ือยๆ ก็
เปนการออกแบบลําดับการคิดที่ใหผลดีที่สุด ซึ่งแตกตางกันไปแตละเรื่อง 
   14. เสรีภาพ คนในที่ประชุมรูสึกเปนอิสระในการที่จะตองสนับสนุนหรือโจมตีความคิดใด
ความคิดหนึ่งอยูทุกๆ ขณะ โดยที่พวกเขามีเสรีภาพมากขึ้นในการสํารวจตรวจสอบเรื่องน้ันๆ 
 จากการศึกษาคนควาเบื้องตนสามารถสรุปไดวา การคิดแบบหมวกหกใบ เปนวิธีการคิดที่
ชวยใหคิดประเด็นตางๆ ไดหลายแง หลายมุม โดยไมตองเกรงกลัวการถูกวพิากษวิจารณ มีอิสระมี
เสรีภาพในการคิด แตคิดทีละดานอยางชัดเจนเนื่องจากเปนการคิดที่มีกฎเกณฑเปนเง่ือนไข ทําใหสมาชิก
ในกลุมคิดในดานเดียวกันทําใหประหยัดเวลาในการคิด หาขอยุติในการคิดไดดีขึ้น 
 2.4 การนําไปใชในการจัดการเรียนรู 
  เดอ โบโน (De Bono.. 1992: 18 – 19) ไดเสนอการจัดการเรียนรูโดยใชหมวกความคิด
หกใบ ดังน้ี 
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   1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (Lead-in) เร่ิมดวยการใหภาพประกอบงายๆ ตัวอยางหรือ
แบบฝกหัดที่แสดงใหเห็นถึงกระบวนการที่จะสอน  
   2. การอธิบาย (Explanation) เขาสูการใหตวัอยางทันทีวาจะสอนอะไร ตามลักษณะ
พ้ืนฐานของหมวกที่เลือก  
   3. การสาธิต (Demonstration) ยกตัวอยางเพิ่มเติม สาธิตใหเห็นถึงกระบวนการ
นําไปใช แนะนําการอธิบาย เสนอแนะ ตั้งคําถาม  
   4. การปฏิบัติ (Practice) ขั้นนี้เปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดของการสอน นักเรียนเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการในการฝกฝนหมวกทุกใบ ไมใชเวลาฝกฝนหมวกใบใดใบหนึ่งนานเกินไป ซึ่ง
จะเปนการดึงความสนใจจากกระบวนการใหไขวเขว จุดประสงคคือ สอนใหเกิดทักษะ ไมใชสอนให
อภิปรายใหนาสนใจ  
   5. การหารายละเอียดเพิ่มเติม (Elaboration). ในการฝกฝนกระบวนการนักเรียน
สามารถสังเกตขั้นตอนหรือกระบวนการวาถูกนําไปใชอยางไร จุดนี้อาจเกิดขณะทีก่ารฝกฝนหมวกใบใด
ใบหน่ึงกําลังปฏิบัติอยู หรือไดจากการตอบคําถาม  
   6. ขอสรุป (Conclusion) คือ การฝกใหนักเรียนสรุปประโยชน ขอดี ขอเสีย  
    ขอสังเกตในการสอน 
     1. จุดเนน (Focused) การสอนควรเนนที่ทักษะหรือหมวกที่กําลังสอนทบทวน
ชื่อของหมวกที่ใชบอยๆ  
     2. ชัดเจน (Clear) หลีกเลี่ยงความสับสน ถามีความสับสนใหพิจารณาสิ่ง
ที่งายๆ โดยใหตัวอยางที่ชัดเจน  
     3. วองไว รวดเร็ว (Brisk) กําหนดเวลาสั้นๆในการคิดแตละประเด็น  
     4. สนุกสนาน (Enjoyable) การเขียนและการฝกจะตองสนุกสนาน ความ
สนุกสนานเกดิจากการจัดกิจกรรมซึ่งใชความคิดและแบบฝกที่มีชีวติชวีา  
    บทบาทครู 
     จัดเตรียมเนื้อหา วิธีการสอน สื่อ เครื่องมือวัดประเมินผลตามธรรมชาติของ
วิชาและสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและแหลงการเรียนรู เพ่ือสงเสริมการเรียนรูและการคิด
ของนักเรียน วางแผนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เพ่ือพัฒนาการคิดของนักเรียนใหสอดคลอง
กับเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูของบทเรียน ฝกใชคําถามตามสีของหมวกแตละใบ จัดการเรียนรู
โดยใชคําถามทุกขั้นตอนของการดําเนินการสอนและสามารถสรางคําถามใหมๆ ได นอกเหนือจากที่
เตรียมไวตามสถานการณ สังเกตพฤติกรรมนักเรียนเปนรายบุคคล และใหการเสริมแรงหรือขอเสนอแนะ
อยางเหมาะสมแตละเร่ือง เปดโอกาสและสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกดวยการตั้งคําถามและการคิด
อยางสรางสรรค สงเสริมใหนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุมดวยการฝกคิด ฝกทาํ ฝกปรับปรุงตนเอง
และฝกความรับผิดชอบ  
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    บทบาทของนักเรียน 
     1. ฝกการคิดดวยการใชคําถามหมวกความคิดหกใบอยางสม่ําเสมอ 
     2. ใชกระบวนการกลุมในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู 
     3. แสดงความคิดและแสดงออกอยางชัดเจนและมีเหตุผล 
     4. เรียนรูอยางมีสติและมีสมาธิเพ่ือเสริมสรางปญญา  
     5. ใหความรวมมือกับครูในกิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผล อยาง
ตอเนื่อง 
  สมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2546:.106 – 108) ไดกลาวถึงการนําเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ
ไปใชในกิจกรรมการเรียนการสอน ควรฝกใหนักเรยีนเขาใจถึงความหมายของหมวก แตละสี ครูอาจ
ใหนักเรียนใสหมวก แลวใหตอบคําถามตามสีของหมวกที่สวม ครั้งละสี หรือใหนักเรียนสวมหมวกคนละสี
แลวตอบคําถามหรือสลับหมวกแลวตอบคําถาม หรือใหนักเรียนตั้งคําถามเองตามสีของหมวกที่สวม 
วิธีการดังกลาวจะทําใหนักเรียนมีความคุนเคยและเขาใจความหมายของหมวก แตละสีไดเปนอยางดี 
นอกจากนี้ การนําเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ อาจแบงเปน 2 ลักษณะ ดังน้ี 
   1.  การใชสวนตัว 
    1.1 ใชในการคิดแบบใดแบบหนึ่ง หรือเปลี่ยนการคิด เชน ครูอาจจะแนะนําผูเรียน
วาถาเกิดทัศนคติในทางลบตอขอเสนอของเพื่อนๆ นักเรียนอาจจะเปลี่ยนไปสวมหมวกสีเหลือง หรือ
ในขณะที่ประชุม ถามีความรูสึกชื่นชมสนับสนุนความคิดที่เสนออยู อาจจะทําใหมีความคิดคลอยตาม              
การสวมหมวกสีดําจะทําใหเกิดความระมัดระวัง ในระหวางการคิดถาตองการเห็นมุมมองใหม ควรจะ
สวมหมวกสีเขียว 
    1.2 ใชในการสนทนา ครูอาจแนะนํานักเรียนในระหวางที่มีการสนทนา การนํา
หมวกสีตางๆ มาใชจะทําใหเปลี่ยนการคิด เชน ผมอยากจะขอการคิดหมวกสีขาวจากคุณ คุณมีขอมูล
อะไรบาง ขอใหถอดหมวกสีเหลือง แลวเปลี่ยนเปนหมวกสีดํา ตอไปใหใชหมวกสีฟาเพื่อเสนอขั้นตอน
ในการแกปญหา 
    1.3 ใชในการเขียนรายงาน การนาํหมวกแตละสมีาเรียงลําดบัเพื่อการเขียนรายงาน 
จะใหการนําเสนอเปนที่นาสนใจ 
    1.4 ใชในการตรวจสอบรายงาน เพ่ือใหเกิดความสมบูรณ เชน รายงานฉบับน้ี
ไมมีหมวกสีเขียวเลย หมวกสีดําก็นอยไปหนอย 
   2. การใชในยุทธศาสตรการจัดการเรียนรู 
    2.1 ใชในการกําหนดทิศทางการคิดของกลุมแนวทางนี้ คือ การจัดการเรียนรูที่
เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง ใหนักเรียนทาํงานเปนกลุม มอบหมายโครงการใหนักเรยีนทํา หรือกําหนด
เปาหมายแลวใหนักเรียนคิดโครงการเอง ในการวางแผนดําเนินงานสมาชิกในกลุมจะตองระดมสมอง
เพ่ือใหทุกคนไดรวมกันคิด การนําหมวกแตละสีมาใช เพ่ือใหทุกคนคิดไปในทิศทางเดียวกัน ประธาน
ของกลุมตองใหสมาชิกสวมหมวกสีเดียวกัน เชน ในการแกปญหาที่ไดรับมอบหมาย ประธานอาจเริ่ม 
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ดวยหมวกสีฟา หมวกสีขาว สีดํา โดยยึดหลักการ ดังน้ี 
     2.1.1 ภายใตเง่ือนไขของหมวกแตละส ีทุกคนในกลุมตองใชความคิดไปใน
ทิศทางเดียวกัน มุงไปที่เน้ือหา ไมใชตางคนตางคิดเรื่องนั้น 
     2.1.2 ความคิดที่แตกตางกัน แมวาจะตรงกันขามก็ตาม สามารถนํามาคิด
ไปพรอมๆ กนัได 
     2.1.3 บทบาทของหมวกแตละสี ทาํใหเกิดการมองไปในทิศทางเดียวกัน เชน
หมวกสีเหลืองและหมวกสีดํา เปนความพยายามรวมกันในการคนหาประโยชนและอุปสรรค ไมใชหัน
หนาเขามาตอสูกันสิ่งที่ผูสอนตองติดตามการใชหมวกของแตละกลุม เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงการทํางาน
ของกลุม 
    2.2 ใชในการพัฒนาทักษะการคิดตามสีของหมวก ครูตองเตรียมการจัดทําใบงาน 
ในการสอนแตละครั้ง สอดแทรกไวในแผนการจัดการเรียนรูใบงานนี ้ ระบุสีของหมวกไวทายคาํถาม 
หรือเขียนภาพหมวก หรือมีเฉพาะคําถามก็ได และในแตละใบงานพยายามตั้งคําถาม ใหไดครบทุกสี
ของหมวก 
  สุนันทา สายวงศ (2544: 6 – 7) ระบุถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิด
แบบหมวกหกใบ ดังน้ี 
   1. ขั้นเตรียม แบงนักเรียนออกเปนกลุม ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียน
ทราบ 
   2. ขั้นนําเขาสูบทเรียน ใชภาพ แผนภูมิ เกม ที่เกี่ยวของกับเนื้อหา นํามาสนทนา
ซักถาม 
   3. ขั้นดําเนินการสอน 
    3.1 ขั้นรวบรวมขอมูล โดยใชหมวกสีขาว ครูเสนอสถานการณที่เกี่ยวของกับ
เน้ือหา โดยใชกรณีตัวอยาง เชน นักเรียนแตละคน ใชหมวกสีขาวรวบรวมขอมูลจากการศึกษากรณี
ตัวอยาง 
    3.2 ขั้นกําหนดปญหาโดยใชหมวกสีฟา นักเรียนใชหมวกสีฟาสรุปปญหาที่พบ
จากการศึกษากรณีตัวอยาง 
    3.3 ขั้นเสนอทางเลือก โดยใชหมวกสีเขียว นักเรียนเสนอทางเลือกในการแกไข
ปญหา ซึ่งเปนทางเลือกที่หลากหลาย และเปนไปได 
    3.4 ขั้นตัดสินใจเลือกทางเลือก โดยใชหมวกสีเหลือง สีดํา และสีแดง 
     3.4.1 นักเรียนใชหมวกสเีหลืองเพ่ือบอกขอดีและประโยชนของทางเลือกใช
หมวกสีดํามองหาขอบกพรองและผลกระทบ แลวใชหมวกสีแดง เพ่ือถามความรูสึกของสมาชิกในกลุม
ที่มีตอผลการตัดสินใจ  
     3.4.2 นักเรียนตัดสินใจเลือกทางเลือก 
    3.5 ขั้นวางแผนและกําหนดขั้นตอนการปฏิบัต ิ นักเรียนรวมกันอภิปรายโดยใช
หมวกสีฟา นําทางเลือกที่ตัดสินใจมาวางแผน กําหนดขั้นตอนการปฏิบัต ิ
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   4. ขั้นสรุป ตัวแทนกลุมสรุป ครูเพ่ิมเติมในประเด็นที่บกพรอง 
   5. ขั้นประเมินผล ประเมินผลจากการตอบคําถามของนักเรียน การเสนอรายงาน          
การตรวจใบงาน และการสงัเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
 จากการศกึษาคนควาขางตนสรุปไดวา การจัดการเรยีนรูโดยใชการคดิแบบหมวกหกใบ เปน
กระบวนการเรียนรูที่มุงพัฒนากระบวนการทางความคดิของนักเรียน โดยครูสอดแทรกคําถามหมวก
ความคิดหกใบในทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู และปอนคําถามตามสีของหมวกแตละใบไมจํากัด
จํานวนครั้ง ตามความเหมาะสมของเนื้อหา โดยมีการวางแผนการใชคําถามตลอดจนการสรางคําถาม
ใหมใหสอดคลองไปกับสถานการณ เพ่ือฝกใหนักเรียนไดคิดแกปญหาอยางมีเหตุผลและสามารถสรุป
เปนองคความรูใหมไดดวยตนเอง สามารถสรุปขั้นตอนได ดังนี้ ขั้นเตรียม ขั้นนําเขาสูบทเรียน ขั้น
ดําเนินการสอน ขั้นสรุป และขั้นประเมินผล 
 

3. เอกสารที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 3.1 ความมุงหมายของการสอนวิทยาศาสตร 
  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดกําหนดเปาหมายของการสอน
วิทยาศาสตรไว ดังน้ี (อรอุมา กาญจนี.  2549: 26; อางอิงจาก สสวท.  2546)  
   1. เพ่ือใหเขาใจหลักการ ทฤษฎีที่เปนพื้น ฐานในวิทยาศาสตร 
   2. เพ่ือใหเขาใจขอบเขต ธรรมชาติและขอจํากัดของวิทยาศาสตร 
   3. เพ่ือใหมีทักษะที่สําคัญในการศึกษาคนควา และคิดคนทางวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลย ี
   4. เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแกปญหา และ       
การจัดการ  ทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ 
   5. เพ่ือใหตระหนกัถึงความสัมพันธระหวางวทิยาศาสตร.เทคโนโลยี.มวลมนุษย และ
สภาพแวดลอมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน 
   6. เพ่ือนําความรูความเขาใจในเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชใหเกิดประโยชน
ตอสังคมและการดํารงชีวิต 
   7. เพ่ือใหเปนคนที่มีจิตวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 
 จากความมุงหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรดังกลาว สรุปไดวา ในการจัด 
การเรียนรูวิทยาศาสตร มีความมุงหมายเพื่อใหเกิดความเขาใจในหลักการ และทฤษฎีขั้นพื้นฐานของ
วิทยาศาสตร เขาใจธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมีทักษะในการศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตร 
มีความเขาใจในเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และนําไปใชในการดํารงชีวิต เพ่ือใหเปนคนมีจิตวิทยาศาสตร 
มีคุณธรรม จริยธรรม ใชวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 
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 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววทิยา หมายถึง ความสามารถในการเรียนรูเกี่ยวกับ
กระบวนการสรางองคความรูวิชาชีววิทยาโดยใชแบบทดสอบวัดพฤติกรรมการเรียนการสอน 4 ดาน ดังน้ี 
   3.2.1.1 ดานความรู – ความจํา หมายถึง ความสามารถในการระลึกเรื่องราว หรือ
สิ่งตางๆ ที่เคยเรียนมาแลวเกี่ยวกับขอเทจ็จริง ขอตกลง นิยามศัพท หลักการ แนวความคิด กฎและ
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร 
   3.2.1.2 ดานความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย การจําแนก การขยาย
ความและแปลความรูโดยอาศัยขอเท็จจริง ขอตกลง หลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร 
   3.2.1.3 ดานการนําไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําความรูและวธิีการคนควา
หาความรูไปใชในสถานการณใหมๆ ที่แตกตางออกไปจากที่เคยเรียนรูมาแลว โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ 
การนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
   3.2.14 ดานทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการคนควา
หาความรูทางวิทยาศาสตร โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการสืบเสาะหาความรู ซึ่ง
สําหรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่สอดคลองกับเนื้อหาในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวยทักษะ
การสังเกต ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการทดลอง ทักษะการตคีวามหมายสรุปขอมูล และทักษะ
การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 
  3.2.2 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไวดังน้ี 
   พวงรัตน ทวรีัตน (2540: 19) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไววา 
เปนแบบทดสอบที่มุงทดสอบความรู ทักษะ สมรรถภาพสมองดานตางๆ ของนักเรียนวา หลังการเรียนรู
เร่ืองนั้นๆ แลวนักเรียนมีความรูความสามารถในวชิาทีเ่รียนมากนอยเพียงใด มีพฤติกรรมเปลีย่นแปลง
ไปจากเดิมตามความมุงหมายของหลักสูตรในวิชานั้นๆ เพียงใด 
   ภพ เลาหไพบูลย (2542: 295) ไดใหความหมาย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา คือ 
พฤติกรรมทีแ่สดงออกถงึความสามารถในการกระทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดได จากทีไ่มเคยกระทาํได หรือกระทํา
ไดนอยกอนที่จะมีการเรียนรูซึ่งเปนพฤติกรรมที่สามารถวัดได 
   ประหยัด แสงวิชัย (2544: 19) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร หมายถึง 
ความรูความสามารถในดานวิทยาศาสตรทีว่ัดได 4 ดาน ประกอบดวย ดานความรูความจํา ความเขาใจ 
การนําไปใช และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
   อัจฉรา สุขารมณ และ อรพินทร ชูชม (2530: 10) ไดกลาววา ผลสัมฤทธิ ์หมายถึง
ความสําเร็จที่ไดจากการทําการงานที่ตองอาศัยความพยายามจํานวนหนึ่ง ซึ่งอาจมีผลมาจากการกระทํา
ที่อาศัยความสามารถทางรางกายหรือสมอง ดังน้ัน ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนจึงเปนขนาดของความสําเร็จ
ที่ไดจากการเรียนที่อาศัยการทดสอบ เชน จากการสังเกตหรือการตรวจการบาน หรืออาจอยูในรูปของ
เกรดที่ไดมาจากโรงเรียน ซึ่งตองอาศัยกรรมวิธีที่ซับซอน และชวงเวลาในการประเมินที่ยาวนาน หรือ 
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อีกวิธีหน่ึง อาจวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป 
 จากความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร หมายถึง ความรูความสามารถของนักเรียนทางดานวิทยาศาสตร ซึ่งสามารถวัดไดจาก
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับนักเรียนหลังจากการเรียนรู 
  3.2.3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   ไดมีนักการศึกษาหลายทานกลาวถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไว ดังน้ี  
   บลูม (Bloom.  1965: 201) ไดกลาวถึง ลําดับขั้นทีใ่ชในการเขียนวตัถุประสงคเชงิ
พฤติกรรมดานความรูความคิด ไว 6 ขั้น ดังน้ี คือ 
    1. ความรูความจํา หมายถึง การระลึกหรือทองจําความรูตางๆ ที่ไดเรียน
มาแลวโดยตรง ในขั้นน้ีรวมถึง การระลึกถึงขอมูล ขอเท็จจริงตางๆ ไปจนถึงกฎเกณฑ ทฤษฎีจากตํารา 
ดังน้ัน ขั้นความรูความจําจึงจัดไดวาเปนขั้นต่ําสุด 
    2. ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถจับใจความสําคัญของเนื้อหาที่ไดเรียน
หรืออาจแปลความจากตวัเลข การสรุป การยอความตางๆ การเรียนรูในขั้นน้ีถือวาเปนขั้นที่สูงกวา
การทองจําตามปกติอีกขั้นหนึ่ง 
    3. การนําไปใช หมายถึง ความสามารถที่จะนําความรูที่นกัเรียนไดเรียนมาแลว
ไปใชในสถานการณใหม ดังนั้น ในขั้นน้ีจึงรวมถึงความสามารถในการเอากฎ มโนทัศน หลักสําคัญ 
วิธีการนําไปใช การเรียนรูในขั้นนี้ถือวา นักเรียนจะตองมีความเขาใจในเนื้อหาเปนอยางดีเสียกอน จึง
จะนําความรูไปใชได ดังน้ัน จึงจัดอันดับใหสูงกวาความเขาใจ 
    4. การวิเคราะห หมายถึง ความสามารถที่จะแยกแยะเนื้อหาวิชาลงไปเปน
องคประกอบยอยๆ เหลานั้น เพ่ือที่จะไดมองเห็นหรือเขาใจความเกี่ยวโยงตางๆ ในขั้นน้ี จึงรวมถึง
การแยกแยะหาสวนประกอบยอยๆ หาความสัมพันธระหวางสวนยอยๆ เหลานั้น ตลอดจนหลักสําคัญ
ตางๆ ที่เขามาเกี่ยวของ การเรียนรูในขั้นนี้ถือวาสูงกวาการนําเอาไปใช และตองเขาใจทั้งเน้ือหา และ
โครงสรางของบทเรียน 
    5. การสังเคราะห หมายถึง ความสามารถที่จะนําเอาสวนยอยๆ มาประกอบ
กันเปนสิ่งใหม การสังเคราะหจึงเกี่ยวกับการวางแผน การออกแบบการทดลอง การตั้งสมมติฐาน การ
แกปญหาที่ยาก  การเรียนรูในระดับน้ี เปนการเนนพฤติกรรมที่สรางสรรค ในอันที่จะสรางแนวคิดหรือ
แบบแผนใหมๆ ขึ้นมา ดังน้ัน การสังเคราะหเปนสิ่งที่สูงกวาการวิเคราะหอีกขั้นหน่ึง 
    6. การประเมินคา หมายถึง ความสามารถที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับคุณคาตางๆ 
ไมวาจะเปนคําพูด นวนิยาย บทกวี หรือรายงานการวิจัย การตัดสินใจดังกลาว จะตองวางแผนอยูบน
เกณฑที่แนนอน เกณฑดังกลาวอาจจะเปนสิ่งที่นักเรียนคิดขึ้นมาเองหรือนํามาจากทีอ่ื่นก็ได การเรยีนรู
ในขั้นนี้ถือวาเปนการเรียนรูขั้นสูงสุดของความรูความจํา 
   คลอฟเฟอร (ภพ เลาหไพบูลย.  2542: 295 – 304; อางอิงจาก Klopfer. .1971)   
ไดกลาวถึงการประเมินผลการเรียนดานสติปญญา หรือความรูความคิดในวิชาวทิยาศาสตรเปน 4 พฤตกิรรม 
ดังน้ี  
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    1. ความรูความจํา 
    2. ความเขาใจ 
    3. กระบวนการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร 
    4. การนําความรูและวิธีการทางวิทยาศาสตรไปใช 
   ประวิตร ชูศิลป (2524: 25) กลาววา เพ่ือความสะดวกในการประเมินผล จึงไดทํา
การจําแนกพฤติกรรมในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรในการสรางแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสําหรับเปนเกณฑวัดความสามารถดานตางๆ 4 ดาน คือ 
    1. ดานความรู ความจํา หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่เคยเรียน
มาแลว เกี่ยวกับขอเท็จจริง ขอตกลง คําศัพท หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร 
    2. ดานความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายความหมาย ขยาย
ความ และแปลความรูโดยอาศัยขอเท็จจริง ขอตกลง คาํศัพท หลักการและทฤษฎทีางวิทยาศาสตร 
    3. ดานการนําไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําความรู วิธีการทางวิทยาศาสตร 
ไปใชในสถานการณใหมที่แตกตางกนัออกไป หรือสถานการณท ีคลายคลึง โดยเฉพาะอยางยิ่งการนาํไปใช
ในชีวิตประจําวัน 
    4. ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถงึ ความสามารถของบุคคล
ในการสืบเสาะหาความรู.โดยผานการปฏิบัติและฝกฝนความคิดอยางมีระบบ จนเกิดความคลองแคลว 
ชํานาญ สามารถเลือกใชกิจกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสม สําหรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ประกอบดวย ทักษะการสังเกต ทักษะการคํานวณ ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการลงความคดิเห็น
จากขอมูล ทักษะการจัดกระทําสื่อความหมายขอมูล ทักษะการกาํหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะการตั้ง 
สมมติฐาน ทกัษะการทดลอง และทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปจาก 
 จากเอกสารขางตน ผูวิจัยไดทําการจําแนกพฤติกรรมในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชีววิทยาทั้ง 4 ดาน คือ ความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา โดยพิจารณาใหครอบคลุมผลการเรียนรู
ที่คาดหวังในสาระที่ 2: ชีวิตกับสิ่งแวดลอม หนวยการเรียนรูที่ 1 เร่ืองระบบนิเวศ 

 
4. เอกสารที่เก่ียวของกับความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 4.1 ความหมายของความสามารถในการคิดวิเคราะห 
  ความสามารถในการคิดวเิคราะหเปนความสามารถทางสมองที่นักการศกึษาและนักจิตวทิยา
หลายทานไดศึกษาและใหความหมาย ไว ดังน้ี 
  ดิวอ้ี (Dewey. .1933:.30).ไดใหความหมายการคิดวิเคราะหหมายถึงการคิดอยางใครครวญ
ไตรตรอง โดยอธิบายขอบเขตของการคิดวิเคราะหวาเปนการคิดที่เร่ิมตนจากสถานการณที่มีความยุงยาก
และสิ้นสุดลงดวยสถานการณที่มีความชัดเจน 
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บลูม และคณะใ(Bloom.. 1956:.6 – 9).ใหความหมายการคิดวิเคราะหไววา เปน
ความสามารถในการแยกแยะเพื่อหาสวนยอยของเหตุการณเร่ืองราวหรือเน้ือหาตางๆ วาประกอบดวย 
อะไรมีความสําคัญอยางไร อะไรเปนเหตุ อะไรเปนผลและที่เปนอยางนั้นอาศัยหลักการอะไร 
  กูด (Good.. 1973:.680) ใหความหมายการคิดวิเคราะห เปนการคิดอยางรอบคอบตาม
หลักของการประเมินและมีหลักฐานอางอิง เพ่ือหาขอสรุปที่นาจะเปนไปได ตลอดจนพิจารณาองคประกอบ
ที่เกี่ยวของทั้งหมดและใชกระบวนการตรรกวิทยาไดอยางถูกตองสมเหตุสมผล 
  เกรียงศักดิ ์เจริญวงศศักดิ์ (2546:.2 – 30) กลาววา การคิดเชิงวิเคราะห หมายถึง การจําแนก
แยกแยะความเหมือนและความตางของขอมูลที่ไดรับการเชื่อมโยงเหตุผลของเรื่องราวที่เกิดขึ้น การสืบคน
หาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางสิ่งที่ปรากฏกับความรูความเขาใจทีมี่อยู เพ่ือคาดการณอนาคต โดย
เชื่อมโยงขอมูลตางๆ เขาดวยกนั และการประเมินเพื่อตัดสินใจเรื่องตางๆ ไดอยางถูกตอง 
  เชิดศักด์ิ โฆวาสินธ.(2525:.98).ใหความหมายของการวิเคราะหวา หมายถึง ความสามารถ
ในการแยกแยะรายละเอียดของสิ่งสําเร็จรูปออกเปนสวนยอยๆ อยางมีหลักเกณฑเพ่ือหาขอเท็จจริงที่
แฝงอยูในเรื่องราวนั้น 
  วิไลพร คําเพราะ (2539: 53) กลาววา การคิดวิเคราะห หมายถึง การพินิจพิจารณา
ความเชื่อ ความรู คํากลาวอางและสิ่งตางๆ อยางสุขุมรอบคอบ โดยหาสาเหตุเพ่ือสรุปไดอยางถูกตอง
กอนจะตัดสินใจเชื่อหรือสรุปเลือก 
  สมจิต สวนไพบูลย (2541: 94) กลาววา การคิดวิเคราะห หมายถึงความสามารถในการคิด
พิจารณาอยางรอบคอบ โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
 จากการศึกษาขางตนสรุปไดวา  ความสามารถในการคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถ
ในการพิจารณาแยกแยะสวนยอยๆ ของเหตุการณ เรื่องราว หรือเน้ือเรื่องตางๆ วาประกอบดวยอะไร           
มีความสําคัญและสัมพันธกันอยางไร เปนการคิดพิจารณาอยางมีเหตุมีผลเพื่อหาขอสรุปหรือหลักการ      
ที่จะสามารถนํามาใชในการแกปญหาไดอยางถูกตอง 
 4.2 ทฤษฎีการคิดวิเคราะห 
  4.2.1 ทฤษฎีการคิดวิเคราะหของบลูม 
   บลูม (Bloom. 1956: 6 – 9; 201 – 207) ไดกําหนดจุดมุงหมาย ทางการศึกษา 
(Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives) เปน 3 ดาน ไดแก ดานการรูคิด ดานจิตพิสัย และ
ดานทักษะพิสัย ของบุคคลสงผลตอความสามารถทางการคิด ซึ่งบลูม จําแนกไวเปน 6 ระดับ คําถาม
ในแตละระดับมีความซับซอนแตกตางกัน ไดแก ระดับที่ 1 ระดับความรูความจํา แยกเปนความรูใน
เน้ือหา เชน ความรูในศัพทที่ใชและความรูในขอเท็จจริงเฉพาะ ความรูในวิธีดําเนินการเชน ความรู
เกี่ยวกับระเบยีบแบบแผน ความรูเกี่ยวกบัแนวโนมและลําดับขั้น ความรูเกี่ยวกับการจัดจําแนกประเภท
ความรูเกี่ยวกบัเกณฑตางๆและความรูเกีย่วกบัวิธกีาร ความรูรวบยอดในเนื้อเร่ือง เชน ความรูเกีย่วกบั
หลักวิชาและการขยายความ และความรูเกีย่วกบัทฤษฎีและโครงสราง ระดับที่ 2 ระดับความเขาใจแยกเปน 
การแปลความ การตีความและการขยายความ ระดับที่ 3 ระดับการนําไปใช หรือการประยุกต ระดับที่ 4 
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ระดับการวิเคราะห แยกเปน การวิเคราะหสวนประกอบ การวิเคราะหความสัมพันธและการวิเคราะห
หลักการ ระดับที่ 5 ระดับการสังเคราะห แยกเปน การสังเคราะห การสื่อความหมาย การสังเคราะห
แผนงานและการสังเคราะหความสัมพันธ และระดับที่ 6 ระดับการประเมินคา แยกเปนการประเมินคา
โดยอาศัยขอเท็จจริงภายในและการประเมินคาโดยอาศัยขอเท็จจริงภายนอก การที่บุคคลจะมทีักษะ
ในการแกปญหาและการตัดสินใจ บุคคลนั้นจะตองสามารถวิเคราะห และเขาใจสถานการณใหม หรือ
ขอความจรงิใหมได โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถในการวิเคราะหซึ่งเปนทกัษะการคิดระดับพ้ืนฐาน
ของนักเรียนสูความสามารถทางการคิดในระดับสูง เพราะนักเรียนจะเขาใจเหตุการณตางๆ อยางชัดเจน
ผานกระบวนการวิเคราะหหนวยยอย การวิเคราะหความสัมพันธและการวเิคราะหหลักการโดยนกัเรียน
สามารถวิเคราะหประเด็นตาง  ๆจากสวนยอยสูสวนใหญ และเชื่อมความสัมพันธของประเด็นตางๆ  เขาดวยกัน
จนสามารถสรุปอยางเปนหลักการโดยมีเหตุผลรองรับ 
  4.2.2 ทฤษฎีการคิดวิเคราะหของมารซาโน (Marzano’s Taxonomy) 
   มารซาโน (Marzano.  2001: 11 – 12) อธิบายวา รูปแบบพฤติกรรมการเรียนรูประกอบดวย 
3 ระบบ ไดแก ระบบแหงตน ระบบการบูรณาการ และระบบสติปญญา ระบบแหงตนตัดสินการยอมรับ
การเรียนรูเรื่องใหม เม่ือระบบแหงตนรบัการเรียนรูเรื่องใหม ระบบบูรณาการจะเขามาเกี่ยวของกับ
การกําหนดเปาหมายของการเรียนรูนั้น โดยการออกแบบกลยุทธตางๆ เพ่ือการบรรลุเปาหมาย แหง
การเรียนรูและระบบสติปญญาจะทําหนาที่จัดกระทําขอมูลในลักษณะของการวิเคราะห ดังน้ันปริมาณ
ความรูของนักเรียนแตละคนจึงมีผลตอความสําเร็จอยางสูงในการเรียนรูเรื่องใหม ซึ่งความรูใหมสามารถ
ตอยอดจากความรูเดิมไดอยางกวางขวาง ดังภาพประกอบ 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   ภาพประกอบ 4 รูปแบบพฤติกรรมการศึกษา 
 
 ที่มา: Marzano, Robert J.  (2001).  Designing a New Taxonomy of Education Objectives.  p. 11. 

ระบบแหงตนทําหนาที่ตัดสนิใจ    การเรียนรูเร่ืองใหม 

ระบบสติปญญาจัดกระทํา
เกี่ยวกับขอมูลที่เกี่ยวของ 

ระบบบูรณาการกําหนด
เปาหมายและยุทธศาสตร 

คงพฤติกรรมการเรียนรูตอไป 

ความรู 

ใช ไมใช 



 65 

 จากภาพประกอบ 3 แสดงใหเห็นวา กระบวนการถายเทของขอมูลเริ่มจากระบบแหงตนตอเน่ือง
มาที่ระบบบูรณาการและระบบสติปญญาและสิ้นสุดที่ความรู ระบบแตละระบบจะสงผลสะทอนตออีกระบบ
ที่ตามมาอยางตอเนื่อง ถาระบบแหงตนไมเชื่อวา การเรียนรูเรื่องใหมเปนเรื่องสําคัญ แรงจูงใจในการเรียนรู
จะต่ําหรือถาระบบบูรณาการกําหนดเปาหมายไมชัดเจน การเรียนรูจะประสบอุปสรรค หรือแมการกําหนด
เปาหมายชดัเจนและกํากบัตรวจสอบอยางมีประสิทธิผล แตกระบวนการจดักระทําขอมูลในระบบสตปิญญา
ปฏิบัติการไมมีประสิทธิผล การเรียนรูจะไมประสบผลสําเร็จ ดังน้ันระบบทั้ง 3 จึงเปนระบบที่มีการจัด 
ลําดับถูกตองในกระบวนการถายเทขอมูล 
   มารซาโน (Marzano.  2001: 30 – 60) จึงไดพัฒนารูปแบบจุดมุงหมายทางการศึกษา
รูปแบบใหม ประกอบดวยความรู 3 ประเภท และกระบวนการจัดกระทําขอมูล 6 ระดบั โดยมีรายละเอียด 
ดังน้ี 
    ประเภทของความรู ไดแก 
     1. ขอมูล เนนการจัดระบบความคิดเห็น จากขอมูลงายสูขอมูลยาก เปน
ระดับความคิดรวบยอดขอเท็จจริง ลําดับเหตุการณ สมเหตุและผล เฉพาะเรื่องและหลักการ 
     2. กระบวนการ.เนนกระบวนการเพื่อการเรียนรู.จากทักษะสูกระบวนการ
อัตโนมัติ อันเปนสวนหนึ่งของความสามารถที่สั่งสมไว 
     3. ทักษะ.เนนการเรียนรูที่ใชระบบโครงสรางกลามเน้ือ.จากทักษะงาย สู
กระบวนการที่ซับซอนขึ้น 
    โดยมีกระบวนการจัดกระทํากับขอมูล 6 ระดับ ดังน้ี 
     ระดับที ่ 1 ขั้นรวบรวม เปนการคิดทบทวนความรูเดิม รับขอมูลใหม และ
เก็บเปนคลังขอมูลไวเปนการถายโยงความรูจากความจําถาวรสูความจํานําไปใชในการปฏิบัติการโดย
ไมจําเปนตองเขาใจโครงสรางของความรูนั้น 
     ระดับที ่ 2 ขั้นเขาใจ เปนการเขาใจสาระที่เรียนรู สูการเรียนรูใหมในรปูแบบ         
การใชสัญลักษณ เปนการสังเคราะหโครงสรางพื้นฐานของความรูนั้นโดยเขาใจประเด็นสําคัญ 
     ระดบัที ่ 3 ขั้นวิเคราะห เปนการจําแนกความเหมือนและความแตกตางอยางมี
หลักการ การจัดหมวดหมูที่สัมพันธกับความรู การสรุปยางสมเหตุสมผลโดยสามารถบงชี้ขอผิดพลาด
ได การประยุกตใชในสถานการณใหมโดยใชฐานความรู และการคาดการณผลที่ตามมาบนพื้นฐานของ
ขอมูล 
     ระดับที่ 4 ขั้นใชความรูใหเปนประโยชน เปนการตัดสินใจในสถานการณที่
ไมมีคําตอบชดัเจน การแกไขปญหาที่ยุงยาก การอธิบายปรากฏการณที่แตกตาง และการพิจารณา
หลักฐานสูการสรุปสถานการณที่มีความซับซอนการตั้งขอสมมติฐาน และการทดลองสมมติฐานนั้น บนพ้ืนฐาน
ของความรู 
     ระดับที่ 5 ขั้นบูรณาการความรู เปนการจัดระบบความคิดเพื่อบรรลุเปาหมาย
การเรียนรูที่กําหนด การกํากับติดตามการเรียนรูและการจัดขอบเขตการเรียนรู 
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     ระดับที่ 6 ขั้นจัดระบบแหงตน เปนการสรางระดับแรงจูงใจตอภาวะการเรยีนรู
และภาระงานที่ไดรับมอบหมายในการเรียนรู รวมทั้ง ความตระหนักในความสามารถของการเรียนรูที่
ตนมี ดังภาพประกอบ 4 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 5 ระดับของกระบวนการจัดกระทํากับขอมูลตามทฤษฎีการคิดของมารซาโน 

 
 ที่มา: Marzano, Robert J.  (2001).  Designing a New Taxonomy of Educational Objectives. 
p. 60.  
 
 
 ถาสังเคราะหแนวคิดของบลมู (Bloom’s Taxonomy) และ มารซาโน (Marzano’s Taxonomy) 
สามารถเชื่อมโยงเพื่อเปนกรอบแนวคิดทักษะการคิดวิเคราะห.โดยสรุปเปน.5.ดาน ตามทฤษฎีการคิด
ของ มารซาโน เปนสําคัญ เพราะทฤษฎีการคิดของบลูม (Bloom’s Taxonomy) เม่ือบูรณาการกับ
ทฤษฎีการคิดของ มารซาโน (Marzano’s Taxonomy) พบวา 5 ดานของขั้นการคิดวิเคราะหของมารซาโน
สอดคลองกบั 3 หลักการวเิคราะหของ บลมู และสามารถนําไปเปนกรอบแนวคิดทักษะการคิดวเิคราะห
ไดอยางเปนรูปธรรม (ปรียานุช สถาวรมณี.  2548: 27) ดังแสดงใน ภาพประกอบ 5  
 
 
 
 
 
 

ทักษะ 

ระดับที่ 6 : ขั้นจัดระบบแหงตน 

ระดับที่ 5 : ขั้นบูรณาการความรู 

ระดับที่ 4 : ขั้นใชความรูใหเปนประโยชน 

ระดับที่ 3 : ขั้นวิเคราะห 

ระดับที่ 2 : ขั้นเขาใจ 

ระดับที่ 1 : ขั้นรวบรวม  

ขอมูล 

กระบวนการ 

ความรู 
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ทักษะการคิดวิเคราะห 
 
 

ทฤษฎีการคิดวิเคราะหของบลูม 
(Bloom’s Taxonomy) 

ทฤษฎีการคิดวิเคราะหของมารซาโน 
(Marzano’s Taxonomy) 

1. หลักการวิเคราะหหนวยยอย 1. ดานการจําแนก 
2. ดานการจัดหมวดหมู 

2. หลักการวิเคราะหความสัมพันธ 3. ดานการสรุป 
3. หลักการวิเคราะหหลักการ 4. ดานการประยุกต 

5. ดานการคาดการณ 
 

ภาพประกอบ 6 กรอบแนวคิดทักษะการคิดวิเคราะห 
 
 ที่มา: Bloom, Benjamin S.; et al.  (1956).  Taxonomy of Educational Objectives Book1: 
Cognitive Domain.  p.  201 – 207. 

 
 
 4.3 องคประกอบของการคิดวิเคราะห 
  นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงองคประกอบของการคิดวิเคราะห ไวดังน้ี 
  วัตสัน และ เกลเซอร (Watson; & Glaser.  1964: 10) ไดกลาวถึงการคิดวิเคราะหวา
ประกอบดวยทัศนคติ ความรู และทักษะในเรื่องตางๆ ดังตอไปน้ี 
   1. ทัศนคติในการสืบเสาะ ซึ่งประกอบดวยความสามารถในการเห็นปญหา และ
ความตองการที่จะสืบเสาะ คนหาขอมูล หลักฐานมาพสิูจนเพ่ือหาขอเท็จจริง 
   2. ความรูในการหาแหลงขอมูลอางอิงและการใชขอมูลอางอิงอยางมีเหตุผล 
   3. ทักษะในการใชความรูและทัศนคติดังที่กลาวมาขางตน 
 จากผลการวิจัยตาง  ๆวตัสัน และ เกลเซอร สรุปวา การคิดวิเคราะหประกอบไปดวยความสามารถ
ยอยๆ 5 ประการคือ 
  1. ความสามารถในการอางอิง 
  2. การตั้งสมมติฐาน 
  3. การนิรนัย 
  4. การแปลความ 
  5. การประเมินขอโตแยงตางๆ 
  เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2546: 26 – 30) ไดแบงการคิดวิเคราะหเปน 4 องคประกอบ 
ดังน้ี 
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   1. ความสามารถในการตีความ หมายถึง การพยายามทําความเขาใจ และใหเหตุผล
แกสิ่งที่เราตองการจะวิเคราะห เพ่ือแปลความหมายที่ไมปรากฏโดยตรงของสิ่งน้ัน เปนการสรางความเขาใจ
ตอสิ่งที่ตองการวิเคราะห โดยเกณฑที่แตละคนใชเปนมาตรฐานในการตัดสินใจยอมแตกตางกัน ตาม
ความรู ประสบการณ คานิยมของแตละบุคคล และความสามารถในการเชื่อมโยงเหตุผล 
   2. ความรูความเขาใจในเรื่องทีจ่ะวิเคราะห หมายถึง เราจะคิดวิเคราะหไดดีนั้น
ตองมีความรูความเขาใจพืน้ฐานของเรื่องนัน้ เพราะความรูจะชวยกําหนดขอบเขตของการวเิคราะหแจกแจง 
และจําแนกไดวา เรื่องนั้นเกี่ยวของกับอะไร มีองคประกอบยอยๆอะไรบาง มีกี่หมวดหมู จัดลําดับ
ความสัมพันธอยางไรและรูวา อะไรเปนสาเหตุ 
   3. ความชางสังเกต.ชางสงสัย.และชางถาม.หมายถึง นักคิดเชิงวิเคราะห ตองมี
องคประกอบ ทั้ง 3 นี้ รวมดวยเพราะจะนําไปสูการสืบคนความจริง และเกิดความชัดเจนในประเด็นที่
ตองการวิเคราะห ขอบเขตของคําถามจะตองยึดหลัก 5 W 1 H คือ ใคร ทําอะไร ที่ไหน เม่ือไร         
เพราะเหตใุด อยางไร  
   4. ความสามารถในการหาความสัมพันธเชิงเหตุผล หมายถึง ความสามารถในการใช
เหตผุลจําแนกแยกแยะไดวาสิ่งใดเปนความจริง สิ่งใดเปนความเท็จ สิ่งใดมีรายละเอียดสัมพันธเชื่อมโยงกัน
อยางไร 
  สุวิทย มูลคํา (2548: 17) กลาววา การคิดวิเคราะหมีองคประกอบสําคัญ 3 ประการ 
ดังนี้ 
   1. สิ่งที่กําหนดให เปนสิ่งสําเรจ็รูปที่กําหนดใหวิเคราะห เชน วัตถุ สิ่งของ เรื่องราว 
เหตุการณหรือปรากฏการณตางๆ เปนตน  
   2. หลักการหรือกฎเกณฑ.เปนขอกําหนดสําหรับใชแยกสวนประกอบของสิ่งที่กําหนดให 
เชน เกณฑในการจําแนกสิ่งที่มีความเหมือนกันหรือแตกตางกัน หลักเกณฑในการหาลักษณะความสัมพันธ
เชิงเหตุผลอาจจะเปนลักษณะความสัมพันธที่มีความคลายคลึงกันหรือขัดแยงกัน เปนตน  
   3. การคนหาความจริง หรือความสําคัญ.เปนการพิจารณาสวนประกอบของสิ่งที่
กําหนดใหตามหลักการหรือกฎเกณฑ แลวทําการรวบรวมประเด็นทีส่ําคัญเพ่ือหาขอสรุป  
 จากการศึกษาคนควาขางตนสรุปไดวา องคประกอบของการคิดวิเคราะห ประกอบไปดวย
ความสามารถในการตคีวาม ความสามารถในการทําความเขาใจ ความอยากรูอยากเห็น การหาความสัมพันธ
เชิงเหตุผลและความสามารถในการลงขอสรปุอยางสมเหตุสมผลซึ่งแตละองคประกอบจะใชอยางตอเนื่อง กัน 
 4.4 ลักษณะของการคิดวิเคราะห 
  บลูม (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 41 – 44; อางอิงจาก Bloom.. 1956) 
แบงการคิดวิเคราะหแยกยอยออกเปน 3 อยาง ดังน้ี 
   1. วิเคราะหความสําคัญ หมายถึง การแยกแยะสิ่งที่กําหนดมาใหวา อะไรสําคัญ
หรือจําเปนหรือมีบทบาทที่สุด ตัวไหนเปนเหตุ ตัวไหนเปนผล 
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   2. วิเคราะหความสัมพันธ หมายถึง การคนหาวาความสําคัญยอยๆ ของเรื่องราว
หรือเหตุการณนั้นเกี่ยวพันกันอยางไร สอดคลองหรือขัดแยงกันอยางไร 
   3. วิเคราะหหลักการ หมายถึง การคนหาโครงสรางและระบบของวัตถุสิ่งของ
เร่ืองราวและการกระทาํตางๆ วา สิ่งเหลานั้นรวมกัน จนดํารงสภาพเชนน้ันอยูได เน่ืองดวยอะไรโดยยึด
อะไรเปนหลักเปนแกนกลาง มีสิ่งใดเปนตัวเชื่อมโยง ยึดถือหลักการใด มีเทคนิคอยางไรหรือยึดคติใด 
 4.5 การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
  บลูม (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 41–44; อางอิงจาก Bloom.  1956) 
กลาววา การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห คือการแยกแยะสวนยอยๆ ของเหตุการณ เร่ืองราว
หรือเนื้อหาตางๆ วาประกอบดวยอะไร มีจุดมุงหมายหรือประสงคสิ่งใด นอกจากนั้นยังมีสวนยอยๆ ที่
สําคัญน้ันแตละเหตุการณเกีย่วพันกันอยางไรบาง และเกีย่วพันโดยอาศัยหลักการใด จะเห็นวา สมรรถภาพ
ดานวเิคราะหจะเต็มไปดวยการหาเหตุมาใชประกอบการพิจารณา การวเิคราะหจึงตองอาศัยพฤตกิรรม
ดานความจํา ความเขาใจและดานการนําไปใช มาประกอบการพิจารณา การวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะหแบงแยกยอยออกเปน 3 ประเภทคือ 
   1. วิเคราะหความสําคัญ เปนการวิเคราะหวาสิ่งที่อยูนั้นอะไรสําคัญ หรือจําเปน
หรือมีบทบาทที่สุด ตัวไหนเปนเหต ุตวัไหนเปนผล เหตผุลใดถูกตองและเหมาะสมทีสุ่ด ตวัอยางคาํถาม 
เชน ศีลหาขอใดสําคัญที่สุด 
   2. วิเคราะหความสัมพันธ เปนการหาความสัมพันธ หรือความเกี่ยวของสวนยอย
ในปรากฏการณ หรือเน้ือหานั้น เพ่ือนํามาอุปมาอุปไมย หรือคนหาวาแตละเหตุการณนั้นมีความสาํคัญ
อะไรที่ไปเกี่ยวพันกัน ตัวอยางคําถาม เชน เหตุใดแสงจึงเร็วกวาเสียง 
   3. วิเคราะหหลักการ เปนความสามารถที่จะจับเคาเง่ือนของเรื่องราวนั้นวายึดหลักการใด 
มีเทคนิค หรือยึดหลักปรัชญาใด อาศัยหลักการใดเปนสื่อสารสัมพันธเพ่ือใหเกิดความเขาใจ ตัวอยาง
คําถาม เชน รถยนตวิ่งไดโดยอาศัยหลักการใด 
 4.6 การจัดการเรียนรูเพื่อสรางเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห 
  นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงการจัดการเรียนรู เพ่ือสรางเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะหไว ดังน้ี 
  สํานักการศึกษา (2549: 10) กลาววา การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมพัฒนาการทาง
ความคิดของผูเรียนน้ัน กิจกรรมการเรียนการสอนควรมีลักษณะเปนรูปธรรม เชน การใชเกม การเรียน
โดยคนพบ เปนตน การสอนจําเปนตองอาศัยกระบวนการแกปญหา ซึ่งครูจะตองมีความยืดหยุน และ
มีความรูอยางดียิ่ง นอกจากนี้ครูควรดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ดังนี้ 
   1. กอนเร่ิมจัดกิจกรรม ครูควรจัดเตรียมกิจกรรมการเรยีนรูลวงหนาเพื่อใหนักเรียน
เกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ กลวิธี กฎ และขั้นตอนการดําเนินการแกปญหาที่ใชทักษะการคิดวิเคราะห 
   2. ระหวางจัดกิจกรรม ครูมีบทบาทชักชวนใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันแลกเปลีย่น 
ประสบการณ การปฏิบัติกิจกรรมกับเพ่ือนๆ กลุมอ่ืน โดยนําเสนอวา กลุมของตนมีแนวคิด ความรูสกึ 
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การวิเคราะหวจิารณ การดําเนินงาน และผลงานของตน พรอมทั้งรบัฟงความคิดเห็นของเพื่อนกลุมอ่ืน 
   3. หลังปฏิบัติกิจกรรม ครูควรกระตุนใหนักเรียนรวมกันอธิบาย และสรุปเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของกลวิธทีี่ใช และการปฏบิตัติามกฎ หรือกลวิธทีางเลอืกตางๆ เพ่ือนําไปสูการประยุกต 
ใชในอนาคต 
  สุวัฒน วิวัฒนานนท (2550: 58 – 60) ไดเสนอเทคนคิการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด 
สรุปได ดังนี้ 
   1. เทคนิคการใชคําถาม เพ่ือกระตุนใหนักเรยีนใชความคิดในลักษณะตางๆ มากขึ้น
กวาเดิม ครูทาํความเขาใจการคิดในลักษณะตางๆ และตั้งคําถามเพื่อใหนักเรียนคิดในลักษณะนั้นๆ เชน   
คิดคลอง คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดชดัเจน คิดอยางมีเหตุผล คิดถกูทาง คิดกวาง คิดลึกซึ้ง คิดไกล 
   2. การระดมสมอง เพ่ือชวยใหไดความคิดจํานวนมาก มาใชในการคิดแบบตางๆ 
เชน การคิดแกปญหา การคิดวิเคราะห ครูชี้แจงปญหาอยางละเอียด ใหสมาชิกคิดวธิีการแกปญหา โดย
ไมมีการวิพากษวิจารณความคิดทั้งของตนและผูอ่ืน พยายามหาคําตอบที่แปลกแตกตางออกไป เพ่ือให
ไดคําตอบมากที่สุด 
   3. เทคนิคการใชสมุดบันทึกและแผนปายนิเทศ เพ่ือชวยในการรวบรวมขอมูลและ 
แนวทางแกปญหา ทําใหการคิดแกปญหามีความรอบคอบและแยบยลยิ่งขึ้น 
   4. เทคนิคการใชหมวกความคิดหกใบ (De Bono) เพ่ือชวยใหมีการคิดในแงมุมที่
หลากหลาย และชวยใหการคิดมีความรอบคอบมากขึ้น ครูใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น 6 แบบ ตาม
ความหมายของสีหมวก ไดแก สีขาวแทนความคิดทีเ่ปนกลาง ไมมีอต ิสีแดงแทนความคิดที่เปนความรูสึก
และอารมณตางๆทั้งทางบวกและทางลบ สีดําแทนความคิดในดานลบ สีเหลืองแทนความคิดดานบวก 
สีเขียวแทนความคิดสรางสรรค ความคิดใหมๆ ที่เปนไปได สีน้ําเงินแทนการควบคุมกลุมใหดําเนินการคิด
ไปไดดวยดี 
 จากการศึกษาคนควาขางตนสรุปไดวาการจัดการเรียนรูที่เสริมสรางความสามารถดานการคิด
วิเคราะหของนักเรียนมีรูปแบบและเทคนิควิธีการที่หลากหลาย โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนรูนั้น
ครูตองหม่ันใชคําถามยั่วยุใหนักเรียนสงสัยหรือเกิดปญหาตลอดเวลา เชน การใชคําถามหมวกความคิดหกใบ 
ก็จะฝกใหนักเรียนไดคิดในหลายแงมุมอยางตอเน่ืองและไมสับสน หรือการมอบหมายภาระงานตางๆ 
ก็สามารถเสริมสรางความสามารถดานคิดวิเคราะหของนักเรียนได โดยครูควรเลือกรูปแบบการจัด 
การเรียนรูใหเหมาะสมกบัเน้ือหา และจัดกจิกรรมใหสอดคลองกบัศักยภาพของนักเรยีนจึงจะเสริมสราง
ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนไดอยางดีที่สุด 
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5. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 5.1 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
  งานวิจัยในประเทศ 
   ทิวาวรรณ จิตตะภาค (2548: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะการสื่อสารดวยการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชปญหาเปนฐาน โดยทําการศึกษากับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที ่ 2 (ปวช. 2) โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจ และพณิชยการ 
เขตบางเขน กรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชปญหา
เปนฐาน มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เละนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน มีทักษะการสื่อสาร
ทางวิทยาศาสตรหลังการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   พิจิตร อุตตะโปน (2550: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา ชุดการเรียนการสอน โดยใช
ปญหาเปนฐาน เร่ืองการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมีจุดมุงหมาย เพ่ือ
สรางชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน ศึกษาผลการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และความ
พึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน โดยทําการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนสิรินธร ปการศึกษา 2548 ที่ไดจากการอาสาสมัคร จํานวน 16 คน ผลการวิจัยพบวานักเรียน
ชั้นมัธยมศกึษาปที ่3 ที่เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ืองการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ดวยชุดการเรียน
การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น มีผลการเรียนรูผานเกณฑตังแตรอยละ 60 ขึ้น ไป
ของคะแนนเตม็เปนจํานวนมากกวารอยละ 60 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดที่ระดับนัยสําคัญที่ระดบั .01 
และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในระดับมาก 
   บุญนํา อินทนนท (2551:.97) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรและความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ 
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู พบวา นักเรียน
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสามารถ
ในการแกปญหาทางวทิยาศาสตรแตกตางกันที่ระดับ .01 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   แอนดิว และ โรเบอรต (Andrew; A. Webste; & Robertม M. Riggs.  2006) ได
ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินคาเชิงปริมาณความถี่ในการศึกษาโดยใชปญหาเปนฐานของสาขาแพทยศาสตร 
โดยทําการทดสอบกอนเรียน หลังเรยีน และทําแบบวิเคราะหสถิตทิี่เหมาะสมขึ้น เพ่ือเสริมสรางรปูแบบ
การศึกษาจากประเด็นปญหาสําหรับหลักสูตรแพทยศาสตรที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อประเมินผลลัพธ
ที่ไดจากการศึกษาของผูเรียน พบวา ในการเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน แมจะไมมีการเรียนในรายละเอียด
ของเนื้อหาเทากับการเรียนแบบ Non-PBL หากศึกษาประเด็นคําถามในระดับที่ตองใชการเรียบเรียง
ทางความคิดขั้นสูงเชนเดียวกัน การศึกษาจากประเด็นปญหาอาจไมใชวิธกีารเรียนการสอนทางแพทยศาสตร
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ที่สมบูรณแบบ ซึ่งขึ้นอยูกับหลายปจจัยดวยกัน ดังน้ี ประเภทผูเรียนแบบรับอยางเดียว .การขาด
กระบวนการคดิโครงรางสําหรับการเรียนรูวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน และเวลาอันจํากัด  
   แม็คคาธีน (เมธาวี พิมวัน.  2549: 34 – 35; อางอิงจาก McCarthy.  2001: Online) 
ไดทําการทดลองจัดการเรียนรูดวยวิธีการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐานในวิชาคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา 
เพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอดเรื่องทศนิยม โดยทําการทดลองกับนักเรียนเกรด 2 กลุมเล็กๆ ในเวลา 8 
คาบเรียนๆ ละ 45 นาที โดยมีจุดมุงหมาย เพ่ือสํารวจความรูที่มีอยูกอนแลวในตัวของนักเรียน และมี
การวิเคราะหวาการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สามารถพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรได
อยางไร จากหลักฐานการบันทึกวิดีโอ ไดชี้ใหเห็นวา นักเรียนมีการพัฒนาความเขาใจในคณิตศาสตร
ตลอดเวลาที่ไดพยายามหาวธิีแกปญหา โดยนักเรียนใชภาษาพูดเปนตวับงชีถ้ึงความรูเกี่ยวกบัทศนิยม
ที่ตวันักเรียนมีอยูกอนแลว และความเขาใจความคิดรวบยอดใหมที่เกิดขึ้น เกี่ยวกบัทศนิยมอยางถูกตอง 
 จากงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ พบวา การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนโดยทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
 5.2 งานวจิัยที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคเทคนิคการคิดแบบหมวก 
หกใบ 
  งานวิจัยในประเทศ 
   นิลวรรณ เจตวรัญู (2549:.40) ไดศึกษาการเปรียบเทยีบความสามารถดานการคิด
วิเคราะหในวชิาภาษาไทยของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค
การคิดแบบหมวกหกใบกบัการสอนปกต ิผลการวิจัยพบวา ความสามารถดานการคิดวเิคราะหของนักเรียน
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบกบันักเรียนที่ไดรบัการสอนแบบปกติ
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   อนุพร พวงมาลี (2549: 60) ไดศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถการคิดวิเคราะห
และเจตคติตอกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของนกัเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที ่2 โดยการจัดการเรยีนรู
แบบใชคําถามตามแนวคิดแบบหมวกหกใบของ เอ็ดเวิรด เดอ.โบโน กับการจัดการเรียนรูแบบปกติ
ผลการวิจัยพบวา.คะแนนเฉลีย่ความสามารถการคิดวเิคราะหและเจตคตติอกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ของนักเรียนทีเ่รียนโดยการจัดการเรียนรูแบบใชคําถามตามแนวคิดหมวกหกใบของ เอ็ดเวิรด เดอ โบโน 
สูงกวาการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01  
  งานวิจัยตางประเทศ 
   โกเร (Koray. 2005: 398) ไดทําวิจัยการสํารวจความเขาใจของนักเรียนชั้นประถมศกึษา
ปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เกี่ยวกับการใชเทคนิคหมวกความคิดหกใบและ
เทคนิคการแสดงรายการของคุณลักษณะ (Attribute Listing) ในวิชาวิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวา
นักเรียนเชื่อวา การใชเทคนิคหมวกความคิดหกใบสามารถทําใหความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรม ซึ่ง
ยากทีจ่ะเรียนรูสําหรับพวกเขามีความชัดเจนมากขึ้น พวกเขาสามารถเรยีนรูไดดีขึ้น มีความสนกุสนาน
ในการเรียน และงายตอการอธิบายความคิดของพวกเขาโดยปราศจากความลังเลสงสัยและพวกเขายัง
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มีความเห็นดวยวา ควรประยุกตใชเทคนคิหมวกความคดิหกใบกับทุกวิชา ไมใชเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร
เทานั้น สําหรับการใชเทคนิคการแสดงรายการของคุณลักษณะพบวา นักเรียนคิดวาพวกเขาไดเรียนรู
ที่จะหาขอมูลใหมๆ คลายกบัการใชเทคนคิหมวกความคิดหกใบ และทําใหพวกเขาเรียนรูที่จะรบัฟง
ความคิดเห็นของคนอื่น ยิ่งไปกวานั้น การเปดโลกแหงจินตนาการของพวกเขาทําใหพวกเขาเรียนรูวิธี
ที่จะสรางความคิดที่หลากหลายบนพื้นฐานของความคดิที่แปลกๆ เหลานั้น.และพวกเขายังมีความเห็น
อีกดวยวา นักวิทยาศาสตรสามารถที่จะใชเทคนิคนี้ในการสรางนวัตกรรมใหมๆ ขึ้นมาได 
 จากงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกความคิดหกใบ
ชวยพัฒนาความสามารถทางการคิดวิเคราะหของนักเรียนโดยทําใหนักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะหสูงขึ้น  
 5.3 งานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  งานวิจัยในประเทศ 
   อําพร ศิริกันทา.(2549:.79).ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวทิยาศาสตร ความสามารถ
ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ      
สืบเสาะหาความรู และไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกกิจกรรมการเรียนรู ตามแนวของ เธเลน 
ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียน และความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  
   รัชดาภรณ เชื้อเล็ก (255: 70 – 71) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
และความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู
ดวยชุดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพพหุปญญา พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม
สงเสริมศักยภาพพหุปญญา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   ฮารท และ อัล–ฟาเลห (Harty; & Al–Faleh.. 1983: 861 – 866) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเคมีและเจตคติที่ไดจากการจัดการเรียนรูแบบสาธิตประกอบการบรรยาย และการจัด 
การเรียนรูแบบแบงกลุมยอยทดลองของนักเรียนระดับ 11 จํานวน 74 คน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับจัดการเรียนรูแบบแบงกลุมทดลองสูงกวากลุมที่ไดรบัการจัดการเรียนรู
แบบสาธิตประกอบการบรรยายอยางมีนัยสาํคัญทางสถิต ิ
   สมิท (Smit.. 1994:.2528 – A) ไดศึกษาผลจากวิธีการจัดการเรียนรูที่มีตอเจตคติ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน กลุมตัวอยางเปนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาเกรด 7 
โดยแบงเปนกลุมทดลอง 3 กลุม คือ กลุมแรกไดรับการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย กลุมที่สองไดรับ
การจัดการเรยีนรูแบบใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และกลุมที่สามไดรบัการจัดการเรียนรูทั้งแบบบรรยาย
และใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เครื่องมือที่ใชเปนวธิีทดสอบภาคสนาม ซึ่งเรียกวา การประเมินผลวิชา
วิทยาศาสตรโดยใชวิธีการปฏิบัติกิจกรรมแบบบูรณาการ.(IASA).ผลการวิจัยพบวา.นักเรียนที่ไดรับการจัด 
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การเรียนรูแบบใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนรู ทั้งแบบบรรยายและใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
บรรยาย 
 จากงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ดวยวิธีการ
และรูปแบบทีห่ลากหลาย สงเสริมใหนักเรียนลงมือปฏบิัติดวยตนเองตลอดจนการนําการจัดการเรียนรู
รูปแบบตางๆ มาใชในการจดัการเรียนรูที่เหมาะสม สงผลใหนกัเรยีนเกิดความรูความเขาใจในบทเรียน
อยางแทจริง และทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญและไมมีนัยสําคัญ 
 5.4 งานวิจัยที่เก่ียวของกับความสามารถในการคิดวิเคราะห 
  งานวิจัยในประเทศ 
   บุญเชิด ชุมพล.(2547:.48).ไดศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา ชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนอํานวยวทิย พบวา การจัดกิจกรรมหรือกําหนดสถานการณให
ผูเรียนไดฝกการคิดวิเคราะห สามารถคิดหาเหตผุลดวยตนเอง และคิดเปนกลุมไดนั้น เปนการฝกใหผูเรียน
พัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห เพ่ือแกปญหาที่อาจจะตองเผชิญในอนาคตไดอยางสมเหตุสมผล 
   อุษณีย เตรียมเชิดติวงศ.(2549:.44 – 47).ไดศึกษาผลการฝกคิดเชิงวิเคราะหที่มีตอ
ความสามารถในการจําแนกประเภทของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3.ทั้งกลุมที่ไดรับการฝกคิดเชิงวิเคราะหและไมไดรับการฝกคิดเชิงวิเคราะห มีความสามารถ
ในการจําแนกประเภทเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตกลุมที่ไดรับการฝกคิดเชิงวิเคราะห
มีความสามารถในการจําแนกประเภทเพิ่มขึ้นมากกวานักเรียนที่ไมไดรับการฝกคิดเชิงวิเคราะหอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   เนลสัน (Nelson.  1986: Abstract) ไดทําการศึกษาโดยใชครู 2 คน ที่ใชวิธีสอน 2 แบบ
กับนักเรียนเกรดหก 2 หองเรียน หองหน่ึงสอนโดยใชวิธีกระตุนใหคดิ สวนอีกหองหน่ึงสอนโดยวิธี
ไมกระตุนใหคดิ โดยสอนสัปดาหละ 3 วนั รวม 36 คาบเรียน จากนั้นทั้งสองชั้นไดรับการสอน โดย
ไมกระตุนใหคิด ครูใชคําถามระดับต่ํา เชน คําถามความรูความจํา สวนหองที่สอนโดยวิธีกระตุนใหคิด
ครูจะใชคําถามระดับสูง เชน คําถามเกี่ยวกับการสรุป อางอิงและการพิสูจน หลังจากนั้นจึงทําการวัด
1) ทักษะดานความรูของนักเรียนโดยใชการวัดทักษะการเสาะแสวงหาความรูของนักเรียนซึ่งมีการสังเกต 
การสรุป อางอิง พิสูจนและการจําแนก 2) ความรูเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร ผลพบวานักเรียน
ที่ไดรับการสอนแบบไมกระตุนใหคิด มีความรูเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร สงูกวาพวกที่สอน
แบบกระตุนความคิด.สวนนักเรียนที่สอนโดยวิธีกระตุนใหคิดมีการเพิ่มปริมาณและคุณภาพดานการสังเกต 
และการสรุปอางอิงดีกวาพวกที่สอนโดยวิธีไมกระตุนใหคิด 
   โกยาค (Goyak.  2009: Online) ไดศึกษาผลของเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือที่มี
ตอการรับรูสภาพแวดลอมในชั้นเรียนและทักษะการคิดวิเคราะหของครูฝกสอน ผลการวิจัยพบวา กลุม
ที่เรียนรูแบบรวมมือ 4 กลุม จากทั้งหมด 8 กลุมน้ัน มีการรับรูเกีย่วกบัสภาพแวดลอมในชั้นเรียนสูงขึ้น
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อยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิและผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห ระหวางกลุมที่เรียนดวยเทคนิค
การเรียนรูแบบรวมมือและกลุมที่เรียนดวยเทคนิคการบรรยายแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 
 จากงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถทางการคิดวิเคราะห
ของนักเรียนนั้น สามารถใชการจัดการเรียนรูไดหลายรูปแบบ ซึ่งตองเปนการจัดการเรียนรูที่ฝกใหผูเรียน
ใชกระบวนการคิดในการแกปญหาและสรางองคความรู 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี ้
  1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง  
  2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
  3. การเก็บรวบรวมขอมูล  
  4. การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล  
 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่.6 .โรงเรียนพิบูลวทิยาลัย             
อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 12 หองเรียน จํานวนนักเรียน   
504 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่.6.โรงเรยีนพิบูลวิทยาลัย   
อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2553  จํานวน  88 คน  ไดมาโดยการสุมแบบ
กลุม (Cluster Random Sampling) จํานวน 2 หองเรียน แลวสุมอยางงายอีกครั้งหนึ่ง โดยวิธีจับฉลาก
เปนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมลองที่ 2 ดังน้ี 
  กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จํานวน 44 คน 
  กลุมทดลองที่ 2 ไดรับการจดัการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ จํานวน 
44 คน 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
  ระยะเวลาทีใ่ชในการวิจัย ทําการทดลองในภาคเรียนที ่ 2 ปการศึกษา 2553 โดยใช
เวลาในการทดลอง 4 สัปดาหๆ ละ 4 คาบๆ ละ 55 นาที รวม 16 คาบ 
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
  เน้ือหาที่ใชในการวิจัย เปนเนื้อหากลุมสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6        
สาระที่ 2: ชีวติกับสิ่งแวดลอม หนวยการเรียนรูที่ 1 เร่ือง ระบบนิเวศ 
 

แบบแผนการทดลอง 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ Randomized 

Control Group Pretest – Posttest Design (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2536: 216) มี
ลักษณะของแบบแผนการวิจัยดัง ตาราง 9 
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ตาราง 9 แบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง 
 

กลุมตัวอยาง สอบกอนเรียน ทดลอง สอบหลังเรียน 
    

RE T1 X1 T2 
RC T1 - T2 

    

 
 สัญลักษณทีใ่ชในแบบแผนการวิจัย 
  R แทน การกําหนดกลุมตัวอยางแบบสุม 
  E แทน  กลุมทดลอง 
  C แทน  กลุมควบคุม 
  T1 แทน  การสอบกอนที่จะทําการทดลอง 
  T2 แทน  การสอบหลังจากทําการทดลอง 
  X1 แทน  การจัดการเรียนรูโดยใชการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
  -  แทน  การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
 

2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดมีการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังน้ี 
 1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง ระบบนิเวศ 
 2. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ  เร่ือง ระบบนิเวศ 
 3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาชีวทิยา.เรือ่ง.ระบบนเิวศ.เปนแบบทดสอบ
ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 
 4. แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห เปนแบบทดสอบชนดิเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จํานวน 40 ขอ 
 สําหรับเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใชในการวิจัยครั้งน้ี มีรายละเอียดในการสรางและพัฒนา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังตอไปน้ี   
 

 1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง ระบบนิเวศ     
  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
  1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544..ของกระทรวงศึกษาธิการ.
ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 วิเคราะห
สาระการเรียนรูที่ 2: ชีวติกับสิ่งแวดลอม ศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวังเพ่ือกําหนดสาระการเรียนรู 
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  1.2 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยใช
ปญหาเปนฐาน เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแผนการจัดการเรียนรู  
  1.3 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน.เร่ือง ระบบนิเวศ ใหมีความสอดคลอง
กับผลการเรียนรูที่คาดหวัง.และสาระการเรียนรูที่กําหนดไว.แผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย  
   1.3.1 สาระการเรียนรู 
   1.3.2 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
   1.3.3 สาระสําคัญ 
   1.3.4 กิจกรรมการเรียนรู 
   1.3.5 สื่อและแหลงเรยีนรู 
   1.3.6 การวัดและประเมินผล 
  1.4 นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางเสร็จแลว เสนอตอประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ
พิจารณาแลวปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 
  1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําไปใหผูเชี่ยวชาญในการตรวจ
เครื่องมือจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตองของผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระ
การเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู.และระยะเวลาที่ใชสอน.ตลอดจน การใช
ภาษาที่ถกูตอง แลวหาคาดัชนีความสอดคลอง ระหวางรปูแบบการจัดการเรยีนรู กับจุดประสงคการเรียนรู 
เน้ือหาและขั้นตอนการดําเนินการจัดการเรียนรูกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง.(IOC).โดยพิจารณาคาดัชนี
ความสอดคลองตั้งแต .50 ขึ้นไป พบวา คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาระหวาง 0.67 – 1.00 
  1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ผูเชี่ยวชาญตรวจ และแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไมใชกลุมตวัอยาง.เพ่ือทดสอบประสทิธิภาพของแผนการจัดการเรยีนรูที ่E1/E2 = 80/80 
พบวา ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีคา E1/E2 = 83.87/82.42 
  1.7 นําแผนการจัดการเรียนรูที่สมบูรณไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางตอไป  
 2. แผนการจัดการเรียนรูที่ใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ เรื่อง ระบบนิเวศ     
  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
  2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544.ของกระทรวงศึกษาธิการ,
ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 วิเคราะห
สาระการเรียนรูที่ 2: ชีวติกับสิ่งแวดลอม ศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวังเพ่ือกําหนดสาระการเรียนรู 
  2.2 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานเพื่อเปนแนวทางในการสรางแผนการจัดการเรียนรู และเอกสารประกอบการเรียนรู 
  2.3 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ เร่ือง ระบบนิเวศ
ใหมีความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูที่กําหนดไว ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู 
ประกอบดวย  
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   2.3.1 สาระการเรียนรู 
   2.3.2 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
   2.3.3 สาระสําคัญ 
   2.3.4 กิจกรรมการเรียนรู 
   2.3.5 สื่อและแหลงเรียนรู 
   2.3.6 การวัดและประเมินผล 
  2.4 นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางเสร็จแลวเสนอตอประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ
พิจารณาแลวปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา  
  2.5 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําไปใหผูเชี่ยวชาญในการตรวจ
เครื่องมือจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตองของผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระ 
การเรียนรู กจิกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู และระยะเวลาที่ใชสอน ตลอดจนการใช 
ภาษาที่ถูกตอง แลวหาคาดัชนีความสอดคลอง ระหวางรูปแบบการจัดการเรียนรูกับจุดประสงคการเรียนรู 
เน้ือหาและขัน้ตอนการดําเนนิการจัดการเรยีนรูกบัผลการเรียนรูทีค่าดหวัง (IOC) โดยพิจารณาคาดัชนี
ความสอดคลองตั้งแต .50 ขึ้นไป พบวา คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาระหวาง 0.67 – 1.00 
  2.6 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ผูเชี่ยวชาญตรวจ และแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพ ของแผนการจัดการเรียนรูที่คาดหวัง 
E1/E2 = 80/80 พบวา ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน มีคา E1/E2 

เทากับ 82.36/80.25 
  2.7 นําแผนการจัดการเรียนรูที่สมบูรณไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางตอไป  
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเรื่อง ระบบนิเวศ 
  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
  3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวัดประเมินผล วิธีการสรางแบบทดสอบและการเขียนขอสอบ
วิชาชีววิทยา 
  3.2 ศึกษาจุดประสงคและสาระวิชาชีววิทยา จากคูมือวิชาชีววิทยาและหนังสือเรียนหรือ
เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู 
  3.3 สรางแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวชิาชวีวทิยา สาระการเรียนรูที่ 2.:.ชีวิต
กับสิ่งแวดลอม เร่ือง ระบบนิเวศ แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จํานวน 70 ขอ ใหครอบคลุมทุกผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง 
  3.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาไปเสนอตอประธานกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธพิจารณาแลวปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา  
  3.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชวีวทิยาไปใหผูเชี่ยวชาญทางการสอน 
วิทยาศาสตร จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมชัดเจนของคําถาม แลวหาคา
ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกบัผลการเรียนรูทีค่าดหวัง (IOC) โดยพิจารณาคาดชันีความสอดคลอง 
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ตั้งแต .50 ขึ้นไป พบวา คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาระหวาง 0.67 – 1.00 
  3.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ที่ไดปรับปรุงแลว เสนอตอ
ประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ตรวจพิจารณาอีกครั้ง.แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
ใหเรียบรอย 
  3.7 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาทีป่รับปรุงแกไขแลวไปทดลอง 
ใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ผานการเรียนเรื่องระบบนิเวศมาแลว.เพ่ือหาคาความยากงายและ          
คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบรายขอ 
  3.8 นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแลวมาตรวจใหคะแนน แลววเิคราะหหาความยากงาย
และคาอํานาจจําแนก โดยวเิคราะหขอสอบเปนรายขอ ใชเทคนิค 27% ของ จุง เตห ฟาน โดยพิจารณา
ความยากงาย (p) ที่มีคาระหวาง .20 – .80 และคาอํานาจจําแนก (r) ที่มีคา .20 ขึ้นไป คัดเลือกมา
จํานวน 30 ขอ พบวา คาความยากงาย (p) มีคาระหวาง 0.36 – 0.72 และคาอํานาจจําแนก (r) มีคา 
0.22 – 0.68 
  3.9 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ที่คัดเลือกไวไปทดสอบกับ
นักเรียนที่ไมใชกลุมตวัอยาง จํานวน 100 คน เพ่ือหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทัง้ฉบับโดยคํานวณ
จากสูตร KR-20 ของคูเดอรริชารดสัน พบวา ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบมีคา 0.80 
  3.10 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาไปใชกับกลุมตัวอยางสําหรับ
การวิจัยตอไป 
 4. แบบทดสอบความสามารถการคิดวิเคราะห 
  เปนแบบทดสอบชนิด 4 ตัวเลือก มีลักษณะเปนสถานการณ บทความ เรื่องราวตางๆ 
รวมจํานวน 40 ขอ ซึ่งคําถามครอบคลุมในความสามารถในการคิดวเิคราะหทั้ง 5 ดาน ดังนี้ 
   1. ดานการจําแนก           8   ขอ 
   2. ดานการจัดหมวดหมู     8   ขอ   
   3. ดานการเชื่อมโยง         8   ขอ 
   4. ดานการสรุป               8   ขอ 
   5. ดานการประยุกต         8   ขอ 
  โดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี้ 
  4.1 ศึกษาทฤษฎี นิยาม เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดวเิคราะห 
เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในดานการคิดวิเคราะห 
  4.2 กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห โดย 
แบงเปน 5 ดาน ไดแก ดานการจําแนก ดานการจัดหมวดหมู ดานการเชื่อมโยง ดานการสรุป และ
ดานการประยุกต 
  4.3 เขียนนิยามเชิงปฏิบัติการจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของโดยผูวิจัยไดนํามาเขียน
นิยามตามคุณลักษณะที่ตองการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
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  4.4 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 
60 ขอ ตามที่นิยามไวมีลักษณะเปนสถานการณ บทความ เร่ืองราวตางๆ ใหครอบคลุมความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหทั้ง 5 ดาน นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหที่สรางขึ้นเสนอตอ
ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธพิจารณาแลวปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 
  4.5 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหไปใหผูเชี่ยวชาญ จําวนวน 3 ทาน 
ตรวจสอบความชัดเจนของคําถาม ตัวเลอืก ความสอดคลองระหวางตัวบงชี้การเรียนรูกับพฤติกรรมที่
ตองการวัด และความถูกตองดานภาษา โดยพิจารณาขอสอบที่มีคาความเที่ยงตรง (IOC) ตั้งแต 0.5 
ขึ้นไป และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ พบวา คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคา
ระหวาง 0.67 – 1.00 
  4.6 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ที่ไดปรับปรุงแลวเสนอตอประธาน
และกรรมการควบคุมปริญญานิพนธตรวจพิจารณาอีกครั้ง แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
ใหเรียบรอย 
  4.7 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลอง
ใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ผานการเรียนเรื่องระบบนิเวศมาแลว เพ่ือหาคาความยากงายและ          
คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบรายขอ 
  4.8 นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแลวมาตรวจใหคะแนน แลววเิคราะหหาความยากงาย
และคาอํานาจจําแนก โดยวเิคราะหขอสอบเปนรายขอ ใชเทคนิค 27% ของ จุง เตห ฟาน โดยพิจารณา
ความยากงาย (p) ที่มีคาระหวาง .20 – .80 และคาอํานาจจําแนก (r) ที่มีคา .20 ขึ้นไป คัดเลือกไว 
จํานวน 40 ขอ พบวา คาความยากงาย (p) มีคาระหวาง 0.25-0.74 และคาอํานาจจําแนก (r) มีคา 
0.22 – 0.72 
  4.9 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวเิคราะห ที่คัดเลือกไวไปทดสอบกบันักเรยีน
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน เพ่ือหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยคํานวณจาก
สูตร KR-20 ของคูเดอรริชารดสัน พบวา ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบมีคา 0.70 
  4.10 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหไปใชกับกลุมตัวอยางสําหรับ
การวิจัยตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยดําเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังน้ี  
 1. สุมนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 6 โรงเรียนพิบูลวทิยาลยั จังหวัดลพบุรี แผนการเรียน
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร มาจํานวน 2 หองเรียน จากหองเรียน 12 หองเรียน และจับฉลากเปนกลุม
ทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 
 2. ทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาชวีวทิยา 
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
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 3. ดําเนินการสอน โดยผูวิจัยเปนผูสอนเองทั้งสองกลุมในเนื้อหาเดียวกัน ใชเวลาสอนเทากัน
กลุมละ 16 คาบๆ ละ 55 นาที ดังน้ี  
  3.1 กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
  3.2 กลุมทดลองที่ 2 ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
 4. เม่ือสิ้นสุดการสอนตามกําหนดแลว จึงทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียน
ทั้งสองกลุมโดยใชแบบทสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา และแบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหชุดเดิม 
 5. นําผลคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวชิาชวีวทิยาและแบบ 
ทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหที่ไดมาวิเคราะห โดยใชวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
ตอไป 

 
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 1. เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวิชาชวีวิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทีไ่ดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
โดยใชสถิติ t-test แบบ Independent Sample ในรูป Difference Score 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยากอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน โดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent 
Samples 
 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยากอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบ โดยใชสถติิ t-test 
แบบ Dependent Samples 
 4. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับ
การจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน และการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
โดยใชสถิติ t-test แบบ Independent Sample ในรูป Difference Score 
 5. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน โดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent 
Samples 
 6. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ โดยใชสถติิ t-test 
แบบ Dependent Samples 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน 
  1.1 หาคาเฉลี่ย จากสูตร 

 

     
    เม่ือ   แทน  คะแนนเฉลี่ย 

               แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

             แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

 
  1.2 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากสูตร 
 

   
( )22 xxn

.D.S ∑∑=            

   
    เม่ือ    S.D. แทน   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
        x      แทน   คะแนนแตละตัว 
     n   แทน   จํานวนคะแนนในกลุม 
     ∑x  แทน   ผลรวมของคะแนน 

 
 2. สถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  2.1 คาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู (สุธรรม สอนเถื่อน.  2548: 13) 
 

   100
A
n

x

E1 ×=

∑
 

 
   เมื่อ     1E   แทน  คาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู 
     ∑x  แทน  คะแนนของแบบฝกหัดหรืองาน 

          n   แทน  จํานวนผูเรียน 
 

   100
B
n

x

E2 ×=

∑
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   เมื่อ  1E   แทน  คาประสิทธิภาพของผลลัพธ 
      ∑ x  แทน  ผลรวมของผลลัพธหลังเรียน 
     B   แทน  คะแนนเต็มของการทดสอบหลังเรียน 
     n   แทน  จํานวนผูเรียน 

 
  2.2 คาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาชีววิทยา และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยพิจารณาคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) โดยใชสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540: 117) 

    

n
R

IOC ∑=  

 
   เม่ือ  IOC     แทน   คาดัชนีความสอดคลอง (มีคาอยูระหวาง -1 ถึง +1 ) 
           ∑R   แทน   ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
     n   แทน   จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 
  2.3 คาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิชาชวีวทิยา  และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ  
ใชเทคนิค 27% ของ จุง เตห ฟาน (Fan.  1952: 6 – 32) 
  2.4 คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววทิยา และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใชสูตร KR-20   (ลวน สายยศ; และอังคณา สาย
ยศ. 2538: 197-198)  
 

   
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−
= ∑

2
t

tt S
pq

1
1n

nr  

 
   เม่ือ  ttr  แทน  คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
     n    แทน  จํานวนขอของเครื่องมือวัด 
     p    แทน  สัดสวนของผูทําไดในขอหน่ึงๆ นั้น คือสัดสวนของคนทําถูก 
        กับคนทั้งหมด 
     q   แทน  สัดสวนของผูทําผิดในขอหน่ึงๆ หรือคือ 1- p  
     2

tS   แทน  คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือฉบับน้ัน 
  

 
 



 85 

 3. สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐาน 
  3.1 สถิติทีใ่ชตรวจสอบตรวจสอบสมมติฐานขอที่ 2 , 3 , 5 และ 6 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนและหลังเรียนภายในกลุมเดียวกัน 
เพ่ือ โดยใช.t-test.แบบ.Dependent.Samples (ลวน สายยศ; และ อังคณาสายยศ. 2538: 242 ) โดย
ใชสูตร 
 

   
( )

1ndf;

1n
DDn

D
t 22

−=

−

−
=

∑∑
∑  

 
 

 
   เม่ือ  t   แทน   คาวิกฤติที่ใชในการพิจารณาการแจกแจงแบบที 
     D   แทน   ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
     ∑D  แทน   ผลรวมความแตกตางจากการทดสอบกอนและหลังเรียน 

     2D∑  แทน.  ผลรวมกําลังสองของความแตกตางจากการทดสอบกอน   
         และหลังเรียน         
     n   แทน   จํานวนคูของคะแนนจากการทดสอบกอนและหลังเรียน  
     df   แทน   คาความเปนอิสระ 
 
  3.2 สถิตทิี่ใชทดสอบสมมตฐิานขอ 1 และขอ 4 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
วิชาชีววิทยาและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนระหวางกลุมทดลองที่ 1 ที่ไดรับการจัด 
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและกลุมทดลองที ่2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนคิการคิดแบบ
หมวกความคิดหกใบ โดยใช t-test แบบ Independent Sample ในรูป Difference Score (Scott. 
1967: 264) 
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   และ 
( ) ( )

221

22112

−+

−+−
= ∑ ∑

nn
MDDMDD

SD            

 
 
   เม่ือ  t    แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณาการแจกแจงแบบท ี
          (t-distribution) 
     1MD      แทน   คาเฉลี่ยของผลตางระหวางการทดสอบหลังเรียนกับ 
           กอนเรียนของกลุมทดลองที่ 1                        
     2MD   แทน คาเฉลี่ยของผลตางระหวางการทดสอบหลังเรียนกับ 
          กอนเรียนของกลุมทดลองที่ 2 
     1D    แทน   ผลตางระหวางการทดสอบหลังเรยีนกบักอนเรียนของ 
          กลุมทดลองที่ 1 
     2D    แทน   ผลตางระหวางการทดสอบหลังเรยีนกบักอนเรียนของ 
          กลุมทดลองที่ 2                                          
     2

DS     แทน คาความแปรปรวนของผลตางระหวางคะแนนการทดสอบ  
          หลังเรียนและกอนเรียนของกลุมทดลองที่ 1 และกลุม 
          ทดลองที่ 2             
     1n    แทน   จํานวนนักเรียนในกลุมทดลองที่ 1 
     1n    แทน   จํานวนนักเรียนในกลุมทดลองที่ 2 
     

21 MDMDS −  แทน   คาความคาดเคลื่อนมาตรฐานของผลตางระหวาง 

          การทดสอบกอนเรียนกบัหลังเรียนของกลุมทดลองที่ 1  
          และกลุมทดลองที่ 2 

   
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดใชสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 n      แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 k     แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 
 1Χ     แทน  คาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 
 2Χ     แทน  คาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 
 

1
DS.    แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกอนเรียน 

 
2

DS.    แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนหลังเรียน 

 MD    แทน  คาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนระหวางการทดสอบหลังเรียนกับ   
       การทดสอบกอนเรียน 
 

21 MDMDS −   แทน   คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลตางระหวางคะแนน 

       การทดสอบหลังเรียนและการทดสอบกอนเรียนของกลุมทดลองที่ 1  
       และกลุมทดลองที่ 2 
 T      แทน  คาสถิติที่ใชในการพิจารณาการแจกแจงแบบที (t-distribution) 
 **      แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 กลุมทดลองที ่1 แทน  กลุมตัวอยางที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 กลุมทดลองที ่2 แทน  กลุมตัวอยางที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนคิการคิดแบบ 
       หมวกหกใบ 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดเสนอตามลําดบั ดังนี้ 
 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนคิการคิดแบบ
หมวกหกใบ โดยใชสถติ ิt-test แบบ Independent Sample ในรูป Difference Score 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาชวีวิทยา กอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน โดยใชสถิติ t-test แบบ 
Dependent Sample 
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 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยากอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ โดยใชสถติ ิ t-test 
แบบ Dependent Sample 
 4. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคดิวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและนกัเรยีนที่ไดรบัการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนคิการคิด
แบบหมวกหกใบ โดยใชสถิต ิt-test แบบ Independent Sample ในรูป Difference Score  
 5. ผลการเปรยีบเทียบความสามารถในการคดิวิเคราะหกอนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน โดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent 
Sample 
 6. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคดิวิเคราะหกอนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ โดยใชสถติ ิ t-test 
แบบ Dependent Sample 
 
ตาราง 10 เปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาชวีวทิยาของนกัเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 ที่ไดรับ 
     การจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐานและที่ไดรบัการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการคิดแบบ 
     หมวกหกใบ โดยใชสถิต ิt-test แบบ Independent Sample ในรูป Difference Score 
 

กอนเรียน หลังเรียน 
กลุมตัวอยาง n  k  

1Χ  1
DS.  2Χ  2

DS.  
MD  21 MDMDS −  t  

          

กลุมทดลองที่ 1 44 30 11.61 2.18 19.59 2.76 7.89 
กลุมทดลองที่ 2 44 30 11.29 2.24 16.20 2.62 4.95 

0.42 7.00** 

          

 
 จากตาราง 10 พบวา กลุมทดลองที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกอน
เรียนมีคะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเปน 11.61 
และ 2.18 ตามลําดับ และหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิชาชีววิทยาเปน 19.59 และ 2.76 ตามลําดับ สวนกลุมทดลองที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ กอนเรียนมีคะแนนเฉลีย่ และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรเปน 11.29 และ 2.24 ตามลําดับ และหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย และความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววทิยาเปน 16.20 และ 2.62 ตามลําดับ และ
คาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา หลังเรียนกับกอนเรียนของกลุม
ทดลองที่ 1 กับกลุมทดลองที่ 2 มีคาเปน 7.89 และ 4.95 ตามลําดับ 
 เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาหลังเรียน
กับกอนเรียน พบวา นักเรียนกลุมทดลองที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและกลุม
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ทดลองที่ 2 ทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาชวีวทิยาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 และเม่ือพิจารณาจากคาเฉลี่ยของผลตาง
ของคะแนนระหวางการทดสอบหลงัเรยีนกบัการทดสอบกอนเรียน พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน มีแนวโนมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดย
ใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
 
ตาราง 11 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาชวีวทิยากอนเรียนและหลังเรยีนของนักเรียนชั้น 
     มัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน โดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent  
     Sample 
 

กลุมทดลอง n  k  1Χ  1
DS.  t  

      

กอนเรียน 44 30 11.61 2.18 
หลังเรียน 44 30 19.59 2.76 

28.17** 

      

 
 ผลการวิเคราะหจากตาราง 11 พบวา คะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิาชีววิทยาของนักเรียนกอนไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เทากับ 11.61 
คะแนน และ 2.81 ตามลําดับ และหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีคาเฉลี่ย และ
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 19.59 คะแนน และ 2.76 ตามลําดับ  
 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววทิยาเฉลี่ยสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ตาราง 12 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาชวีวทิยากอนเรียนและหลังเรยีนของนักเรียนชั้น 
     มัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ โดยใชสถติิ t-test  
     แบบ Dependent Sample 
 

กลุมทดลอง n  k  2Χ  2DS.  t  
      

กอนเรียน 44 30 11.29 2.24 
หลังเรียน 44 30 16.20 2.62 

15.17** 
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 ผลการวิเคราะหจากตาราง 12 พบวา คะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิาชีววิทยาของนักเรียนกอนไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคดิแบบหมวกหกใบ 
เทากับ 11.29 คะแนน และ 2.24 ตามลําดับ และหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบ
หมวกหกใบมีคาเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 16.20 คะแนน และ 2.62 ตามลําดับ  
 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิด
แบบหมวกหกใบ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเฉลี่ยสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 
 
ตาราง 13 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัด  
     การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ  
     โดยใชสถิต ิt-test แบบ Independent Sample ในรูป Difference Score 
 

กอนเรียน หลังเรียน 
กลุมตัวอยาง n  k  

1Χ  1
DS.  2Χ  2

DS.  
MD  21 MDMDS −  t  

          

กลุมทดลองที่ 1 44 40 16.39 2.81 23.95 3.19 7.43 
กลุมทดลองที่ 2 44 40 16.18 2.49 21.34 2.24 5.16 

0.40 5.68** 

          

 
 จากตาราง 13 พบวา กลุมทดลองที่ 1 คือ นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานกอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการคิดวเิคราะหเปน 
16.39 และ 2.81 ตามลําดับ และหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหเปน 23.95 และ 3.19 ตามลําดับ สวนกลุมทดลองที่ 2 คือ นักเรียนที่ไดรับการจัด 
การเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ กอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของความสามารถในการคิดวิเคราะหเปน 16.18 และ 2.49 ตามลําดับ และหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 
และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการคิดวิเคราะหเปน 21.34 และ 2.24 ตามลําดับ 
และคาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนความสามารถ ในการคิดวิเคราะหหลังเรียนกับกอนเรียนของกลุม
ทดลองที่ 1 กับกลุมทดลองที่ 2 มีคาเปน 7.43 และ 5.16 ตามลําดับ 
 เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลตางของความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนกับกอนเรียน
ของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 ที่ไดรับการจดัการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและกลุมทดลองที่ 2 ทีไ่ดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบ พบวา มีความสามารถในการคิดวเิคราะหแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 และเม่ือพิจารณาจากคาเฉลี่ยของผลตางของคะแนน ระหวาง
การทดสอบหลังเรียนกับการทดสอบกอนเรียน พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานมีแนวโนมความสามารถในการคิดวเิคราะห สงูกวานักเรยีนทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค
การคดิแบบหมวกหกใบ 
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ตาราง 14 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
     ปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน โดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent Sample 
 

กลุมทดลอง n  k  1Χ  1
DS.  t  

      

กอนเรียน 44 40 16.39 2.81 
หลังเรียน 44 40 23.95 3.19 

28.68** 

      

 
 ผลการวิเคราะหจากตาราง 14 พบวา คะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหของนักเรียนกอนไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เทากับ 16.39 คะแนน 
และ 2.81 ตามลําดับ และหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีคาเฉลี่ย และความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 23.95 คะแนน และ 3.19 ตามลําดับ  
 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
มีความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ตาราง 15 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
     ปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ โดยใชสถติิ t-test แบบ Dependent 
     Sample 
 

กลุมทดลอง n  k  2Χ  2DS.  t  
      

กอนเรียน 44 40 16.18 2.49 
หลังเรียน 44 40 21.34 2.24 

19.25** 

      

 
 ผลการวิเคราะห จากตาราง 15 พบวา คะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหของนักเรียนกอนไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ เทากับ 
16.18 คะแนน และ 2.49 ตามลําดับ และหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
มีคาเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 21.34 คะแนน และ 2.24 ตามลําดับ  

เม่ือเปรียบเทียบคะแนน พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบ
หมวกหกใบ มีความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาชวีวทิยา และความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6 ที่ไดรับการจัด 
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และการจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบ สรุปสาระ 
สําคัญและผลการศึกษา ดังน้ี 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไว ดังน้ี 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาชีววิทยากอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  
 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาชีววิทยากอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
 4. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 ที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
 5. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 6. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
 

สมมติฐานในการวิจัย 

 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 ที่ไดรบัการจัดการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐานและทีไ่ดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาแตกตางกัน 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่.6.ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาชีววิทยาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 4. นักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที ่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบมีความสามารถในการคิดวิเคราะหแตกตางกัน 
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 5. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่6.ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6.ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ
มีความสามารถการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย        
อําเภอเมือง จังหวัดลพบุร ีภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 12 หองเรียน จํานวนนักเรียน 
504 คน 
  กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที ่6 .โรงเรียนพิบลูวทิยาลยั 
อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 88 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม 
(Cluster Random Sampling) จํานวน 2 หองเรียน แลวสุมอยางงายอีกครั้งหน่ึง โดยวิธีจับฉลากเปน
กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 ดังน้ี 
   กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จํานวน 44 คน 
   กลุมทดลองที่ 2 ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ จํานวน 
44 คน 
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย 
  2.1 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง ระบบนิเวศ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นแบงเปน 
4 แผน ใชเวลา 16 คาบ 
  2.2 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ เรื่อง ระบบนิเวศที่ผูวิจัย
สรางขึ้นแบงเปน 4 แผนการจัดการเรียนรู ใชเวลา 16 คาบ 
  2.3 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ที่ผูวจัิยสรางขึ้นเปนแบบเลือกตอบ 
5 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน 0.80 และคาความยากงาย (p) 0.36-0.72 และคาอํานาจ
จําแนก (r) 0.22 – 0.68 
  2.4 แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ มีคาความเชือ่ม่ัน 0.70 และคาความยากงาย (p) 0.25 – 0.74 และคา
อํานาจจําแนก (r) 0.22 – 0.72 
 3. การดาํเนินการทดลอง 
  3.1 สุมนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่6 โรงเรียนพิบูลวทิยาลยั จังหวัดลพบุรี แผนการเรียน
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร มาจํานวน 2 หองเรียน จากหองเรียน 12 หองเรียน และจับฉลากเปนกลุม
ทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 
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  3.2 ทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) ทั้งกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 โดยใช
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววทิยา เรื่อง ระบบนิเวศ และแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห 
  3.3 ดําเนินการทดลอง.ซึ่งผูวิจัยเปนผูสอนทั้งสองกลุม.โดยใชสาระเดยีวกนัและระยะเวลา
เทากัน ใชเวลากลุมละ 16 คาบ สวนวธิีการจัดการเรียนรูแตกตางกัน คือ กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการจัด 
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กลุมทดลองที่ 2 ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการคดิแบบ
หมวกหกใบ 
  3.4 ทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ทั้งกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 โดยใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรียนวิชาชีววิทยา เร่ือง ระบบนิเวศ และแบบทดสอบวัดความสามารถ ใน
การคิดวิเคราะห ซึ่งเปนชุดเดียวกันกับที่ทําการทดสอบกอนการทดลอง 
  3.5 ตรวจผลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา และแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหทางสถติิเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 ที่
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
โดยใชสถิติ t-test แบบ Independent Sample ในรูป Difference Score 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยากอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน โดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent 
Samples 
 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยากอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ โดยใชสถติิ  t-test 
แบบ Dependent Samples 
 4. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
โดยใชสถิติ t-test แบบ Independent Sample ในรูป Difference Score 
 5. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน โดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent 
Samples 
 6. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ โดยใชสถติิ t-test 
แบบ Dependent Samples 
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สรุปผลการวิจัย 

 1. นักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที ่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาชีววิทยาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคดิแบบหมวกหกใบ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และทีไ่ดรับ
การจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ มีความสามารถในการคิดวเิคราะหแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 5. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคดิแบบหมวกหกใบ
มีความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา และความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการเรียนรูโดย 
เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ผลการศึกษาสามารถอภิปรายได ดังน้ี 
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 ที่ไดรบัการจัดการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐานและทีไ่ดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 ที่ตั้งไว ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัด 
การเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐานเปนการจัดการเรียนรูที่นําปญหาที่เกีย่วของกับชวีติประจําวันของนักเรียน
หรือเปนปญหาที่พบเห็นไดในปจจุบัน มาเปนจุดตั้งตนของการเรียนรูและกระตุนใหนักเรียนแกปญหา
นั้น โดยใชเหตุผล เนนใหนักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง และใชการทํางานรวมกันเปนกลุม ใน
การแกปญหา โดยครูมีสวนรวมนอยที่สุด การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  มี 6 ขั้นตอน ไดแก 
ขั้นการกําหนดปญหา เปนขั้นที่ครูจัดสถานการณเพ่ือกระตุนใหนักเรียนสนใจและมองเห็นปญหา และ
กําหนดปญหาที่สนจะใจศึกษาดวยตนเอง ขั้นทําความเขาใจปญหา เปนขั้นที่นักเรยีนทําความเขาใจ
กับปญหาที่ตองการเรียนรู สามารถอธิบายสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับปญหา และเสนอแนวทางในการคนควา
หาคําตอบ ขั้นการดําเนินการศึกษาคนควา เปนขั้นที่นักเรียนดําเนินการศึกษาคนควาดวยตนเองดวย
วิธีการที่ไดวางแผนรวมกันภายในกลุม ขั้นสงัเคราะหความรู เปนขั้นที่นักเรียนนําความรูที่ไดจากการศกึษา 
คนความาแลกเปลี่ยนเรียนรูและอภิปรายรวมกันภายในกลุม รวมทั้งสังเคราะหความรูที่ไดมาวา มีความ 
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เหมาะสมหรือไมเพียงใด ขั้นสรุปและประเมินคาของคําตอบ เปนขั้นที่นักเรียนสรุปความรูของกลุมและ
ประเมินผลงานวาขอมูลที่ศึกษาคนความีความเหมาะสมหรือไมเพียงใดขั้นนําเสนอและประเมินผลงาน 
เปนขั้นที่นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงานของกลุม แกเพ่ือนและครู นักเรียนกลุมอ่ืนๆ และครูรวม
ประเมินผลงาน จากขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานแตละขั้นตอน จะเห็นไดวา เปน
การจัดการเรียนรูที่เนนใหนกัเรียนกําหนดประเด็นที่ตองการศึกษาดวยตนเอง วางแผนการศึกษาคนควา
และศึกษาคนควาหาขอมูลดวยตนเอง ประเมินคาขอมูล สังเคราะหขอมูลและสรุปขอมูลที่ไดเปนองคความรู
ดวยตนเอง โดยอาศัยการทํางานรวมกันเปนกลุม ทําใหนักเรียนมีอิสระในการเรียนรู รูจักการตัดสินใจ 
และเกิดความกระตือรือรนในการเรียน นอกจากนี้จากศกึษาคนควาดวยตนเอง วเิคราะหและสังเคราะห
ขอมูลที่ไดเปนองคความรูดวยตนเอง ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และเขาใจเนื้อหาอยางแทจริงและ
สามารถนําความรูนั้นมาใชไดตอไป ดังที่ นภา หลิมรัตน (2540: 13) ไดกลาววา การใหปญหาตั้งแตตน
เปนการกระตุนใหนักเรียนอยากเรียนรู และถานักเรียนแกปญหาไดก็จะมีสวนทําใหนักเรียนจําเนื้อหา
ความรูนั้นไดงาย และนานขึน้ เพราะไดมีประสบการณตรงในการแกปญหาดวยความรูดังกลาว และ 
กุลยา ตันติผลาชวีะ.(2548:.79 – 80).ไดกลาววา การจัดการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐานจะชวยใหนกัเรียน
เลือกสรรขอความรูที่ตองเรียนดวยตนเอง ไดรับความรูใหมจากการศึกษาคนควาดวยการวิเคราะหและ
แกปญหาที่เรียน รูจักการตัดสินใจ การใหความเห็น พัฒนาความคิดใหมๆ และเกิดความกระตือรือรน
ตอการเรียน และสอดคลองกับแนวคิดของ นมสภรณ วิฑรูเมธา (2544: 67) ที่กลาววา การจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานชวยใหนักเรียนเกิดความรูอยางมีโครงสรางงายตอการระลึกได และการนํามาใช 
สวนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ เปนการจัดการเรียนรูที่นําเทคนิคการคิด
แบบหมวกหกใบ มาจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือใหนักเรียนไดปฏิบัติอยางเปนระบบ ในการพิจารณา
สถานการณ หรือปญหาที่เกิดขึ้น โดยใชเทคนิคการคิดหกดานซึ่งใชหมวกสีตางๆ เปนสัญลักษณแทน
การคิดทั้งหกดาน ดังนี้ หมวกสีขาว เปนการแสดงการคิดที่เกี่ยวกบัขอมูลทีเ่ปนขอเท็จจริงของสถานการณ   
หมวกสีหมวกสีแดง เปนการแสดงการคิดเกี่ยวกับความรูสึก อารมณ หมวกสีดํา เปนการแสดงการคิด
เกี่ยวกับผลในทางลบ จุดออน จุดบกพรอง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หมวกสเีหลือง เปนการแสดงการคิด
เกี่ยวกับผลในทางบวก ขอดี จุดเดน คุณคาและประโยชนที่ไดรับ หมวกสีเขียว เปนการแสดงการคิด
หาแนวความคิดใหมๆ ทางเลือก และความคิดสรางสรรค หมวกสีฟา เปนการแสดงการคิดที่เกี่ยวของ
กับการควบคุมสิ่งตางๆ ใหอยูในระบบ ขอสรุป ความคิดรวบยอด ขัน้ตอนในการจัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิคการคิดแบบหมวกความคิดหกใบ มี 5 ขั้นตอน ดังน้ี ขั้นเตรียม เปนขั้นที่แบงนักเรียนออกเปน
กลุมๆ และกาํหนดหนาที่สมาชิกภายในกลุม ขั้นนําเขาสูบทเรียนโดย ภาพ แผนภูมิ สถานการณที่
เกี่ยวของกับเน้ือหาเพื่อนํามาตั้งคําถาม ขั้นดําเนินการสอน เปนการใชสัญลักษณสีของหมวก ในการ
ดําเนินการจัดการเรียนรู ประกอบดวยการรวบรวมขอมูลโดยใชสัญลักษณคือ หมวกสีขาว โดยให
นักเรียนบันทกึขอเท็จจริงจากสถานการณลงในใบงาน การกําหนดปญหาโดยใชหมวกสีฟาเปนการสรุป
ปญหาจากสถานการณ การเสนอทางเลือกโดยใชหมวกสีเขียว โดยใหนักเรียนศึกษาหาความรูจากใบ
ความรูแลวนําความรูมาเสนอทางเลือกในการแกปญหา การตัดสินใจเลือกทางเลือก เปนการใชการทํางาน
รวมกันเปนกลุมในการหาทางเลือกเพื่อแกปญหา โดยการใชหมวกสีเหลือง สีดําและสีแดง เพ่ือใหคิด
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ในดานขอดี ขอเสีย และความรูสึกของสมาชิกภายในกลุมที่มีผลตอการตัดสินใจ ขั้นสรุป ตัวแทนกลุม
ออกมารายงานตามประเด็นที่กําหนดในการเรียนโดยครูจะเปนผูสรุปเพ่ิมเติมในประเด็นที่ยังบกพรอง
อยูขั้นประเมินผล วัดและประเมินจากการตอบคําถาม การรายงาน การตรวจใบงาน  และการสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนโดยครู จากขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบดังกลาว 
เห็นไดวา การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบ เปนการจัดการเรียนรูที่ครูยงัคงมี
บทบาทมากกวาการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน โดยครูมีบทบาทในการตั้งปญหา เตรยีมใบงาน
ที่ใชในการรวบรวมขอมูล การสรุปขอมูลเพ่ิมเติม การจัดและประเมินผล รวมทั้งการจัดการเรียนรูโดย
ใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบนักเรียนไมไดเปนผูวางแผนการคนควาขอมูล และไมไดคนควาขอมูล
ดวยตนเองอยางอิสระ ไมไดสรางองคความรูดวยตนเองจากการสรุปและสังเคราะหสิ่งที่ศึกษาคนควา 
แหลงที่มาของขอมูลมากจากใบความรูที่ครูจัดเตริยมให เปนการหาความรูจากใบความรูแลว จึงนําความรู
นั้น มาใชในการเสนอเปนทางเลือกในการแกปญหา และจากผลงานวิจัยของ บุญนํา อินทนนท (2551:.97) 
ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู พบวา นักเรียน
ที่ไดรับ การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแตกตางกัน โดยนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู 
 จากเหตุผลดังกลาว สนับสนุนวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับ
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชีวิทยาแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววทิยาสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดย
ใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววทิยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6 ที่ไดรับการจัด 
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 เปนไปตามสมมติฐานขอที ่ 2 ทั้งนี้เน่ืองจากการจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานเปนการจัดการเรียนรูที่ใชปญหาทีเ่กี่ยวของกับชวีิตประจําวันหรือปญหาที่พบเห็น
ไดในปจจุบัน มาเปนจุดตั้งตนของกระบวนการเรียนรู โดยการใหสถานการณและใหนักเรียนเปนผูมองเห็น
ปญหาจากจากสถานการณ และจากปญหาดังกลาวนักเรียนจะเปนผูกําหนดสิ่งที่ตองการเรียนรู หรือ
ส่ิงที่ตองการคนควาเพื่อหาคําตอบ หรือเพ่ือแกปญหาดวยตนเอง ดําเนินการศึกษาคนควาดวยตนเอง
จากแหลงเรียนรูตางๆ  วิเคราะห สังเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควา และสรุปเปนองคความรู
ดวยตนเอง รวมทั้งการประเมินคาขอมูลและส่ิงที่เรยีนรู และมีสวนรวมในการประเมินผลงาน โดยการเรยีนรู
เกิดขึ้นควบคูกับการทํางานรวมกันเปนกลุม โดยครูมีบทบาทนอยที่สุด โดยเปนผูใหสถานการณ และ
เปนผูอํานวยความสะดวก และแนะนําในการเรียนรูของนักเรียนเทานั้น การจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานมี 6 ขั้นตอน ไดแก ขั้นการกําหนดปญหา เปนขั้นที่ครูจัดสถานการณเพ่ือกระตุนใหนักเรียน



 98 

สนใจและมองเห็นปญหา กําหนดปญหาที่สนจะใจศึกษาดวยตนเอง ขั้นทําความเขาใจปญหา เปนขั้น
ที่นักเรียนทําความเขาใจกับปญหาที่ตองการเรียนรู และเสนอแนวทางในการคนควาหาคําตอบ ขั้น
การดําเนินการศึกษาคนควา เปนขัน้ที่นกัเรยีนดําเนนิการศึกษาคนควาดวยตนเองดวยวธิีการที่ไดวางแผน
รวมกันภายในกลุม ขั้นสงัเคราะหความรู เปนขั้นทีน่ักเรียนนําความรูที่ไดจากการศึกษาคนความา
แลกเปลี่ยนเรียนรูและอภิปรายรวมกันภายในกลุม รวมทั้งสังเคราะหความรูที่ไดมาวามีความเหมาะสม
หรือไมเพียงใด ขั้นสรุปและประเมินคาของคาํตอบ เปนขั้นที่นักเรียนสรุปความรูของกลุมและประเมินผลงาน
วาขอมูลที่ศึกษาคนความีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด ขั้นนําเสนอและประเมินผลงาน เปนขั้นที่นักเรียน
แตละกลุมนําเสนอผลงานของกลุมแกเพ่ือนและครู นักเรียนกลุมอ่ืนๆ และครูรวมประเมินผลงาน จาก
ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและจากผลการวิจัยจะเห็นไดวา การจัดการเรียนรู โดย
ใชปญหาเปนฐานเปนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหนักเรียนไดเกิดเรียนรูโดยเริ่มจากการมองเห็นและ
วิเคราะหปญหา กําหนดประเด็นที่สนใจและวิธีการในการศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวย
ตนเอง อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุม ทําใหนักเรียนมีอิสระในการเรียนรู รูจักการตัดสินใจ และ
เกิดความกระตือรือรนในการเรียน การวิเคราะห สังเคราะหขอมูลที่คนควา และสรุปองคความรูดวยตนเอง 
ทําใหนกัเรยีนเขาใจเนื้อหาอยางแทจริงและเกิดความรูทีค่งทน ดังที ่นภา หลิมรตัน (2540:.13) ไดกลาววา 
การใหปญหาตั้งแตตน เปนการกระตุนใหนักเรียนอยากเรียนรู และถานักเรียนแกปญหาไดก็จะมีสวน
ทําใหนักเรียนจําเนื้อหาความรูนั้นไดงายและนานขึ้น เพราะไดมีประสบการณตรงในการแกปญหาดวย
ความรูดังกลาว พวงรตัน บุญญานุรกัษ (2544:.44; อางอิงจาก Walton; & Matthews.  1989) กลาววา
การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานชวยสงเสริมการสะสมการเรียนรู และการคงรักษาขอมูลใหมไว
ไดดีขึ้น และจากผลงานวิจัยของ ทิวาวรรณ จิตตะภาค (2548: บทคดัยอ) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดวยการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบใชปญหาเปนฐาน โดยทําการศึกษากับนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นปที่ 2 (ปวช. 2) พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
โดยใชปญหาเปนฐาน มีผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
 จากเหตุผลดังกลาว สนับสนุนวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัด 
การเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาชีววทิยาหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 ทั้งนี้เน่ืองจากการจัด 
การเรียนรูโดยใชเทคนิคการคดิแบบหมวกหกใบเปนการจัดการเรียนรูที่ทีน่ําเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบ 
มาจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือใหนักเรียนไดปฏิบัติอยางเปนระบบ ในการพิจารณาสถานการณ หรือ
ปญหาทีเ่กิดขึน้ โดยใชเทคนิคการคิดหกดานซึ่งใชหมวกสีตางๆ เปนสัญลักษณแทนการคิดทั้งหกดาน 
ดังน้ี หมวกสีขาว เปนการแสดงการคิดที่เกี่ยวกับขอมูลที่เปนขอเท็จจริงของสถานการณ หมวกสีแดง 
เปนการแสดงการคิดเกี่ยวกบัความรูสึก อารมณ หมวกสีดํา เปนการแสดงการคิดเกี่ยวกบัผลในทางลบ 
จุดออน จุดบกพรอง ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ หมวกสีเหลอืง เปนการแสดงการคิดเกี่ยวกับผลในทางบวก 
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ขอดี จุดเดน คุณคาและประโยชนที่ไดรบั หมวกสีเขยีว เปนการแสดงการคิดหาแนวความคดิใหมๆ 
ทางเลือก และความคิดสรางสรรค หมวกสีฟา เปนการแสดงการคิดที่เกี่ยวของกับการควบคุมสิ่งตางๆ 
ใหอยูในระบบ ขอสรุป ความคิดรวบยอด ขั้นตอนในการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวก
ความคิดหกใบ มี 5 ขั้นตอน ดังน้ี ขั้นเตรียม เปนขั้นที่แบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ และกําหนดหนาที่
สมาชิกภายในกลุม ขั้นนําเขาสูบทเรียนโดยภาพ แผนภูมิ สถานการณที่เกี่ยวของกับเนื้อหาเพื่อนํามา
ตั้งคําถาม ขั้นดําเนินการสอน เปนการใชสัญลักษณสขีองหมวกในการดําเนินการจัดการเรียนรู ประกอบดวย
การรวบรวมขอมูล โดยใชสัญลักษณคือหมวกสีขาว โดยใหนักเรียนบันทึกขอเท็จจริงจากสถานการณ
ลงในใบงาน การกําหนดปญหาโดยใชหมวกสีฟา เปนการสรุปปญหาจากสถานการณ การเสนอทางเลือก
โดยใชหมวกสีเขียว โดยใหนักเรียนศึกษาหาความรูจากใบความรูแลว นําความรูมาเสนอทางเลือกใน
การแกปญหา การตัดสินใจเลือกทางเลือก เปนการใชการทํางานรวมกันเปนกลุมในการหาทางเลือก
เพ่ือแกปญหา โดยการใชหมวกสีเหลือง สีดําและสีแดง เพ่ือใหคิดในดานขอดี ขอเสีย และความรูสึก
ของสมาชิกภายในกลุมที่มีผลตอการตัดสนิใจ ขั้นสรุป ตัวแทนกลุมออกมารายงานตามประเด็นทีก่ําหนด
ในการเรียนโดยครูจะเปนผูสรุปเพ่ิมเติมในประเด็นที่ยังบกพรองอยูขั้นประเมินผล วดัและประเมินจาก
การตอบคําถาม การรายงาน การตรวจใบงาน และการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโดยครู จากขั้นตอน
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและจากผลการวิจัยจะเห็นไดวาการจัดการเรียนรู
โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบเปนการจัดการเรยีนรูที่มุงใหนกัเรียนแกปญหาหรือคิดหาคาํตอบ
จากสถานการณ ที่กําหนดให โดยทําใหคิดไดหลายๆ ดาน ชวยใหนักเรียนไดจัดลําดับความคิด และ
ทําใหการคดิงายขึ้นทําใหนกัเรียนแสดงความคิดแตละดานออกมาไดอยางเต็มที ่มีการระดมสมอง และ
อภิปรายรวมกันภายในกลุม ในการศึกษาหาความรูจากใบความรูแลวนําความรูที่ไดมาเสนอทางเลือก
ในการแกปญหา โดยคิดในดานขอดี ขอเสีย และสํารวจความรูสึกของสมาชิกในกลุม การที่นักเรียนจะ
แสดงความคิดในดานตางๆ ได นักเรยีนจะตองเขาใจเนื้อหาอยางแทจริง และการวิเคราะหในดานตางๆ 
ชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาไดมากขึ้น การบันทึกความคิดในดานตางๆ ในแตละขั้นการเรียนรูยังชวยให
นักเรียนคิดไดอยางเปนลําดับ และลําดับเนื้อหาไดถูกตอง นอกจากนี้การใชสีของหมวกเปนสัญลักษณ
ในการแสดงความคิดชวยกระตุนความสนใจของนักเรียน และควบคุมการคิดใหตรงประเด็น ลดระยะเวลา
ในการคิด ทําการเรียนรูรวมกันเปนกลุมเกิดไดรวดเร็วขึ้น ดังที่ เดอ โบโน (De.Bono.. 1985:.11) ได
กลาววา การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบชวยกระตุนความสนใจไดดี ทําใหการคิด
งายลง ใชเวลาคิดไดเร็ว และสามารถคิดแบบใดแบบหนึ่งในเวลาหนึ่งไดอยางเต็มที่ และชวยในการจัด 
ลําดับความคิด สอดคลองกับที่ บังอร พราหมณฤกษ (2544: 59 – 61) กลาววา การจัดการเรียนรูโดย
ใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบชวยเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดไดในหลายแงหลายมุม ทําให
ไดใชความคิดอยางเต็มที่และไดใชความคิดทีละอยางชวยทําใหเรามุงความสนใจอยางเต็มที่ไปที่ความคิด
แตละอยางอยางเหมาะสมและสามารถจัดระเบียบการคิด  
 จากเหตผุลดังกลาว สนับสนนุวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบ
หมวกหกใบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาชีววิทยาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  
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 4. นักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที ่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและที่ไดรับ
การจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ มีความสามารถในการคิดวเิคราะหแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 4 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน เปนการจัดการเรียนรูที่ใชปญหาเปนตวักระตุนใหเกิดการเรียนรู ในแตละขั้น
การเรียนรูตองใชการคิดวเิคราะหเพ่ือแกปญหา เริ่มจากขัน้กําหนดปญหา ครูใหสถานการณเพ่ือใหนักเรียน
วิเคราะหและมองเห็นปญหา ขั้นทําความเขาใจปญหา เปนขั้นที่นกัเรยีนทําความเขาใจกับปญหาทีต่องการ 
เรียนรูโดยวิเคราะหสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับปญหา และเสนอแนวทางในการคนควาหาคําตอบ ขั้นการ
ดําเนินการศึกษาคนควา เปนขั้นที่นักเรยีนดําเนินการศึกษาคนควาดวยตนเองดวยวิธีการที่หลากหลาย
จากแหลงเรียนรูตางๆ ทําใหไดขอมูลหลากหลาย และนําขอมูลตางๆ ที่ไดมาวิเคราะหภายในกลุมวา
ขอมูลของแตละคนเกี่ยวของ และนํามาใชในการแกปญหาไดหรือไม จึงสังเคราะหความรู สรุป และ
ประเมินคาของคําตอบ ในการประเมินผลงานของเพื่อนในกลุมอ่ืนๆ ก็ตองวิเคราะหขอมูลจากเพ่ือนใน
กลุมอ่ืนๆ ดวยเชนกัน สอดคลองกับแนวคิดของ มัณฑรา ธรรมบษุย.(2545: 2 – 3) ที่ไดกลาววา การจัด 
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนรูปแบบการเรียนรูโดยใหนักเรียนสรางความรูใหม จากการใชปญหา
ที่เกิดขึ้นในโลกแหงความเปนจริงเปนบริบทของการเรียนรู เพ่ือใหนักเรียนเกิดทักษะในการคิดวเิคราะห 
รวมทั้งไดความรูตามศาสตรในสาขาวิชาที่ตนศึกษาดวย ทิศนา แขมมณี (2548: 137) ไดกลาววา การจัด 
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน.เปนการจดัสภาพการณใหนักเรียนเผชิญปญหาและฝกกระบวนการคิด
วิเคราะหปญหา แกปญหารวมกันเปนกลุม ซึ่งชวยใหนกัเรียนเกิดความเขาใจในปญหานั้นอยางชัดเจน 
ไดเห็นทางเลอืก และวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหานั้น รวมทั้งชวยใหนกัเรียนเกิดความใฝรู 
เกิดทักษะกระบวนการคิด กระบวนการแกปญหาตางๆ และ นมสภรณ วิฑูรเมธา (2544: 67) ได
กลาวถงึขอดีของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานวาเปนการจัดการเรยีนรูที่ชวยพัฒนาทักษะในการคิด
วิเคราะหของนักเรียน นอกจากนี้การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานยังเปนการเรียนรูรวมกันเปน
กลุมมีการระดมสมองอภิปรายรวมกันภายในกลุมเปนกลุมยอย สอดคลองกับที่ สุวัฒน วิวัฒนานนท 
(2550: 58 – 60) ไดกลาววา เทคนคิการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด ประกอบดวยการระดมสมองเพื่อให
ไดขอมูลหรือความคิดจํานวนมากมาใชในการคิดวิเคราะห สวนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิด
แบบหมวกหกใบ เปนการจดัการเรียนรูที่เนนการคิดอยางเปนระบบ คิดหลายๆ ดาน ในขั้นนําเขาสู
บทเรียนเปนการนําเสนอสถานการณ เพ่ือตั้งเปนคําถามในการสนทนา ขั้นดําเนินการสอน เปนการใช
การคิดในดานตางๆ อาศัยการคิดวิเคราะห แตเน่ืองจากแหลงเน้ือหาความรูที่นักเรียนตองนํามาใชใน
การคิดเพื่อนําไปแกปญหาหรือหาคําตอบของปญหานั้นมาจากใบความรูที่ครูเตรียมไวใหเทานั้น จึงมี
แหลงขอมูลที่ไมหลากหลาย เน่ืองจากสมาชิกภายในกลุมใชแหลงขอมูล หรือความรูจากใบความรู
เหมือนกัน นักเรียนจึงอาจใชการคิดวิเคราะหในการวิเคราะหขอมูลนอยกวาการจัดการเรียนรู โดยใช
ปญหาเปนฐานที่นักเรียนแตละคนในกลุมตองคนควาความรู หรือขอมูลตางๆ อยางหลากหลาย ทําให
มีขอมูลมากมายที่ตองวิเคราะห  
 จากเหตุผลดังกลาว สนับสนุนวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับ
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห



 101 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดับ .01 โดยที่นักเรยีนทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน มีความสามารถในการคิดวิเคราะหสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิด
แบบหมวกหกใบ 
 5. ความสามารถในการคิดวเิคราะหของนกัเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานพบวา ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดบั .01 เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 5 ทั้งน้ีเนื่องจากการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
เปนการจัดการเรียนรูที่ใชปญหาเปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู ในแตละขั้นการเรียนรูตองใชการคิด
วิเคราะหเพ่ือแกปญหา เร่ิมจากขั้นกําหนดปญหา ครูใหสถานการณเพ่ือใหนักเรียนวิเคราะหและมองเห็น
ปญหา ขั้นทําความเขาใจปญหา เปนขั้นที่นักเรียนทําความเขาใจกับปญหาที่ตองการเรียนรูโดยวิเคราะห
สิ่งตางๆ ที่เกีย่วของกับปญหา และเสนอแนวทางในการคนควาหาคาํตอบ ขั้นการดําเนินการศึกษา
คนควา เปนขัน้ที่นักเรียนดาํเนินการศึกษาคนควาดวยตนเองดวยวิธกีารทีห่ลากหลายจากแหลงเรียนรู
ตางๆ ทําใหไดขอมูลหลากหลาย และนําขอมูลตางๆ ทีไ่ดมาวเิคราะหภายในกลุมวาขอมูลของแตละคน
เกี่ยวของและนํามาใชในการแกปญหาไดหรือไม จึงสังเคราะหความรู สรุปและประเมินคาของคําตอบ 
ในการประเมินผลงานของเพื่อนในกลุมอ่ืนๆ ก็ตองวิเคราะหขอมูลจากเพื่อนในกลุมอ่ืนๆ ดวยเชนกัน  
สอดคลองกับแนวคิดของ มัณฑรา ธรรมบุษย.(2545: 2 – 3) ที่ไดกลาววา การจัดการเรียนรู โดยใช
ปญหาเปนฐานเปนรูปแบบการเรียนรูโดยใหนักเรยีนสรางความรูใหม จากการใชปญหาทีเ่กิดขึน้ในโลก
แหงความเปนจริงเปนบริบทของการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห รวมทั้งไดความรู 
ตามศาสตรในสาขาวิชาที่ตนศึกษาดวย ทิศนา แขมมณี (2548: 137) ไดกลาววา การจัดการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐาน เปนการจัดสภาพการณใหนักเรียนเผชิญปญหา และฝกกระบวนการคิดวิเคราะหปญหา 
แกปญหารวมกันเปนกลุม ชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจในปญหานั้นอยางชัดเจน ไดเห็นทางเลือก 
และวธิีการที่หลากหลายในการแกปญหานัน้รวมทั้งชวยใหนกัเรียนเกิดความใฝรู เกิดทักษะกระบวนการคิด 
และกระบวนการแกปญหาตางๆ และ นมสภรณ วิฑูรเมธา (2544: 67) ไดกลาวถึงขอดีของการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานวาเปนการจัดการเรียนรูที่ชวยพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะหของนักเรียน นอกจากนี้
การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานยังเปนการเรียนรูรวมกันเปนกลุมมีการระดมสมองอภิปรายรวมกัน
ภายในกลุมเปนกลุมยอย สอดคลองกับที่ สุวัฒน วิวัฒนานนท (2550:.58 – 60) ไดกลาววา เทคนิค
การจัดการเรียนรูที่เนนการคิด ประกอบดวยการระดมสมอง เพ่ือใหไดขอมูลหรือความคิดจํานวนมาก
มาใชในการคิดวิเคราะห 
 จากเหตุผลดังกลาว สนับสนุนวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 6. ความสามารถในการคิดวเิคราะหของนกัเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ พบวา ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 เปนไปตามสมมติฐานขอที ่ 6 ทั้งนี้เน่ืองจากการจัดการเรียนรู
โดยใชเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบ เปนการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดอยางเปนระบบ และคิดหลายๆ 
ดาน ในขั้นนําเขาสูบทเรียนเปนการนําเสนอสถานการณเพ่ือตั้งเปนคาํถามในการสนทนาขั้นดําเนินการสอน 
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เปนการใชการคิดในดานตางๆ อาศัยการคิดวิเคราะห เร่ิมจากการใชหมวกสีขาว รวบรวมขอมูลหรือ
บันทึกขอเท็จจริงจากสถานการณหรือกรณีตัวอยาง ซึ่งตองใชการคิดวเิคราะหหาขอเท็จจริงจากสถานการณ
ที่กําหนดให จากนั้นใชหมวกสีฟาเพื่อสรุปปญหาจากสถานการณ แลวใชหมวกสีเขียวเพื่อเสนอทางเลือก
ในการแกปญหาหรือหาคําตอบโดยการศึกษาความรูจากใบความรูแลวนําความรูที่ไดมาวิเคราะห เพ่ือ
เสนอทางเลือกในการแกปญหา สามารถเสนอไดหลายวิธี เม่ือเสนอทางเลือกในการแกปญหาแลว จึง
ตัดสินใจเลือกทางเลือก ใชการคิดวิเคราะหมาวิเคราะหทางเลือกในดานตางๆ ดังน้ี ใชหมวกสีเหลือง
ในการคิดถึงขอดี คุณคา ความเปนไปไดหรือประโยชน  ใชหมวกสีดําในการคิดถึงขอเสีย จุดบกพรอง 
หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และใชหมวกสีแดงในการถามถึงความรูสึกของสมาชิกภายในกลุมที่มีตอ
ผลการตัดสินใจ การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบ จึงทาํใหนกัเรียนตองใชการคิด
วิเคราะหในดานตางๆ อยางมีเหตุผลไมไดคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงอยางเดียว ชวยใหนักเรียนสามารถคิด
ไดอยางเปนระบบ รวมทั้งมีการทํางานรวมกันเปนกลุมชวยสงเสริมใหเกิดการคิดและการแสดงความคิด 
และจากขั้นตอนการคิดในการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบดังกลาวนัน้ สอดคลอง
กับลกัษณะการคิดวเิคราะหของ บลมู (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 41 – 44; อางอิงจาก 
Bloom.  1956) ที่ไดแบงการคิดวิเคราะหออกเปน 3 อยาง คือ วิเคราะหความสําคัญ หมายถึง การแยกแยะ
สิ่งที่กําหนดมาใหวาอะไรสําคัญหรือจําเปนหรือมีบทบาทที่สุด ตัวไหนเปนเหตุ ตัวไหนเปนผล วเิคราะห
ความสัมพันธ หมายถึง การคนหาวา ความสําคัญยอยๆ ของเรื่องราวหรือเหตุการณนั้น เกี่ยวพันกัน
อยางไร สอดคลองหรือขัดแยงกันอยางไร และวิเคราะหหลักการ หมายถึง การคนหาโครงสรางระบบ
ของวัตถสุิ่งของเรื่องราวและการกระทําตางๆ วาสิ่งเหลานั้นรวมกันจนดํารงสภาพเชนนั้นอยูไดเนื่องดวย
อะไร โดยยึดอะไรเปนหลักเปนแกนกลาง มีสิ่งใดเปนตัวเชื่อมโยง ยึดถือหลักการใด ยกตัวอยางเชน 
การใชหมวกสขีาวและหมวกสีฟาสอดคลองกับการวิเคราะหความสําคญั เน่ืองจากเปนการคิดวเิคราะห
ขอมูลตางๆ จากสถานการณ และสรุปปญหาที่ไดจากสถานการณ การใชหมวกสีเขียวหลังจากการศึกษา
ใบความรู เพ่ือเสนอทางเลอืกในการแกปญหาสอดคลองกับการวิเคราะหความสัมพันธ การวิเคราะห
ความสําคัญและการวิเคราะหหลักการ การใชหมวกสีเหลือง หมวกสีดําและหมวกสีแดง ในการคิดใน
ดานขอดี ขอเสีย และความรูสึกของสมาชิกในกลุม สอดคลองกับการวเิคราะหความสัมพันธ และสอดคลอง
กับที่ สุวัฒน วิวัฒนานนท (2550: 58 – 60) ไดเสนอเทคนิคการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด ประกอบดวย
เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ เพ่ือชวยใหมีการคิดในแงมุมที่หลากหลาย ชวยใหการคิดมีความรอบคอบ
มากขึ้น และจากผลการวิจัยของ อนุพร พวงมาลี (2549:.60) ไดศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถ
การคิดวิเคราะหนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 โดยการจัดการเรียนรูแบบใชคําถามตามแนวคิดแบบ
หมวกหกใบของ เอ็ดเวิรด เดอ โบโน กับการจัดการเรียนรูแบบปกต ิผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ย
ความสามารถการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบใชคําถามตามแนวคิดหมวกหกใบ
ของ เอ็ดเวิรด เดอ โบโน สูงกวาการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01  
 จากเหตผุลดังกลาว สนับสนนุวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบ
หมวกหกใบ มีความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
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ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรู
และการศึกษาวิจัย ดังน้ี 
 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 ในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ครูควรจัดหาและเตรียมแหลงเรียนรูที่ใช
ในการคนควาขอมูลอยางเพียงพอ สามารถแนะนําแหลงการคนควาขอมูลที่ทําใหไดขอมูลที่ตรงตาม
ประเด็นที่ศึกษาคนควาได และใหเวลาในการคนควาหาขอมูลอยางเหมาะสมโดยควบคุมไมใหใชเวลา
มากหรือนอยเกินไป 
  1.2 ในระยะแรกนักเรียนไมคุนเคยกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่ตนเองตองคนควา
ขอมูล มาอภิปรายในกลุมสรุปองคความรูดวยตนเอง ครูควรมีบทบาทในการใชคําถามที่กระตุนยั่วยุ
ใหนักเรียนคิดตอ ชวยตรวจสอบการประมวลการสรางองคความรูใหมและเสริมแรงใหกําลังใจ  
  1.3 ในการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบ ในระยะแรก นักเรยีนจะมี
ความสบัสนในการแสดงความคิดตามสขีองหมวก ครูอาจใชการแสดงภาพหมวกพรอมคําอธิบายความหมาย
ของหมวกนั้นสั้นๆ ในระยะแรก เชน หมวกสีแดง เขียนอธิบายวา ความรูสึก เปนตน เม่ือนักเรียนคุนเคย
จึงใชภาพหมวกสีตางๆ ที่ไมมีคําอธิบายความหมายของหมวก 
  1.4 การเตรียมใบความรูเพ่ือใชในการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
เน้ือหาควรมีความชัดเจนเขาใจงาย นักเรยีนสามารถนําความรูทีไ่ดไปใชในการเสนอแนวทางแกปญหา
ได 
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
  2.1 ควรนํารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ
ไปวิจัยกับกลุมผูเรียนระดับอ่ืนๆ เชน ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับอุดมศึกษา 
เปนตน 
  2.2 ควรนํารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ
ไปวิจัยในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ เชน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เปนตน 
  2.3 ควรนํารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานหรือการจัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบไปพัฒนาทักษะดานอ่ืนๆ เชน ความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณ 
ความคิดสรางสรรค เปนตน 
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ภาคผนวก ก 
 

รายนามผูเชีย่วชาญตรวจเครื่องมือทีใ่ชในงานวิจยั 
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รายนามผูเชี่ยวชาญ 
 

 รายนามผูเชี่ยวชาญในการแนะนํา ตรวจสอบแกไขเครื่องมือ เพ่ือทําปริญญานิพนธดาน
ตางๆ ดังนี้ 
  - แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
  - แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกความคิดหกใบ 
  - แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาชีววิทยา เรื่อง ระบบนิเวศ 
  - แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห 

 
นางวิมลศรี รืน่บุญ       ครู  วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
          สอนวิชาชวีวทิยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
          โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
          จังหวัดลพบุร ี
 
นางกันตกมล  มุมบานเซา      ครู  วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
          สอนวิชาชวีวทิยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
          โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
          จังหวัดลพบุร ี
 
นางเกสรา มานะทัศน       ครู  วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
          สอนวิชาชวีวทิยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
          โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
          จังหวัดลพบุร ี
 
นายแมน เชื้อบางแกว       ครู  วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
          สอนวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
          โรงเรียนพระนารายณ 
          จังหวัดลพบุร ี
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ภาคผนวก ข 
 
 - ตารางคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
   และแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกความคิดหกใบ 
 - ตารางคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   วิชาชีววิทยา เร่ือง ระบบนิเวศ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
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ตาราง 16 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง 
     ระบบนิเวศ 

 

ผูเชี่ยวชาญ 
แผนการจัดการเรียนรู 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
IOC 

     

1 1 1 1 1.00 
2 1 1 1 1.00 
3 1 1 1 1.00 
4 1 1 1 1.00 
     

 
ตาราง 17 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนคิการคิดแบบหมวก 
     ความคิดหกใบ เรื่องระบบนิเวศ 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
แผนการจัดการเรียนรู 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
IOC 

     

1 1 1 1 1.00 
2 1 1 1 1.00 
3 1 1 1 1.00 
4 1 1 1 1.00 
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ตาราง 18 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาชวีวทิยา 
เรื่อง ระบบนิเวศ 

 

ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญ 
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
IOC ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
IOC 

          

1 1 1 1 1.00 16 0 1 1 0.67 
2 1 1 1 1.00 17 1 1 1 1.00 
3 1 0 1 0.67 18 1 1 0 0.67 
4 1 1 1 1.00 19 1 1 1 1.00 
5 1 1 1 1.00 20 1 0 1 0.67 
6 0 1 1 0.67 21 1 1 0 0.67 
7 1 1 1 1.00 22 1 1 1 1.00 
8 1 1 1 1.00 23 1 1 1 1.00 
9 1 1 1 1.00 24 1 1 1 1.00 
10 1 0 1 0.67 25 1 1 1 1.00 
11 1 1 1 1.00 26 1 1 1 1.00 
12 1 1 1 1.00 27 1 1 1 1.00 
13 1 1 1 1.00 28 1 1 1 1.00 
14 1 1 1 1.00 29 1 1 1 1.00 
15 0 1 1 0.67 30 1 0 1 0.67 
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ตาราง 19 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 

ผูเชี่ยวชาญคนที่ ผูเชี่ยวชาญคนที่ 
สถานการณ ขอที่ 

1 2 3 
IOC สถานการณ ขอที่ 

1 2 3 
IOC 

            

1 1 1 0 0.67 1 1 1 0 0.67 
2 1 1 1 1.00 2 1 0 1 0.67 
3 1 0 1 0.67 3 1 0 1 0.67 
4 1 1 1 1.00 4 1 1 1 1.00 

1 

5 1 1 1 1.00 

5 

5 1 1 1 1.00 
            

1 1 1 0 0.67 1 1 1 1 1.00 
2 0 1 1 0.67 2 1 1 1 1.00 
3 1 0 1 0.67 3 1 1 1 1.00 
4 1 1 0 0.67 4 1 1 0 0.67 

2 

5 1 1 1 1.00 

6 

5 1 0 1 0.67 
            

1 0 1 1 0.67 1 0 1 1 0.67 
2 1 1 1 1.00 2 0 1 1 0.67 
3 1 1 1 1.00 3 1 1 1 1.00 
4 1 0 1 0.67 4 1 1 1 1.00 

3 

5 1 1 1 1.00 

7 

5 1 1 1 1.00 
1 1 1 0 0.67 1 1 0 1 0.67 
2 1 1 1 1.00 2 1 0 1 0.67 
3 0 1 1 0.67 3 1 1 0 0.67 
4 1 1 0 0.67 4 1 1 1 1.00 

4 

5 1 1 1 1/00 

8 

5 1 1 1 1.00 
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ภาคผนวก ค 

 
 - ตารางผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก (r) และคาความยากงาย (p) และผลการวิเคราะห 
   ความเชื่อมั่น (rtt) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชวีวิทยา  
   เร่ืองระบบนเิวศ 
 - ตารางผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก (r) และคาความยากงาย (p) และผลการวิเคราะห 
   ความเชื่อมั่น (rtt) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
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ตาราง 20 ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
     ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบนิเวศ  
 

ขอที่ p r ขอที่ p r 
      

1 0.72 0.22 16 0.70 0.48 
2 0.54 0.36 17 0.42 0.68 
3 0.36 0.24 18 0.38 0.36 
4 0.52 0.56 19 0.52 0.44 
5 0.60 0.48 20 0.46 0.30 
6 0.38 0.20 21 0.65 0.40 
7 0.60 0.34 22 0.67 0.45 
8 0.40 0.39 23 0.44 0.56 
9 0.74 0.48 24 0.50 0.24 
10 0.68 0.44 25 0.38 0.50 
11 0.44 0.28 26 0.41 0.23 
12 0.50 0.24 27 0.60 0.48 
13 0.56 0.60 28 0.52 0.56 
14 0.66 0.45 29 0.50 0.40 
15 0.36 0.31 30 0.38 0.32 

      

 

มีคาความเชื่อม่ัน 0.80 
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 การหาคาความเชื่อม่ัน (rtt) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาชวีวิทยา โดย
ใชสูตร KR-20 (Kuder-Richardson) สูตร มีดังนี้ 
 

    
 
  เม่ือ  rtt  แทน  คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

    n  แทน  จํานวนขอของเครื่องมือวัด 

    p  แทน  สัดสวนของผูทําไดในขอหนึ่ง 
งหมดจํานวนคนทั้

ำถูกจํานวคนที่ท
=    

    q  แทน  สัดสวนของผูทําผิดในขอหนึ่งๆ หรือคือ 1- p 
     แทน  คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือฉบับนั้น 
 
การคํานวณหาคาความแปรปรวน        

     
 

     
       

     
 
แทนคาในสตูรเพ่ือหาความเชื่อม่ัน  
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ตาราง 21 ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถ 
     ในการคิดวิเคราะห 
 

สถานการณที ่ ขอที่ p r สถานการณที ่ ขอที่ p r 
        

1 0.43 0.58 1 0.66 0.52 
2 0.43 0.67 2 0.52 0.70 
3 0.66 0.65 3 0.28 0.22 
4 0.52 0.37 4 0.44 0.24 

1 

5 0.33 0.25 

5 

5 0.54 0.34 
        

1 0.71 0.33 1 0.71 0.57 
2 0.33 0.25 2 0.54 0.37 
3 0.56 0.34 3 0.25 0.28 
4 0.47 0.72 4 0.48 0.58 

2 

5 0.59 0.49 

6 

5 0.52 0.62 
        

1 0.61 0.68 1 0.74 0.57 
2 0.48 0.44 2 0.33 0.59 
3 0.70 0.38 3 0.27 0.32 
4 0.33 0.32 4 0.37 0.32 

3 

5 0.47 0.72 

7 

5 0.52 0.44 
        

1 0.66 0.70 1 0.66 0.52 
2 0.47 0.56 2 0.54 0.34 
3 0.59 0.41 3 0.42 0.24 
4 0.33 0.28 4 0.48 0.58 

4 

5 0.54 0.57 

8 

5 0.69 0.65 
        

 

มีคาความเชื่อม่ัน 0.70 

 
 
 
 



 
 

124 

 การหาคาความเชื่อม่ัน (rtt) ของแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชสูตร  
KR-20 (Kuder-Richardson) ดังนี้ 
 

    
 
  เม่ือ  rtt  แทน  คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

    n  แทน  จํานวนขอของเครื่องมือวัด 

    p  แทน  สัดสวนของผูทําไดในขอหนึ่งๆ 
งหมดจํานวนคนทั้

ำถูกจํานวคนที่ท
=  

       ของคนทําถูกกับคนทั้งหมด 
    q  แทน  สัดสวนของผูทําผิดในขอหนึ่งๆ หรือคือ 1- p 
     แทน  คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือฉบับนั้น 
 
การคํานวณหาคาความแปรปรวน        

    
 

    
       

    
 
แทนคาในสตูรเพ่ือหาความเชื่อม่ัน   
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ภาคผนวก ง 
 
 - ตารางคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชวีวิทยา เร่ือง ระบบนิเวศ กอนเรียน                      
   และหลงัเรียนของกลุมทดลองที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 - ตารางคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชวีวิทยา เร่ือง ระบบนิเวศ กอนเรียน 
   และหลงัเรียนของกลุมทดลองที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิด 
   แบบหมวกความคิดหกใบ 
 - ตารางคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของกลุม 
   ทดลองที่ 1 ที่ไดรับการจดัการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 - ตารางคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของกลุม 
   ทดลองที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกความคิดหกใบ 
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ตาราง 22 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เร่ือง ระบบนิเวศ กอนเรียนและหลังเรียนของ 
     กลุมทดลองที่ 1 ที่ไดรบัการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 

คนที ่ Pretest Posttest D D2 คนที ่ Pretest Posttest D D2 
          

1 13 22 9 81 23 11 16 5 25 
2 12 18 6 36 24 11 19 8 64 
3 10 19 9 81 25 8 14 6 36 
4 10 21 11 121 26 10 16 6 36 
5 12 23 11 121 27 13 24 11 121 
6 13 22 9 81 28 12 22 10 100 
7 12 18 6 36 29 15 21 6 36 
8 13 22 9 81 30 14 19 5 25 
9 14 23 9 81 31 10 19 9 81 
10 12 18 6 36 32 8 14 6 36 
11 16 24 8 64 33 11 19 8 64 
12 12 20 8 64 34 13 20 7 49 
13 11 17 6 36 35 11 16 5 25 
14 11 19 8 64 36 14 21 7 49 
15 9 18 9 81 37 16 25 9 81 
16 7 16 9 81 38 15 20 5 25 
17 10 18 8 64 39 11 17 6 36 
18 12 21 9 81 40 10 19 9 81 
19 8 19 11 121 41 13 25 8 64 
20 9 21 12 144 42 9 16 7 49 
21 10 19 9 81 43 12 18 6 36 
22 14 23 9 81 44 14 21 7 49 

          

     Σ 511 862 347 2885 
          

     
 

Χ  11.61 19.59   
          

     S 2.18 2.76   
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 การวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชวีวทิยา กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน โดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent 
Samples สูตรมี ดังนี้ 

 

             ;   
 
   t          แทน   คาวิกฤติทีใ่ชในการพิจารณาการแจกแจงแบบท ี

   D        แทน   ความแตกตางของคะแนนแตละคู 

   ΣD     แทน   ผลรวมความแตกตางจากการทดสอบกอนและหลังเรยีน 

   ΣD2  แทน. ผลรวมกําลังสองของความแตกตางจากการทดสอบกอนและหลังเรียน         

   n         แทน   จํานวนคูของคะแนนจากการทดสอบกอนและหลังเรียน  

   df        แทน   คาความเปนอิสระ 
 
 
 

        ;   
     
  แทนคาในสตูร      
 

    28.17 
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ตาราง 23 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชวีวทิยา เรื่อง ระบบนิเวศ กอนเรียนและหลังเรยีน 
     ของกลุมทดลองที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกความคิดหกใบ 
 

คนที ่ Pretest Posttest D D2 คนที ่ Pretest Posttest D D2 
          

1 10 16 6 81 23 7 11 4 16 
2 11 17 6 36 24 14 18 4 16 
3 12 18 6 36 25 13 16 3 9 
4 11 20 9 81 26 10 17 7 49 
5 10 17 7 64 27 15 20 5 25 
6 10 19 9 81 28 11 18 7 49 
7 11 20 9 81 29 10 14 4 16 
8 12 15 3 9 30 9 13 4 16 
9 13 15 2 4 31 12 17 5 25 
10 7 13 6 36 32 10 15 5 25 
11 8 16 8 64 33 11 13 2 4 
12 14 15 1 1 34 8 11 3 9 
13 9 13 4 16 35 11 15 4 16 
14 12 17 5 25 36 16 21 5 25 
15 13 14 1 1 37 14 17 3 9 
16 11 17 6 36 38 13 15 2 4 
17 12 19 7 49 39 8 12 4 16 
18 9 13 4 16 40 11 16 5 25 
19 12 17 5 25 41 11 18 7 49 
20 14 19 5 25 42 13 15 2 4 
21 10 14 4 16 43 10 16 6 36 
22 12 19 7 49 44 17 22 5 25 

          

     Σ 497 713 221 1319 
          

     
 

Χ  11.29 16.20   
          

     S 2.24 2.62   
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 การวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวชิาชวีวทิยากอนเรียนและหลังเรียนของนักเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกความคิดหกใบ โดย
ใชสถติิ t-test แบบ Dependent Samples สูตรมี ดังนี้ 

 

             ;   
 
   t         แทน   คาวิกฤติทีใ่ชในการพิจารณาการแจกแจงแบบท ี

   D        แทน   ความแตกตางของคะแนนแตละคู 

   ΣD     แทน   ผลรวมความแตกตางจากการทดสอบกอนและหลังเรยีน 

   ΣD2  แทน. ผลรวมกําลังสองของความแตกตางจากการทดสอบกอนและ 
       หลังเรียน         
   n         แทน   จํานวนคูของคะแนนจากการทดสอบกอนและหลังเรียน  

   df       แทน   คาความเปนอิสระ 
 
  แทนคาในสตูร  

        ;   
     

    15.17 
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ตาราง 24 คะแนนความสามารถในการคดิวิเคราะห กอนเรียนและหลังเรียน ของกลุมทดลองที ่1 ที่ 
     ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 

คนที ่ Pretest Posttest D D2 คนที ่ Pretest Posttest D D2 
          

1 19 29 10 100 23 13 21 8 64 
2 17 28 9 36 24 16 24 8 64 
3 21 30 9 81 25 17 27 10 100 
4 19 26 7 49 26 16 25 9 81 
5 19 28 9 81 27 17 25 8 64 
6 20 26 6 36 28 12 20 8 64 
7 15 22 7 49 29 21 28 7 49 
8 13 24 7 49 30 14 19 5 25 
9 19 27 8 64 31 16 21 5 25 
10 21 29 8 64 32 13 23 10 100 
11 11 20 9 81 33 13 20 7 49 
12 20 26 6 36 34 18 25 7 49 
13 12 22 10 100 35 14 20 6 36 
14 16 23 7 49 36 18 27 9 81 
15 19 27 8 64 37 19 22 3 9 
16 17 27 10 100 38 18 20 2 4 
17 14 20 6 36 39 16 21 5 25 
18 19 25 6 36 40 17 23 6 36 
19 13 19 6 36 41 16 24 8 64 
20 16 24 8 64 42 15 19 4 16 
21 11 20 9 81 43 14 26 12 144 
22 19 25 6 36 44 18 27 9 81 

          

     Σ 721 1054 327 2558 
          

     
 

Χ  16.39 23.95   
          

     S 2.81 3.19   
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 การวิเคราะหขอมูลความสามารถในการคิดวิเคราะห กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน โดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent 
Samples สูตรมี ดังนี้ 

 

             ;   
 
   t          แทน   คาวิกฤติทีใ่ชในการพิจารณาการแจกแจงแบบท ี

   D       แทน   ความแตกตางของคะแนนแตละคู 

   ΣD     แทน   ผลรวมความแตกตางจากการทดสอบกอนและหลังเรยีน 

   ΣD2  แทน. ผลรวมกําลังสองของความแตกตางจากการทดสอบกอนและหลังเรียน         

   n         แทน   จํานวนคูของคะแนนจากการทดสอบกอนและหลังเรียน  

   df        แทน   คาความเปนอิสระ 
 
  แทนคาในสตูร  

        ;   
     

    28.68 
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ตาราง 25 คะแนนความสามารถในการคดิวิเคราะห กอนเรียนและหลังเรียน ของกลุมทดลองที ่2 ที่ 
     ไดรับการจัดการเรียนรูโดยเทคนิคการคิดแบบหมวกความคิดหกใบ 
 

คนที ่ Pretest Posttest D D2 คนที ่ Pretest Posttest D D2 
          

1 16 21 5 25 23 15 23 8 64 
2 14 20 6 36 24 14 21 7 49 
3 12 21 9 81 25 18 23 5 25 
4 15 19 4 16 26 20 24 4 16 
5 13 19 6 36 27 21 23 2 4 
6 18 22 4 16 28 14 17 3 9 
7 17 23 6 36 29 18 24 6 36 
8 15 20 5 25 30 17 22 5 25 
9 16 21 5 25 31 16 24 8 64 
10 22 27 5 25 32 16 20 4 16 
11 19 21 2 4 33 15 20 5 25 
12 18 22 4 16 34 18 24 6 36 
13 15 23 8 64 35 16 21 5 25 
14 15 21 6 36 36 17 20 3 9 
15 14 20 6 36 37 14 19 5 25 
16 21 28 7 49 38 17 20 3 9 
17 18 21 3 9 39 16 19 3 9 
18 13 17 4 16 40 21 24 3 9 
19 14 20 6 36 41 13 20 7 49 
20 18 21 3 9 42 16 21 5 25 
21 13 22 9 81 43 15 22 7 49 
22 12 18 6 36 44 17 21 4 16 

          

     Σ 712 939 227 1307 
          

     
 

Χ  16.18 21.34   
          

     S 2.49 2.24   
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 การวิเคราะหขอมูลความสามารถในการคิดวิเคราะห กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกความคิดหกใบ โดยใช
สถิติ t-test แบบ Dependent Samples สูตรมี ดังนี้ 

 

             ;   
 
   t        แทน   คาวิกฤติทีใ่ชในการพิจารณาการแจกแจงแบบท ี

   D     แทน   ความแตกตางของคะแนนแตละคู 

   ΣD     แทน   ผลรวมความแตกตางจากการทดสอบกอนและหลังเรยีน 

   ΣD2  แทน. ผลรวมกําลังสองของความแตกตางจากการทดสอบกอนและหลังเรียน        
   n          แทน   จํานวนคูของคะแนนจากการทดสอบกอนและหลังเรียน  

   df       แทน   คาความเปนอิสระ 
 
  แทนคาในสตูร  

         ;   

    19.25 
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ภาคผนวก จ 
 
 - ตารางการวเิคราะหคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาชวีวิทยา เรื่อง ระบบนเิวศ 
   ระหวางกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 โดยใชสถิติ t-test แบบ  Independent  
   Sample ในรูป Difference Score 
 - ตารางการวิเคราะหคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห ระหวางกลุมทดลองที่ 1   
   และกลุมทดลองที่ 2 โดยใชสถิต ิt-test แบบ Independent Sample ในรูป  
   Difference Score 
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ตาราง 26 การวิเคราะหคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชวีวทิยา เรื่อง ระบบนิเวศ ระหวาง กลุม 
     ทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 โดยใชสถิต ิt-test แบบ Independent Sample ในรูป Difference Score 

 

กลุมทดลองที ่1 กลุมทดลองที ่2 
คนที ่

Pre Post D1 Pre Post D2 
(D1-MD1)

2 (D2-MD2)
2 

         

1 13 22 9 10 16 6 1.23 1.10 
2 12 18 6 11 17 6 3.57 1.10 
3 10 19 9 12 18 6 1.23 1.10 
4 10 21 11 11 20 11 9.67 16.40 
5 12 23 11 10 17 7 9.67 4.20 
6 13 22 9 10 19 9 1.23 16.40 
7 12 18 6 11 20 9 3.57 16.40 
8 13 22 9 12 15 3 1.23 3.80 
9 14 23 9 13 15 2 1.23 8.70 
10 12 18 6 7 13 6 3.57 1.10 
11 16 24 8 8 16 8 0.01 9.30 
12 12 20 8 14 15 1 0.01 15.60 
13 11 17 6 9 13 4 3.57 0.90 
14 11 19 8 12 17 5 0.01 0.00 
15 9 18 9 13 14 1 1.23 15.60 
16 7 16 9 11 17 6 1.23 1.10 
17 10 18 8 12 19 7 0.01 4.20 
18 12 21 9 9 13 4 1.23 0.90 
19 8 19 11 12 17 5 9.67 0.003 
20 9 21 12 14 19 5 16.89 0.003 
21 10 19 9 10 14 4 1.23 0.90 
22 14 23 9 12 19 7 1.23 4.20 
23 11 16 5 7 11 4 8.35 0.90 
24 11 19 8 14 18 4 0.01 0.90 
25 8 14 6 13 16 3 3.57 3.80 
26 10 16 6 10 17 7 3.57 4.20 
27 13 24 11 15 20 5 9.67 0.003 
28 12 22 10 11 18 7 4.45 4.20 



 
 

136 

ตาราง 26 (ตอ) 
 

กลุมทดลองที ่1 กลุมทดลองที ่2 
คนที ่

Pre Post D1 Pre Post D2 
(D1-MD1)

2 (D2-MD2)
2 

         

29 15 21 6 10 14 4 3.57 0.90 
30 14 19 5 9 13 4 8.35 0.90 
31 10 19 9 12 17 5 1.23 0.003 
32 8 14 6 10 15 5 3.57 0.003 
33 11 19 8 11 13 2 0.01 8.70 
34 13 20 7 8 11 3 0.79 3.80 
35 11 16 5 11 15 4 8.35 0.90 
36 14 21 7 16 21 5 0.79 0.003 
37 16 25 9 14 17 3 1.23 3.80 
38 15 20 5 13 15 2 8.35 8.70 
39 11 17 6 8 12 4 3.57 0.90 
40 10 19 9 11 16 5 1.23 0.003 
41 13 25 8 11 18 7 0.01 4.20 
42 9 16 7 13 15 2 0.79 8.70 
43 12 18 6 10 16 6 3.57 1.10 
44 14 21 7 17 22 5 0.79 0.003 

         

Σ 521 862 347 497 713 221 148.43 179.71 
         
 

Χ  11.61 19.59 7.87 11.30 16.20 4.91   
         

 
 การวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาชวีวิทยา ระหวางกลุมทดลองที่ 1 ที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และกลุมทดลองที่ 2 ที่ไดรบัการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค
การคิดแบบหมวกความคิดหกใบ โดยใชสถิต ิt-test แบบ Independent Sampleในรูป Difference 
Score สูตรมี ดังนี้ 
 

         ;      
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  ซึ่ง     
 

  และ   
 

     
 

     
 

  และ   
  
  

     
 

      
  
 

          ;      
 
  แทนคาในสตูร    
 

         ;       
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ตาราง 27 การวิเคราะหคะแนนความสามารถในการคดิวิเคราะห ระหวางกลุมทดลองที่ 1 และกลุม 
     ทดลองที่ 2 โดยใชสถิต ิt-test แบบ Independent Sample ในรูป Difference Score 
 

กลุมทดลองที ่1 กลุมทดลองที ่2 
คนที ่

Pre Post D1 Pre Post D2 
(D1-MD1)

2 (D2-MD2)
2 

         

1 19 29 10 16 21 5 6.60 0.03 
2 17 28 9 14 20 6 2.46 0.71 
3 21 30 9 12 21 9 2.46 14.75 
4 19 26 7 15 19 4 0.18 1.35 
5 19 28 9 13 19 6 2.46 0.71 
6 20 26 6 18 22 4 2.04 1.35 
7 15 22 7 17 23 6 0.18 0.71 
8 13 24 7 15 20 5 0.18 0.03 
9 19 27 8 16 21 5 0.32 0.03 
10 21 29 8 22 27 5 0.32 0.03 
11 11 20 9 19 21 2 2.46 9.99 
12 20 26 6 18 22 4 2.04 1.35 
13 12 22 10 15 23 8 6.60 8.07 
14 16 23 7 15 21 6 0.18 0.71 
15 19 27 8 14 20 6 0.32 0.71 
16 17 27 10 21 28 7 6.60 3.39 
17 14 20 6 18 21 3 2.04 4.67 
18 19 25 6 13 17 4 2.04 1.35 
19 13 19 6 14 20 6 2.04 0.71 
20 16 24 8 18 21 3 0.32 4.67 
21 11 20 9 13 22 9 2.46 14.75 
22 19 25 6 12 18 6 2.04 0.71 
23 13 21 8 15 23 8 0.32 8.07 
24 16 24 8 14 21 7 0.32 3.39 
25 17 27 10 18 23 5 6.60 0.03 
26 16 25 9 20 24 4 2.46 1.35 
27 17 25 8 21 23 2 0.32 9.99 
28 12 20 8 14 17 3 0.32 4.67 
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ตาราง 27 (ตอ) 
 

กลุมทดลองที ่1 กลุมทดลองที ่2 
คนที ่

Pre Post D1 Pre Post D2 
(D1-MD1)

2 (D2-MD2)
2 

         

29 21 28 7 18 24 6 0.18 0.71 
30 14 19 5 17 22 5 5.90 0.03 
31 16 21 5 16 24 8 5.90 8.07 
32 13 23 10 16 20 4 6.60 1.35 
33 13 20 7 15 20 5 0.18 0.03 
34 18 25 7 18 24 6 0.18 0.71 
35 14 20 6 16 21 5 2.04 0.03 
36 18 27 9 17 20 3 2.46 4.67 
37 19 22 3 14 19 5 19.62 0.03 
38 18 20 2 17 20 3 29.48 4.67 
39 16 21 5 16 19 3 5.90 4.67 
40 17 23 6 21 24 3 2.04 4.67 
41 16 24 8 13 20 7 0.32 3.39 
42 15 19 4 16 21 5 11.76 0.03 
43 14 26 12 15 22 7 20.88 3.39 
44 18 27 9 17 21 4 2.46 1.35 

         

Σ 721 1054 328 712 939 227 172.80 135.89 
         
 

Χ  16.39 23.95 7.43 16.18 21.34 5.16   
         

 
 การวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาชวีวิทยา ระหวางกลุมทดลองที่ 1 ที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และกลุมทดลองที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค
การคิดแบบหมวกความคิดหกใบ โดยใชสถิต ิ t-test แบบ Independent Sampleในรูป Difference 
Score สูตรมี ดังนี้ 
 

         ;      
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  ซึ่ง     
 
 

  และ   
 
     

    
 

    
 

  และ   
 

     
 

      
  

 แทนคาในสตูร           ;      
 

            ;     
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ภาคผนวก ฉ 
 

  -  ตวัอยางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
  -  ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกความคิดหกใบ 
  -  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชวีวทิยา 
  -  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
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แผนการจัดการเรียนรู 
การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

หนวยการเรียนรูที่  9  เร่ือง  ความสัมพันธในระบบนิเวศ 
ว40245  ชีววทิยา               รายวิชาเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6                                        เวลาเรียน    4     คาบ   

 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  สืบคนขอมูล สํารวจวิเคราะห อภิปรายและอธิบายรูปแบบความสัมพันธในระบบนิเวศ 

 

สาระสําคัญ 
 องคประกอบที่สําคัญที่สําคญัของระบบนเิวศคือ ปจจัยทางกายภาพ และปจจัยทางชีวภาพ 
การอยูรวมกนัของสิ่งมีชวีติและสิ่งแวดลอมที่สิ่งมีชีวติน้ัน อาศัยอยูกอใหมีความสัมพันธเกดิขึ้นภายใน
ระบบนิเวศ ความสัมพันธนั้นอาจเกิดระหวาง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตหรือความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต
และปจจัยทางกายภาพ และความสัมพันธเกิดระหวางสิ่งมีชีวิตกบัสิ่งไมมีชีวิตหรือความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตกบัปจจัยทางชีวภาพ 

 

สาระการเรียนรู 
 ความสัมพันธในระบบนิเวศมี 2 รูปแบบ คือ 
 1. ความสัมพันธระวางสิ่งมีชวีติกบัสิ่งไมมีชวีติ (ปจจัยทางกายภาพ) สิ่งมีชีวติจะดํารงอยูได
ตองมีความสมัพันธกบัปจจัยทางกายภาพ เชน อุณหภูมิ แสง อากาศ ความเปนกรดเปนเบส ดิน น้ํา 
เปนตน  
 2. ความสัมพันธระหวาง สิ่งมีชีวติกับสิ่งมีชวีิต (ปจจัยทางชีวภาพ) ความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวติและสิง่มีชีวติมีทั้งความสัมพันธระหวางสิ่งมีชวีติชนิดเดียวกัน และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต
ตางชนิดกัน รปูแบบความสมัพันธของสิ่งมีชีวิตตางชนดิกันมีหลายรูปแบบ แบงตามการไดประโยชน 
และการเสียประโยชน และสามารถเขียนแสดงรูปแบบความสัมพันธโดยใชสัญลักษณ + , - หรือ 0 
สามารถแบงไดความสัมพันธไดลักษณะตางๆ ดังนี้ 
  2.1 ความสัมพันธที่ตางฝายตางไดประโยชน (+/+) ไดแก ภาวะพึ่งพาอาศยั (Mutualism)  
การไดประโยชนรวมกัน (Protocooperation)  
  2.2 ความสัมพันธที่ฝายหนึ่งไดประโยชน อีกฝายไมไดไมเสียประโยชน (+/0) ไดแก 
ภาวะอิงอาศัย (Commensalism)  
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  2.3 ความสัมพันธที่ฝายหนึ่งไดประโยชนอีกฝายเสียประโยชน (+/-) ไดแก ภาวะลา
เหยื่อ (Predation) ภาวะปรสิต (Parasitism) 
  2.4 ความสัมพันธที่ตางฝายตางเสียประโยชน (-/-) ไดแก ภาวะแกงแยงแขงขัน (Competition) 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2.  ความสามารถในการคิด   
 3.  ความสามารถในการใชทักษะชีวติ 
 4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
 5. ความสามารถในการแกปญหา 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค  
 1.  ซื่อสัตย 
 2.  มีวินัย 
 3.  ใฝเรียนใฝรู 
 4.  มุงม่ันในการทํางาน 

 

ชิ้นงานหรือภาระงาน   
 แบบบันทึกขอมูลการศึกษาคนควา 

 

การวัดและประเมินผล 
 1. การวัดและประเมินผลระหวางเรียน 
  1.1 สังเกตการรวมอภิปรายและการทํากิจกรรม 
  1.2 ตรวจแบบบันทึกขอมูลการศึกษาคนควา 
  1.3 การนําเสนอหนาชั้นเรียน 
 2. การวัดและประเมินผลหลังเรียน 
  ทดสอบหลังเรียน 
 

กิจกรรมการเรียนรู 
 1.  ข้ันกําหนดปญหา 
  1.1 ใหนักเรียนนั่งประจํากลุมเดิมในคาบที่แลว 
  1.2 ครูเลาเหตกุารณตัวอยางดังตอไปน้ี “ในแนวปะการังแหงหน่ึงมีปะการังสวยงามมากมาย 
รวมทั้งมีดอกไมทะเลอยูเปนจํานวนมาก ในแนวดอกไมทะเลสวยงามเหลานี้ เราก็พบปลาการตูนอยู
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เปนจํานวนมากเชนกัน ตอมามีการปลอยสารอินทรียตางๆ ลงสูแหลงน้ํามาก มีคราบน้ํามันลอยอยู
บนผิวนํ้า บดบังแสงอาทิตยที่สงลงใตผิวน้ํา ทําใหในน้ําทะเลมีออกซิเจนนอยลง สงผลใหปะการังและ
ดอกไมทะเลตาย ตอมาปลาการตูนที่อยูอาศัยบริเวณดอกไมทะเลก็ลดจํานวนลงเชนกัน นอกจากนั้น
ปลาชนิดอ่ืนๆ ที่เคยอยูอาศัยในที่อุดมสมบูรณแหงน้ี ก็ลดจํานวนลง” แลวถามนักเรียนในประเด็น
ดังตอไปน้ี 
   1.2.1 การที่น้ําทะเลสกปรก มีคราบน้ํามันทําใหปริมาณออกซิเจนในน้ําลดลงไดอยางไร  
   1.2.2 การที่ดอกไมทะเลตายเกี่ยวของกับการลดจํานวนของปลาการตูนหรือไม  
   1.2.3 การดํารงชีวิตของปะการัง ดอกไมทะเล และปลาการตนูเกี่ยวของกบัปจจัย
ใดบาง 

 
    อภิปรายในประเด็นปจจัยที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต คอื ปจจัยดังกลาว แยกได
เปนปจจัยทางกายภาพและปจจัยทางชีวภาพ ดังน้ันการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดลอมที่
สิ่งมีชีวิตน้ันอาศัยอยู จะตองเกี่ยวของหรือสัมพันธกับปจจัยทางกายภาพและปจจัยทางชีวภาพเสมอ  
  1.3 ใหนักเรยีนแตละกลุมรวมกนัคิดตั้งปญหาทีเ่กี่ยวของกับความสมัพันธระหวางสิง่มีชีวติ
กับปจจัยทางกายภาพและความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับปจจัยทางชีวภาพ 
  1.4 ใหนักเรยีนอภปิรายและนาํเสนอปญหาภายในกลุม เชน ปจจัยทางกายภาพทีเ่กี่ยวของ
กับการดํารงชีวิตมีอะไรบาง สิ่งมีชีวิตเกี่ยวของกับปจจัยทางกายภาพอยางไรบาง ปจจัยทางชีวภาพที่
เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตมีอะไรบาง รูปแบบความสัมพันธระหวางปลาการตูนและดอกไมทะเล เปน
อยางไร สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ มีรูปแบบความสัมพันธกันเปนแบบใดบาง เปนตน 
 2. ข้ันทําความเขาใจปญหา 

2.1 อภิปรายรวมกันเพ่ือทบทวนเกี่ยวกับรูปแบบความสัมพันธในระบบนิเวศ ซึ่งประกอบดวย
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับปจจัยทางกายภาพ และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับปจจัยทาง
กายภาพ 
  2.2 ใหนักเรยีนแตละกลุมรวมกนัอภิปรายเกีย่วกบัประเด็นปญหา เร่ือง ความสมัพันธใน
ระบบนิเวศในประเด็นตางๆ และสงตัวแทนออกไปเขียนประเด็นปญหาตางๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ
ในระบบนิเวศตามขอเสนอของกลุมบนกระดานดํา 
  2.3 ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายและพิจารณาประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธใน
ระบบนิเวศวา มีประเด็นใดบางที่นักเรียนตองการศึกษาคนควา และจัดลําดับประเด็นที่ตองการศึกษา
ใหเหมาะสม เชน  
   2.3.1 ปจจัยทางกายภาพที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตมีอะไรบาง  
   2.3.2 สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศตางๆตองมีการปรับตัวใหเหมาะสมกับปจจัยทางกาย
ที่ตางกันอยางไร  
   2.3.3 หากขาดปจจัยทางกายภาพบางชนิดจะสงผลตอสิ่งมีชีวิตอยางไร  
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   2.3.4 ปจจัยทางชีวภาพที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตมีอะไรบาง  
   2.3.5 รูปแบบความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตมีแบบใดบาง 
   2.3.6 มนุษยมีความสัมพันธกับสิ่งมีชีวิตอ่ืนอยางไรบาง  เปนตน 
  2.4 นักเรียนแตละกลุมรวมกันวางแผนการดําเนินการศึกษาคนควาตามประเด็นที่ตองการ 
ศึกษา 
 3. ข้ันดําเนินการศึกษาคนควา 
  ใหนักเรียนแตละกลุมดําเนินการศึกษาคนควา ตามประเด็นที่ตองการ เชน ปจจัยทางกายภาพ
ที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตมีอะไรบาง สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศตางๆ ตองมีการปรับตัวใหเหมาะสมกับ
ปจจัยทางกายที่ตางกันอยางไร ปจจัยทางชีวภาพที่เกี่ยวของกบัการดาํรงชีวติมีอะไรบาง รูปแบบความ 
สัมพันธระหวางสิ่งมีชีวติมีแบบใดบาง และประเด็นอ่ืนๆ ที่นักเรยีนตองการศึกษาเพิม่เติม  
 4. ข้ันสังเคราะหความรู 
  4.1 นักเรียนแตละกลุมนําขอมูลที่ไดจากการศกึษาคนความาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในกลุม
และรวมกันคดิพิจารณาตอไปวา ความรูที่ไดมามีความถกูตอง สมบูรณและครบถวนตามประเด็นทีต่องการ
ศึกษาแลวหรือไม ถาขอมูลยังไมเพียงพอ ก็รวมกันอภิปรายและชวยกันศึกษาคนควาเพิ่มเติม 
  4.2 นักเรียนบันทึกขอมูลและผลการดําเนินการศึกษาคนควาของกลุมลงแบบบันทึกขอมูล
การศกึษาคนควา 
 5. ข้ันสรุปและประเมินคาของคําตอบ 
  5.1 นักเรียนแตละกลุมรวมกันนําเสนอขอมูลที่สังเคราะหได และรวมกันอภิปรายวา ขอมูล
ของแตละกลุมที่ไดการศึกษาคนควาครบถวนถูกตองสมบูรณ ถูกตองหรือไม โดยครูชวยตรวจสอบ 
และแนะนําเพิ่มเติม 
  5.2 ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันสรุปองคความรูในภาพรวมของปญหาอีกครั้ง 
 6. ข้ันนําเสนอและประเมินผล 
  6.1 ใหนักเรียนในแตละกลุมรวมกันออกแบบการสรุปผลการดําเนินการศกึษาคนควาของ
กลุมเพ่ือนําเสนอหนาชั้นตามรูปแบบที่นักเรียนสนใจ 
  6.2 ใหนักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอผลการดําเนินการศึกษาคนควาหนาหนาชั้นเรียน 
  6.3 นักเรียนรวมกันประเมินทั้งงานของกลุมตนเองและของเพื่อน 
 

สื่อและแหลงเรียนรู 
 1. สื่อ Internet สืบคนขอมูลเรื่องรูปแบบความสัมพันธในระบบนิเวศ 
 2. ใบความรูที่ 2 เร่ือง ความสัมพันธในระบบนิเวศ 
 3. หนังสือเรียนชีววิทยา ม. 6  เลม 6 
 4. หนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาชีววิทยาและระบบนิเวศ 
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การวัดและประเมินผล 
 1. ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมโดยใชแบบประเมินพฤติกรรมการ ทํางานกลุม 
 2. ประเมินแบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรูและสืบคนขอมูล 
 3. ประเมินการนําเสนอผลงานของนักเรียนโดยใหนักเรียนรวมกันประเมิน 
 4. ทดสอบยอยหลังเรียน 
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หนวยการเรียนรู เร่ือง ความสัมพันธในระบบนิเวศ 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  สืบคนขอมูล สํารวจวิเคราะห  
อภิปรายและอธิบายรูปแบบความสัมพันธในระบบนิเวศ 

 
 

ชื่อ-สกุล ...................................................................... เลขที่ ...................... ชั้น .............................. 
รายชื่อสมาชิกภายในกลุม   กลุมที่  ..................... 
 1. ……………………………………………................................ เลขที ่........................... 
 2. ……………………………………………................................ เลขที ่........................... 
 3. ……………………………………………................................ เลขที ่........................... 
 4. ……………………………………………................................ เลขที ่........................... 
 
 
กิจกรรมการเรียนรู : ใหนักเรียนบันทึกปญหา ผลการอภิปราย การวางแผนการสืบคนขอมูลและผล
การสืบคนขอมูลของกลุม 
 1. บันทึกประเด็นปญหาที่จากสถานการณและปญหาที่เกีย่วกบัความสมัพันธในระบบนเิวศ 
     ............................................................................................................. 
     ............................................................................................................. 
     ............................................................................................................. 
     ............................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 2. ประเด็นปญหาที่สนใจศึกษาคนควา 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรูและการสืบคนขอมูล  
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 จากประเด็นทีจ่ะศึกษาคนควา ประกอบดวยหัวขอตางๆ คือ 
     ............................................................................................................. 
     ............................................................................................................. 
     ............................................................................................................. 
     ............................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 ☺  แหลงขอมูลที่จะศึกษาคนควาคือ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
............................ 
 ☺ บันทึกขอมูลจากการศกึษาคนควา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วางแผนการคนควา 

 

ประเด็นที่ 1. .......................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

แหลงขอมูล.............................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 
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ประเด็นที่ 2.......................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

แหลงขอมูล.............................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

ประเด็นที่ 3 .......................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

แหลงขอมูล.............................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
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ประเด็นทีต่องศึกษาเพิ่มเติม 
     ............................................................................................................. 
     ............................................................................................................. 
     ............................................................................................................. 
     ............................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        สรุปความรูที่ได 

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

บันทึกการศกึษาเพิ่มเติม ……………………………………………………………………………... 
…………………............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินตนเองของนักเรียน 
 
ชื่อ-สกุล .......................................................................... เลขที ่................. ชั้น ........................... 
หนวยการเรียนรูเรื่อง .................................................................................................................... 
 

กิจกรรมที่ประเมินผล 
ดีมาก 

3 คะแนน 
ดี 

2 คะแนน 
พอใช 

1 คะแนน 

● ฉันเสนอแนวคิดและขอเท็จจริงตอปญหากับกลุม    

● ฉันชวยพิจารณาและสรางสิ่งที่ตองเรียนรูเพ่ิมเติมกบักลุม    

● ฉันใชแหลงขอมูลอยางหลากหลายในการศึกษาคนควา    

● ฉันชวยคิดเพื่อแกปญหากับกลุม    

● ฉันเสนอขอมูล ความรูใหมๆ ตอกลุม    

● ฉันชวยกลุมในการทํางาน    

รวมคะแนน  
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แผนการจัดการเรียนรู 
การจัดการเรียนรูที่ใชเทคนิคความคิดแบบหมวกความคิดหกใบ 

หนวยการเรียนรูที่  9  เร่ือง  ความสัมพันธในระบบนิเวศ 
ว40245  ชีววทิยา                รายวิชาเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6                                            เวลาเรียน   4    คาบ 
 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 สืบคนขอมูล สํารวจวิเคราะห อภิปรายและอธิบายรูปแบบความสัมพันธในระบบนิเวศ 
 

สาระสําคัญ 
 องคประกอบที่สําคัญที่สําคญัของระบบนิเวศคือ ปจจัยทางกายภาพ และปจจัยทางชีวภาพ 
การอยูรวมกันของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมที่สิ่งมีชีวิตน้ัน อาศัยอยูกอใหมีความสัมพันธเกิดขึ้นภายใน
ระบบนิเวศ ความสัมพันธนั้นอาจเกิดระหวาง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตหรือความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต
และปจจัยทางกายภาพ และความสัมพันธเกิดระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต หรือความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตกับปจจัยทางชีวภาพ 
 

สาระการเรียนรู 
 ความสัมพันธในระบบนิเวศ มี 2 รูปแบบคือ 
  1. ความสัมพันธระวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต (ปจจัยทางกายภาพ) สิ่งมีชีวิตจะดํารง
อยูไดตองมีความสัมพันธกบัปจจัยทางกายภาพ เชน อุณหภูมิ แสง อากาศ ความเปนกรดเปนเบส  
ดิน น้ํา เปนตน  
  2. ความสัมพันธระหวาง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวติ (ปจจัยทางชีวภาพ) ความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิต มีทั้งความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันและความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต
ตางชนิดกัน รูปแบบความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตตางชนิดกันมีหลายรูปแบบ แบงตามการไดประโยชน 
และการเสียประโยชน และสามารถเขียนแสดงรูปแบบความสัมพันธโดยใชสัญลักษณ + , - หรือ 0 
สามารถแบงไดความสัมพันธไดลักษณะตางๆ ดังน้ี 
   2.1 ความสัมพันธที่ตางฝายตางไดประโยชน (+/+) ไดแก ภาวะพึ่งพาอาศัย (Mutualism)  
การไดประโยชนรวมกัน (Protocooperation)  
   2.2 ความสัมพันธที่ฝายหนึ่งไดประโยชนอีกฝายไมไดไมเสียประโยชน (+/0) ไดแก 
ภาวะอิงอาศัย (Commensalism)  
   2.3 ความสัมพันธที่ฝายหนึ่งไดประโยชนอีกฝายเสียประโยชน (+/-) ไดแก ภาวะลา
เหยื่อ (Predation) , ภาวะปรสิต (Parasitism) 
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   2.4 ความสัมพันธที่ตางฝายตางเสียประโยชน (-/-) ไดแก ภาวะแกงแยงแขงขัน 
(Competition) 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
 2.  ความสามารถในการคิด   
 3.  ความสามารถในการใชทักษะชีวติ 
 4. ความสามารถในการแกปญหา 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค  
 1.  ซื่อสัตย 
 2.  มีวินัย 
 3.  ใฝเรียนใฝรู 
 4.  มุงม่ันในการทํางาน 
 

ชิ้นงานหรือภาระงาน   
 แบบบันทึกขอมูลการศึกษาคนควา 

การวัดและประเมินผล 
 1. การวัดและประเมินผลระหวางเรียน 
  1.1 สังเกตการรวมอภิปรายและการทํากิจกรรม 
  1.2 ตรวจแบบบันทึกขอมูลการศึกษาคนควา 
  1.3 การนําเสนอหนาชั้นเรียน 
 2. การวัดและประเมินผลหลังเรียน 
  ทดสอบหลังเรียน 

 
กิจกรรมการเรียนรู 
 1. ข้ันเตรียม  
  1.1 แบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ ละ 4 คน แตละกลุมกําหนดหนาที่ของสมาชิก คือ
หัวหนากลุม เลขานุการ ผูรายงาน และสมาชิก โดยหนาของแตละคนหมุนเวียนกันไป ไมซ้ํากับคาบ
ที่แลว 
  1.2 ทบทวนหนาที่ของแตละคนและแจงผลการเรียนรูที่คาดหวังใหนักเรียนทุกคนทราบ 
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 2. ข้ันนําเขาสูบทเรียน  
  ครูเลาเหตกุารณตัวอยางดังตอไปน้ี “ในแนวปะการังแหงหน่ึงมีปะการงัสวยงามมากมาย 
รวมทั้งมีดอกไมทะเลอยูเปนจํานวนมาก ในแนวดอกไมทะเลสวยงามเหลานี้ เราก็พบปลาการตูนอยู
เปนจํานวนมากเชนกัน ตอมามีการปลอยสารอินทรียตางๆ ลงสูแหลงน้ํามาก มีคราบน้ํามันลอยอยู
บนผิวนํ้า บดบังแสงอาทิตยที่สงลงใตผิวน้ํา ทําใหในน้ําทะเลมีออกซิเจนนอยลง สงผลใหปะการังและ
ดอกไมทะเลตาย ตอมาปลาการตูนที่อยูอาศัยบริเวณดอกไมทะเลก็ลดจํานวนลงเชนกัน นอกจากนั้น
ปลาชนิดอ่ืนๆ ที่เคยอยูอาศัยในที่อุดมสมบูรณแหงนี้ก็ลดจํานวนลง” และตั้งคําถามเก่ียวกับความสัมพันธ
ในระบบนิเวศ 
 3.  ข้ันดําเนินการสอน 
  3.1 ขั้นรวบรวมขอมูลโดยใชหมวกสีขาว ใหนักเรียนแตละคนบันทึกขอมูลหรือขอเท็จจริง
จากภาพ ลงในแบบบันทึกขอมูลของแตละคน 
  3.2 ขั้นกําหนดปญหาโดยใชหมวกสีฟา นักเรียนรวมกนัพิจารณาวามีความสมัพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตกับปจจัยใดบาง และมีความสัมพันธเปนอยางไร แลวบันทึกลงในแบบบันทึกขอมูลของแตละคน 
  3.3 ขั้นเสนอทางเลือกโดยใชหมวกสีเขียว นักเรียนแตละคนศึกษาใบความรูเรื่องความสัมพันธ
ในระบบนิเวศ และหนังสือเรียนชีวิทยา ม.6 เลม 6 แลวเสนอปจจัยที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวติของ
สิ่งมีชีวิตในระบบนเิวศ รูปแบบความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตและปจจัยตางๆ ในระบบนิเวศ และการเกิด 
ผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ ตอเนื่องกันเนื่องมาจากสาเหตุใด 
  3.4 ขั้นตัดสินใจเลอืกทางเลือก นักเรียนกลับเขากลุมและนาํแบบบนัทึกขอมูลของตนเอง
มาอภิปรายรวมกันภายในกลุมเพ่ือโดยใชหมวกสีตางๆ ดังนี้ 
   3.4.1 หมวกสีเหลือง พิจารณาขอดีของความสัมพันธในรูปแบบตาง  ๆหรือความสัมพันธ
รูปแบบใดที่กอใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต คุณคาของการอยูรวมกันในระบบนิเวศ 
   3.4.2 หมวกสีดํา พิจารณาขอเสียของความสัมพันธในรปูแบบตางๆ หรือความสัมพันธ
รูปแบบใดทีก่อใหเกิดผลเสยีตอการดํารงชีวติของสิ่งมีชีวติ ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงปจจัยทาง
กายภาพตอสิ่งมีชีวิตและขอเสียของการเปลี่ยนแปลงปจจัยทางชีวภาพตอสิ่งมีชีวิต  
   3.4.3 หมวกสีแดง บันทึกความรูสกึของสมาชิกตอการอภิปรายรวมกันและผลการ
อภิปราย 
 4. ข้ันสรุป 
  ตัวแทนกลุมออกมารายงานตามประเด็นความสัมพันธในระบบนิเวศจากสถานการณที่
กําหนดให และความสัมพันธในระบบนิเวศรูปแบบอ่ืนๆ โดยครูสรุปเรื่องความสัมพันธในระบบนิเวศ
เพ่ิมเติมในประเด็นที่ยังบกพรองอยู 
 5. ข้ันประเมินผล 
  ประเมินผลจากการตรวจแบบบันทึกขอมูล สังเกตการอภิปรายภายในกลุมและการรายงาน
หนาชั้นเรียน 
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สื่อและแหลงเรียนรู 
 1. ใบความรูเรื่องที่ 2 เรื่อง ความสัมพันธในระบบนิเวศ 
 2. หนังสือเรียนชีววิทยา ม. 6  เลม 6 
 

การวัดและประเมินผล 
 1. ประเมินพฤตกิรรมการทํางานกลุมโดยใชแบบประเมินพฤติกรรมการ ทํางานกลุม 
 2. ประเมินการนําเสนอผลงานของนักเรียนโดยใหนักเรียนรวมกันประเมิน 
 3. ประเมินการตอบคําถามในใบงานโดยการตรวจใบงาน 
 4. ทดสอบยอยหลังเรียน 
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หมวกสีฟา 

หมวกสีขาว 

 
 

หนวยการเรียนรู เร่ือง ความสัมพนัธในระบบนิเวศ 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สืบคนขอมูล สํารวจวเิคราะห 
อภิปรายและอธิบายรูปแบบความสัมพันธในระบบนิเวศ 

 
ชื่อ-สกุล ...................................................................... เลขที่ ...................... ชั้น .............................. 
หนาที่ .......................................................................................................................................... 
รายชื่อสมาชิกภายในกลุม   กลุมที่  ..................... 
 1. ……………………………………... เลขที ่................หนาที่ ....................................... 
 2. ……………………………………... เลขที ่................หนาที่ ....................................... 
 3. ……………………………………... เลขที ่................หนาที่ ....................................... 
 4. ……………………………………... เลขที ่................หนาที่ ....................................... 
 
กิจกรรมการเรียนรู : จากสถานการณที่กําหนดให ใหนักเรียนบนัทึกขอมูล และผลการอภปิราย
ภายในกลุม 
  1. จากสถานการณที่กําหนดให เรามีขอมูลอะไรบาง เขียนแสดงขอมูลที่ไดแยกเปนขอๆ 
   .......................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 2. จากสถานการณดังกลาว มีความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับปจจัยใดบางและมีความสัมพันธ
เปนอยางไร 
   .......................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
                      
 

แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู
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หมวกสีเขียว 

หมวกสีเหลือง 

 3. จากการศกึษาใบความรูที่ 2 เร่ืองความสมัพันธในระบบนิเวศ และหนังสือเรียนชวีวิทยา 
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศมีอะไรบาง 
   .......................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 4. จากการศกึษาใบความรูที่ 2 เร่ืองความสมัพันธในระบบนิเวศ และหนังสือเรียนชวีวิทยา 
รูปแบบความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวติ ในระบบนิเวศ มีแบบใดบาง 
   .......................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 5. การเกิดผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตตางๆ ตอเนื่องกันเนื่องมาจากสาเหตุใด 
   .......................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 6. ขอดีของความสัมพันธในรูปแบบตางๆ หรือความสัมพันธรูปแบบใดที่กอใหเกิดประโยชน
ตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต  
   .......................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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หมวกสีแดง 

หมวกสีดํา 

 7. ขอเสยีของความสัมพันธในรูปแบบตางๆ หรือความสัมพันธรูปแบบใดที่กอใหเกิดผลเสีย
ตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 
   .......................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 8. ยกตัวอยางผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงปจจัยทางกายภาพตอสิ่งมีชีวิต 
   .......................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 9. บันทึกความรูสึกของสมาชิกตอการอภิปรายรวมกันและความรูสึกตอผลการอภิปราย 
 
 
   .......................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

                 
บันทึกผลการอภิปรายสรุปภายในกลุม เร่ือง ความสัมพันธในระบบนิเวศ 
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   .......................................................................................................................... 
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   .......................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................... 
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 ความสัมพนัธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
  ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแบงเปน 2 ลกัษณะ คือ 
  1. ความสัมพันธระหวางสิง่มีชีวติกับสิ่งไมมีชีวิต (ปจจัยทางกายภาพ) สิ่งมีชีวิต
จะดํารงอยูไดตองมีความสมัพันธกับปจจัยทางกายภาพ เชน อุณหภูมิ แสง อากาศ ความเปนกรด
เปนเบส เสยีง ดิน น้ํา ฯลฯ  
   ปจจัยทางกายภาพที่สําคญั ไดแก  
    ♦ อุณหภูมิ (Temperrature) 
    ♦ แสงสวาง (Light)  
    ♦ น้ํา (Water) 
    ♦ ดินและเกลอืแรที่อยูในดิน (Soil  and biogenic salt) 
    ♦ ความกดดัน (Pressure) 
    ♦ ความเค็ม (Salinity) 
    ♦ สภาพความเปนกรดเปนดาง (Acidity and Alkalify) 
   สิ่งมีชีวิตแตละชนิดตองการปจจัยทางกายภาพตางกัน เน่ืองจากมีการดํารงชีวิตที่ตางกัน 
ตองการอาหารหรือที่อยูอาศัยตางกัน ปจจัยทางกายภาพทีส่ําคัญ และมีอิทธิพลตอการอยูรอดของสิ่งมีชีวติ 
เรียกวา “ปจจัยจํากัด” (Limit Factor) ของสิ่งมีชีวติ ซึ่งปจจัยเหลานี้จะมีผลทาํใหสิ่งมีชีวติมีการปรับตวั
เพ่ือความอยูรอดของตนเอง ปจจัยจํากัดเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอสิ่งมีชีวิตมาก จนถามีมากเกินไปหรือ
ขาดไปจะทําใหสิ่งมีชีวติน้ันไมสามารถดํารงชีวติอยูไดหรือตายในที่สุด เน่ืองจากปจจัยจํากัดเปนปจจัย
ที่มีผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต คือ เปนตัวจํากัดการเจริญเติบโต การดํารงชีวิต และการแพรกระจายของ
สิ่งมีชีวิต เชน ออกซิเจนเปนปจจัยจํากัดของสิ่งมีชีวิตที่อยูในน้ํา แสงเปนปจจัยจํากัดของพืช เปนตน 
  2. ความสัมพันธระหวางสิง่มชีีวติกับสิ่งมชีีวติ (ปจจัยทางชีวภาพ) สิ่งมีชีวิตที่อยูอาศัย
รวมกันในระบบนิเวศ มีทั้งสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันและสิ่งมีชีวิตตางชนิดกัน ดังนั้นอาจแบงระดับความสัมพันธ
ในระบบนิเวศได 2 ระดับ คือ  
   2.1 ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน (Intraspecific Relationship) 
   2.2 ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตางชนิดกัน (Interspecific Relationship) 
   ความสัมพันธระหวางสิง่มีชีวติชนิดเดียวกัน 
    การรวมกลุมของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันทําใหเกิด การแขงขัน (Competition) 
การติดตอสื่อสาร (Communication)  และความสัมพันธเชิงสังคม (Social interaction) ซึ่งแตกตางกัน

ใบความรูที่ 2 เรื่อง ความสัมพันธในระบบนิเวศ 
 ว 40245  ชีววิทยา                                             ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
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ไปในแตละชนิด และทําใหเกิดการกระจายตวัในกลุมประชากรที่แตกตางกันในกลุมประชากรแตละกลุม 
เชน ฝูงปลามาอยูรวมกันในบริเวณที่มีอาหาร การที่ตนกระบองเพชรในทะเลทรายขึ้นหางๆ กันอยาง
สม่ําเสมอเนื่องจากมีปจจัยในการดํารงชีวิตที่สําคัญ คือ น้ํา อยางจํากัด เปนตน 
  ความสัมพันธระหวางสิง่มีชีวติตางชนิดกัน  
    สิ่งมีชีวิตตางชนิดมักกันมีความสัมพันธกันในแงการถายทอดพลังงานและมวลสาร 
ความสัมพันธเหลานี้อาจเปนความสัมพันธชั่วคราว หรอืเปนความสมัพันธแบบอยูรวมกันตลอดเวลา 
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชวีิตตางชนิดกนัในระบบนิเวศมีหลายรูปแบบ ดังนี้ 
    1. ภาวะเปนกลาง หรือ Neutralism (0, 0) สิ่งมีชีวติที่อาศัยอยูรวมกันน้ัน ไมมีใคร
ไดประโยชนหรือเสียประโยชนจากกันและกันโดยตรง และเม่ือแยกทางจากกัน ก็ไมมีใครไดรับ หรือ
เสียประโยชนเชนกัน เชน สิงโตกับพุมไมเตี้ย 
    2. ภาวะไดประโยชนรวมกัน หรือ Protocooperation (+, +) สิ่งมีชีวิต 2 ชนิด
เม่ืออาศัยอยูรวมกันตางฝายตางไดประโยชน แตไมจําเปนตองอยูรวมกันเสมอไป แมแยกกันอยู ก็
สามารถดํารงชีวติอยูตอไปได เชน ดอกไมกับแมลง นกเอ้ียงกับควาย มดดํากับเพลี้ย ซีแอนีโมนีกับ
ปูเสฉวน ผีเสือ้กับดอกไม เปนตน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
    3. ภาวะพึ่งพาอาศัย หรือ Mutualism (+, +) สิ่งมีชีวิต 2 ชนิดเม่ืออาศัยอยู
รวมกัน ตางฝายตางไดประโยชนจากกันและกัน แตหากแยกจากกัน จะไมสามารถดํารงชีวติตอไป
ได เชน ไลเคนส (Lichens) เปนการอยูรวมกันของราและสาหรายสเีขียว โดยราจะไดรับอาหารจาก
สาหรายสีเขียว ซึ่งสามารถสรางอาหารไดเอง สวนสาหรายจะไดรับความชื้นจากรา ไรโซเบียมในปม
รากถั่ว โปรโตซัวไตรโคนมิฟาในทางเดินอาหารของปลวก ตนไทรกับตอไทร ราไมคอรไรซาในราก
สนหรือรากปรง แอนาบีนาในแหนแดง จุลินทรียในทางเดินอาหารของสัตวกินพืช เปนตน 

 

รูปท่ี 1 นกเอี้ยงกับควาย 
นกเอี้ยงกินแมลงที่มา
รบกวนควายและชวยเ 
ตือนภัยใหแกควาย 

รูปท่ี 2 มดดํากับเพล้ียแปง มดดํา 
ชวยพาเพลี้ยแปงไปหาอาหารโดย 
วางไวบนหลังและมดดําไดอาหาร 
จากเพลี้ยแปงโดยการกินน้ํา 
ที่ออกมาจากบั้นทายของเพล้ียแปง 

รูปท่ี 3 ซีแอนีโมนีกับปูเสฉวน ซีแอนี
โมนีเกาะอยูบนเปลือกของปูเสฉวน  
ซีแอนีโมนีไดประโยชนในการหา
อาหารจากการที่ปูเสฉวนพาเคลื่อนที่
ไป และปูเสฉวนไดประโยชนในการ
พรางตัว 
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    4. ภาวะอิงอาศัย หรือ Commensalism (+, 0) เม่ือสิ่งมีชีวิตอยูรวมกัน ฝายหนึ่ง
ไดประโยชนอีกฝายหนึ่งไมไดและไมเสียประโยชน เม่ือแยกจากกันฝายที่ไมได และไมเสียประโยชน
ก็ยังคงไมไดและไมเสียประโยชนเชนเดิม แตฝายที่ไดประโยชนจะไมไดอะไร หรืออาจเสียประโยชน 
เชน กลวยไมหรือเฟนบนตนไม เหาฉลามกับปลาฉลาม นกทํารังบนตนไม เพรียงหินบนกระดองเตา           
เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 

 
    5. ภาวะลาเหยื่อ หรือ Predation (+, -) เปนการอยูรวมกันที่ฝายหนึ่งเปนผูลา 
(Predator) และอีกฝายเปนผูถูกลาหรือเปนเหยื่อ (Prey) ผูลาไดประโยชนแตเหยือ่เสียประโยชนโดย
การสญูเสยีอวยัวะหรือเสียชวีติ แตเม่ือแยกจากกันผูลาจะเสยีประโยชน เหยื่อจะไดประโยชนหรือไมได
ไมเสียอะไร เชน นกกินแมลง เสือลากวาง เหยี่ยวลาหนู เปนตน 

รูปท่ี 4 แบคทีเรียไรโซเบียมในปมรากถั่ว ชวยตรึง
ไนโตรเจนใหแกถ่ัว  

รูปท่ี 5 ไตรโคนิมฟาในลําไสปลวก      
ชวยปลวกยอยไม  

รูปท่ี 6 – 7  ไลเคนที่ขึ้นบนตนไม  รูปท่ี 8 ตอไทรกับตนไทร ตอไทรชวยผสม
พันธตนไทร และใชตนไทรเปนแหลง
อาหารและวางไข 

รูปท่ี 9 เหาฉลามกับปลาฉลาม เหาฉลาม
วายตามปลาฉลามเพื่อกินเศษอาหารจาก
ปลาฉลาม 

รูปท่ี 10 เฟนขาหลวงหลังลายบนตนไมใหญ  
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    6. ภาวะปรสติ หรือ Parasitism (+, -) เปนการอยูรวมกันที่ฝายหนึ่งอาศัยอีก
ฝายหนึ่งอยูฝายที่ถูกอาศัยอยูเรียกวา ผูถูกอาศัย (host) เปนฝายเสียประโยชน สวนฝายที่ไปอาศัย
อีกฝายหนึ่งอยูเรียกวา ปรสติ (Parasite) เปนฝายไดประโยชนเม่ือแยกจากกันปรสิตมักดํารงชีวิตไดไมดี
หรือไมอาจดํารงชีวิตไดเลย เชน เห็บหรือหมัดกับสุนัข เหาบนศีรษะคน พยาธิในสัตว กาฝากบนตนไม 
ทากหรือปลิงดูเลือดปรสิตสังคม (Social Parasite) เชน การวางไขในรังนกอ่ืนของนกกาเหวา 

 
 
 
 
 

 
    7. Amensalism (-, 0) เปนการอยูรวมกันที่ฝายหนึ่งเปนผูเสยีประโยชน อีกฝาย
ไมไดและไมเสยีประโยชน เชน ไมยืนตนขนาดใหญบังแสงตนไมเล็กๆ ที่ขึ้นบริเวณโคนตน ทําใหตนไม
เล็กๆ ไมสามารถเจริญเตบิโตได ราบางชนิดสรางสาร Antibiotic ไปยับยั้งการเจริญของแบคทเีรีย 
ซึ่งภาวะนี้เรียกอีกอยางวา Antibiotism หรือ Allelopathism  

 
 
 
 
 
 
 

    8. ภาวะแกงแยงแขงขัน หรือ Compettition (-, -) เปนการอยูรวมกันของ
สิ่งมีชีวิตที่ตองการปจจัยในการดํารงชีวิตเหมือนกัน ซึ่งเกิดขึ้นไดทั้งการอยูรวมกันของสิ่งมีชีวติชนิด
เดียวกันและการอยูรวมกันระหวางสิ่งมีชีวติตางชนิดกัน เชน กระรอกและนกหัวขวานตองการโพรง
ในการทํารังเหมือนกัน  การแยงธาตุอาหาร และแสงสวางของพืช  การแยงเปนจาฝูงในสัตวบางชนิด 
เชน สิงโต เสอืปลาในบอเลีย้งที่แยงอาหารกัน เชน ปลาสวายและปลาดุก 

รูปท่ี 11 เสือลากวางเปนอาหาร  รูปท่ี 12 เหย่ียวลาหนูเปนอาหาร 

รูปท่ี 13 ราเพนิซิลลิน สามารถสรางสารที่ไปทําลายผนังเซลลของแบคทีเรียได  

รูปท่ี 13 ทากดูดเลือด จัดเปนปรสิตภายนอก รูปท่ี 14 พยาธิใบไมจัดเปนปรสิตภายใน  
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แบบประเมินตนเองของนักเรียน 
 
ชื่อ-สกุล ......................................................................... .เลขที ่................. ชั้น ........................... 
หนวยการเรียนรูเรื่อง .................................................................................................................... 
 

กิจกรรมที่ประเมินผล 
ดีมาก 

3 คะแนน 
ดี 

2 คะแนน 
พอใช 

1 คะแนน 
 ฉันเสนอแนวคิดและขอเทจ็จริงของสถานการณ    

 ฉันพิจารณาประเด็นตางๆ อยางครบถวน    

 ฉันชวยกลุมเสนอทางเลอืกอยางหลากหลาย    

 ฉันเสนอขอมูล ความรูใหมๆ ตอกลุม    

 ฉันชวยกลุมในการทํางาน    

รวมคะแนน  
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา 
เร่ือง ระบบนิเวศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที 6  ภาคเรียนที ่2   ป การศึกษา 2553 
 

คําช้ีแจง 
 1. ใหนักเรียนเลอืกคําตอบที่ถกูที่สุดเพียงคาํตอบเดียว แลวทําเครื่องหมาย X ลงใน
กระดาษคําตอบ 
 2. แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบทดสอบชนดิ 5 ตัวเลือกจํานวน 30 ขอ ใชเวลาในการทํา
แบบทดสอบ 30 นาที 

3. หามนักเรียนทําเครื่องหมายหรือเขียนสิง่ใดๆลงในแบบทดสอบ 
☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻ 

 

1. ถากําหนดให A = กลุมสิ่งมีชีวิต (Community)  B = ระบบนิเวศ (Ecosystem) C = ประชากร 
(Population) D = ชีวนิเวศ (Biomes) E = โลกของสิ่งมีชีวติ (Biosphere) ขอใดเรียงลําดับความสมัพันธ
ของระบบนิเวศ  จากขนาดเล็กไปหาใหญ ไดถูกตอง 
 ก. A    C    B    E    D     ข. C    A    B    D    E 
 ค. A    C    B    D    E     ง. C    A    D    B    E 
  จ. A    C    D    B    E 
2. ขอใดเปนไบโอมที่พบในประเทศไทย 
  ก.  ปาสน  ปาดิบชื้น  ทุงหญาสเตปส 
  ข.  ทุงหญาสะวันนา  ปาผลัดใบเขตอบอุน  ปาสน 
  ค.  ทุงหญาแพรี่  ปาดิบชื้น  ปาผลัดใบเขตอบอุน 
  ง.  ทุงหญาเขตอบอุน  ทุงหญาเขตรอน  ปาดิบชื้น 
  จ.  ปาสน  ทุงหญาสเตปส  ปาผลัดใบเขตอบอุน 
3. ขอใดเปนปาไมผลัดใบทั้งหมด 
 ก. ปาสนเขา  ปาดิบแลง  ปาชายเลน   ข. ปาเบญจพรรณ  ปาดิบเขา  ปาพรุ 
 ค. ปาดิบชื้น  ปาพรุ  ปาเต็งรัง    ง. ปาทุง  ปาดิบชื้น  ปาสนเขา 
 จ. ปาเต็งรัง  ปาเบญจพรรณ  ปาดิบชื้น 
4. ขอใดคือปจจัยสําคัญที่กําหนดชนิดของระบบนิเวศบนบก 
 ก.  อุณหภูมิและชนิดของพืช    
 ข.  ชนิดของพืชและสตัวที่พบ 
 ค.  ความสูงจากระดับน้ําทะเลและชนิดของดนิ 
 ง.  ปริมาณน้ําฝนและความสูงจากระดับน้ําทะเล 
 จ. ปริมาณน้ําฝนและชนิดของดิน 
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5. ระบบนิเวศปาไมในขอใดมีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุด 
 ก.  ปาสนเขา        ข.  ปาชายเลน 
 ค.  ปาดิบชื้น        ง.  ปาดิบแลง 
 จ.  ปาเบญจพรรณ 
6. สํารวจปาแหงหนึ่ง พบวา มีอุณหภูมิสูง มีน้ําทวมขัง มีสภาพดินและน้าํเปนกรด มีสตัวเลื้อยคลาน
จํานวนมาก มีไมเดนเปนไมยืนตนและไมหนาม เชน หวาย ระบบนเิวศดังกลาวคอืขอใด 
 ก.  ปาเต็งรัง        ข.  ปาพรุ 
 ค.  ปาชายเลน        ง.  ปาดิบชื้น 
 จ.  ปาทุง 
7. ระบบนิเวศทีมี่ไมเดนคือ สนสองใบ สนสามใบ พบไดในภาคใดของประเทศไทย 
 ก. ภาคเหนือ        ข. ภาคกลาง 
 ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     ง. ภาคเหนือ ภาคกลาง 
 จ. ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
8. ปจจัยทางกายภาพที่สําคัญที่สุดของระบบนิเวศในน้าํคือขอใด 
 ก.  ปริมาณออกซิเจน      ข.  คาความเปนกรดเบส 
 ค.  อุณหภูมิ        ง.  ปริมาณแรธาต ุ
 จ.  ปริมาณแสง 
9. ระบบนิเวศในขอใดคือระบบนิเวศแบบปด 
 ก.  มีการถายทอดพลังงานและหมุนเวียนสารระหวางภายในและภายนอกระบบ 
 ข.  มีการถายทอดพลังงานแตไมมีการหมุนเวียนสารระหวางภายในและภายนอกระบบ 
 ค.  ไมมีการถายทอดพลังงานและไมมีการหมุนเวียนสารระหวางภายในและภายนอกระบบ 
 ง.  ไมมีการถายทอดพลังงานแตมีหมุนเวียนสารระหวางภายในและภายนอกระบบ 
 จ.  ขอ ข และ ง ถูก 
10. ขอใดคือหนาที่ของระบบนิเวศ 
 ก.  ถายทอดพลังงาน      ข.  หมุนเวียนสาร 
 ค.  ถายทอดสารพิษ       ง.  ถายทอดพลังงาน และหมุนเวียนสาร 
 จ.  ถายทอดพลังงาน และถายทอดสารพิษ 
11. ขอใดจับคูสิ่งมีชีวิตและบทบาทในระบบนิเวศไมถูกตอง 
 ก.  ไซยาโนแบคทีเรีย – producer   ข.  ไสเดือนดิน – decomposer 
 ค.  เห็ด รา – decomposer     ง.  นกแรง – scavenger 
 จ.  อะมีบา – consumer 
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12. ขอใดกลาวถึงระบบนิเวศไมสมบูรณไดถูกตอง 
 ก.  มีผูบริโภคเพียงแตผูบริโภคลําดับที่ 1 
 ข.  จํานวนผูผลตินอยกวาจํานวนผูบริโภค 
 ค.  มวลของผูผลตินอยกวาผูบริโภคลําดับที่ 1 
 ง.  ในทะเลน้ําลึกมีผูบริโภค ผูยอยสลาย ไมมีผูผลิต 
 จ.  ระบบนิเวศในตูปลาที่มนุษยสรางขึ้น 
13. ปจจัยจํากัดหมายถึงขอใด 
 ก.  ปจจัยทางกายภาพที่มีอิทธพิลตอการเจรญิเติบโตมากที่สุด 
 ข.  ปจจัยทางกายภาพที่มีปริมาณนอยที่สุดในระบบนิเวศนั้นๆ 
 ค.  ปจจัยทางชีวภาพที่สําคัญและมีปริมาณจํากัดในระบบนิเวศนั้นๆ 
 ง.  ปจจัยทางชีวภาพหรือปจจัยทางกายภาพที่เปนตวัระบุชนิดของระบบนิเวศ 
 จ.  ปจจัยทางชีวภาพที่เปนผูผลิตเร่ิมตนการถายทอดพลังงานของระบบนิเวศนั้นๆ 
14. ขอใดกลาวถึงการปรับตวัของสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวของกับปจจัยทางกายภาพไดไมถูกตอง 
 ก.  สัตวในทะเลทรายที่ขับถายในรูปกรดยูริกเปนการปรับตวัดานความชืน้ 
 ข.  การจําศีลของกบเปนการปรับตวัดานอุณหภูมิ 
 ค.  พืชในเขตหนาวมีเปลือกลําตนที่หนาเปนการปรับตวัดานอุณหภูมิ 
 ง.  พืชอวบน้ําที่มีลําตันและใบอวบน้ําเปนการปรับตวัดานความชื้น 
 จ.  กระบองเพชรมีใบลดรูปเปนนํ้าเปนการปรับตวัดานอุณหภูมิ 
15. ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชวีิตคูใดที่เหมือนกับความสมัพันธระหวาง เหาฉลามกับปลาฉลาม 
 ก.  เห็บบนตัวสุนขั       ข.  กลวยไมบนตนไมใหญ 
 ค.  โพรโทซัวในลาํไสปลวกกับปลวก   ง.  ดอกไมทะเลกบัปูเสฉวน 
 จ.  เสือลากวาง 
16. สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน ตองการปจจัยในการดํารงชีวิตเหมือนกัน อาศัยในที่อยูอาศัย (Habitat)  
เดียวกันกอใหเกิดความสัมพันธรูปแบบใดไดมากที่สุด 
 ก.  การไดประโยชนรวมกัน (Protocooperation) 
 ข.  ภาวะพึ่งพากัน (Mutualism) 
 ค. การแกงแยงแขงขัน (Competition) 
 ง.  ภาวะอิงอาศัย (Commensalism) 
 จ.  ภาวะเปนกลาง (Neutralism) 
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17. การอยูรวมกันของสิ่งมีชีวติในขอใดทําใหเกิดวิวัฒนาการรวมกัน (Coevolution) ไดมากที่สุด 
 ก.  ภาวะปรสติ (Parasitism)    
 ข.  ภาวะผูลา (Predation) 
 ค.  ภาวะพึ่งพากัน (Mutualism)   
 ง.  ภาวะอิงอาศัย (Commensalism) 
 จ.  การไดรับประโยชนรวมกัน (Protocooperation)   
18. ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในขอใดที่ตางจากขออ่ืน ในแงการถายทอดพลังงาน 
 ก.  แมลงกับดอกไม       ข.  นกเคาแมวลาเหยื่อ    
 ค.  นกเอ้ียงกับควาย      ง.  เฟนบนตนไมใหญ 
 จ.  ปลิงดูดเลือดคน 
19. สิ่งมีชีวิตกลุมใดที่ทําใหเกิดการหมุนเวียนสารเปนวัฎจกัรในระบบนิเวศ 
 ก.  ผูผลิต         ข.  ผูยอยสลาย 
 ค.  ผูบริโภค        ง.  ผูผลิต และผูบริโภค 
 จ.  ผูผลิต และผูยอยสลาย 
20. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกบัการถายทอดพลงังานในระบบนิเวศ 
 ก.  ผูบริโภคลําดบัที่ 1 จะไดรับพลังงานจากผูผลิตมากทีสุ่ด 
 ข.  เกิดเปนวัฎจักรหมุนเวียนผาน ผูผลิต ผูบริโภค และผูยอยสลาย 
 ค.  ในระหวางการถายทอดพลงังานจะมีพลังงานสูญเสียใหสิ่งแวดลอม 
 ง.  เกิดขึ้นจากการกินตอเปนทอดๆ จากผูผลิตไปยังผูบริโภคลําดับตางๆ 
 จ.  ระดับพลังงานจะลดลงเมื่อถายทอดไปยังผูบริโภคลําดบัที่สูงขึ้น 
 
21. ตนมะมวง              แมลงวันทอง              นก               เหยี่ยว 
จากหวงโซอาหารนี้ สามารถเขียนพีระมิดจํานวนไดดังขอใด 

                                                        
     
 ก.           ข. 
 
                                                  
 
 ค.                  ง. 
 
   
 จ. 
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22. Ten Percent Law เกี่ยวของกับขอใด 
 ก.  ระดับสารพิษที่เพ่ิมขึ้นในลาํดับผูบริโภคที่สูงขึ้น 
 ข.  ระดับมวลของผูบริโภคที่เพ่ิมขึ้นจากการบริโภค 
 ค.  ระดับพลังงานที่ลดลงในการถายทอดพลังงาน 
 ง.  ปริมาณพลังงานที่สูญเสียใหสิ่งแวดลอมในระหวางการกินตอเปนทอดๆ 
 จ.  ระดับพลังงานที่สามารถถายทอดไปยังผูบริโภคในการกินตอเปนทอดๆ 
23. ขอใดจัดเปน Saprophytic Food Chain  
 ก.  ไสเดือนดิน          นก          เหยี่ยว 
 ข.  รา            หนอน             แมลง 
 ค.  หญา           ตั๊กแตน           กบ 
 ง.  แพลงกตอนพืช            แพลงกตอนสัตว           ปลา 
 จ.  สาหราย            เพรียงหิน             นก 
24. แอมโมนิฟายอิง แบคทีเรีย มีหนาที่ใด 
 ก.   ตรึงไนโตรเจนในอากาศใหอยูในสภาพแอมโมเนีย 
 ข.   เปลี่ยนกรดอะมิโนใหเปนแอมโมเนีย 
 ค.   เปลี่ยนเกลือแอมโมเนียมใหเปนไนไตรท 
 ง.   เปลี่ยนเกลือแอมโมเนียมใหเปนไนเตรต 
 จ.   เปลี่ยนไนเตรตใหเปนไนโตรเจน 
 
ใชตวัเลือกตอไปนี้ตอบคําถามขอ  25 – 27  
 ก. วัฏจักรคารบอน       ข. วัฏจักรไนโตรเจน 
 ค. วัฏจักรฟอสฟอรัส      ง. วัฏจักรกํามะถัน 
 จ. วัฏจักรฟอสฟอรัสและวัฏจักรกํามะถัน 
 
25. วัฎจักรของคารบอนมีความสัมพันธกับวฎัจักรของสารใดมากที่สุด 
26. การเกิดฟาผาเกี่ยวของกับวฎัจักรของสารใดมากที่สุด 
27. วัฏจักรของสารชนิดใดที่ ไมมี การหมนุเวียนเปลี่ยนเปนแกสผานชั้นบรรยากาศเลย 
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28. Pioneer succession ควรมีลักษณะอยางไร 
 ก. เปนผูบริโภคลําดับที่ 1      
 ข. ตองการปจจัยในการดํารงชีวิตมาก 
 ค. มีโครงสรางซับซอน       
 ง. เปนผูยอยสลายระบบนิเวศ 
 จ. สามารถสรางอาหารเองได 
29. ขอใดจัดเปนการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทตุิยภูมิ 
 ก.  พ้ืนที่วางเปลา         มอส         เฟน        หญา 
 ข.  อางบัวที่ซื้อมาใหม         สาหราย          จอก        บัว 
 ค.  สระน้ําตื้นเขิน         หญา        ไมลมลุก         ไมพุม 
 ง.  ไรออยที่ถูกถาง         หญา         ไมพุม         ไมยืนตน 
            จ.  กอนหิน         ไลเคน           พืชชั้นต่ํา          เฟน 
30. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกบัสังคมสมบูรณ (Climax Community)  
 ก.  เปนระบบที่อยูในสมดุล 
 ข.  ไมมีการเปลี่ยนแปลงแทนทีเ่กิดขึ้นไดอีก 
 ค.  เกิดการเปลี่ยนแปลงมาเปนระยะเวลานาน 
 ง.  มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตมากทีส่ดุ 
 จ.  ไมมีหรืออาจมีสิ่งมีชีวิตบุกเบิกพวกแรกเหลืออยู 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
ชั้นมัธยมศึกษาปที 6   ภาคเรียนที ่2   ป การศึกษา 2553 

 

คําช้ีแจง 
 1. ใหนักเรียนอานขอความที่กําหนดใหและเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว แลว
ทําเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคําตอบ 
 2. แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบทดสอบชนิด 4 ตวัเลือกจํานวน 40 ขอ ใชเวลาในการทํา
แบบทดสอบ 60 นาที 
 3. หามนักเรียนทําเครื่องหมายหรือเขียนสิง่ใดๆลงในแบบทดสอบ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. ขอใดไมใชประโยชนของการอยูรวมกันของปะการังและซูแซนแทลล ี
 ก. ซูแซนแทลลีไดที่อยูอาศัยและปองกันภัย 
 ข. ซูแซนแทลลีไดวัตถุดิบในการสังเคราะหดวยแสง 
 ค. ปะการังไดอาหารจากซูแซนแทลล ี
 ง. ปะการังสังเคราะหดวยแสงไดดีขึ้น 
2. ซูแซนแทลลีมีบทบาทในระบบนิเวศเหมอืนกับสิ่งมีชีวติในขอใด  
 ก.  สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน    ข.   เห็ด รา 
 ค.  แบคทีเรีย        ง.   ฟองนํ้า 
3. จากขอความดังกลาว การอยูรวมกันของปะการังและซูแซนแทลลีเปนแบบใด  

 ก. ไดประโยชนรวมกัน      ข.   พ่ึงพากัน 
 ค. อิงอาศัย        ง.   ปรสิต 

 
 

 สาเหตุของปะการังฟอกขาว ปะการังเปนสิ่งมีชีวิตที่อยูรวมกับไดโนแฟลกเจลเลต          
ที่เรียกวา ซูแซนแทลลี (Zooxanthallae) ซูแซนแทลลี มีรงควัตถุจึงทําใหเราเห็นปะการังมีสีตางๆ 
การอยูรวมกันทําใหปะการงัไดออกซิเจนและอาหารสวนหนึ่งจากการสังเคราะหดวยแสงของซแูซน
แทลลี และยังทําใหปะการังสรางหินปูนไดเร็วขึ้นอีกดวย สวนซูแซนแทลลีไดที่อยูและไดนําของเสีย
ของปะการังมาใชในการสังเคราะหดวยแสง การเปลี่ยนแปลงของน้ําทะเลโดยเฉพาะอุณหภูมิของน้ํา
ทะเลที่สูงขึ้นทําใหซูแซนแทลลทีี่อยูในปะการังสูญเสียรงควัตถุ หรือซูแซนแทลลีไมสามารถอาศัยอยู
ในปะการังไดอีก และอาจทําใหปะการังตายในที่สุด 



 
 

171 

4. จากขอความดังกลาวขอใดไมถูกตอง  

 ก. สีที่แทจริงของปะการังสวนใหญคือสีขาว 
 ข. ปะการังมีบทบาทเปนผูผลติในระบบนิเวศ 
 ค. ซูแซนแทลลีสงัเคราะหดวยแสงไมไดอาจทําใหปะการังตาย 
 ง. ในเน้ือเยื่อปะการังไมมีซูแซนแทลลีจะทาํใหปะการังตาย 
5. การกระทําในขอใดทําสงผลใหเกิดปะการงัฟอกขาว 
 ก.  นิดปนจักรยานไปโรงเรียน 
 ข.  หนอยใชประเปาผาแทนถุงพลาสติก 
 ค.  โกชวยคุณยายเผาขยะที่เปนกระดาษ 
 ง.  เกเก็บเปลือกหอยไปฝากเพื่อน 
 

 
 
 
 
 
 
 

6. การไดรับสารพิษของคนในขอใดเหมือนกับขอความดงักลาว 
 ก.   กินกบที่ดวยอาหารเม็ดผสมยาปฏิชีวนะ 
 ข.   กินนกที่กินองุนจากไรที่ใชยาฆาแมลง 
 ค.   กินปลาที่เลี้ยงในบอเลี้ยงทีเ่ลี้ยงดวยไรน้าํ 
 ง.   กินไกที่ฉีดฮอรโมนเรงการเจริญเติบโต 
7. จากขอความดังกลาวประกอบดวยผูบริโภคประเภทใดบาง  
 ก. ผูบริโภคพืช ผูบริโภคสัตว 
 ข.   ผูบริโภคสัตว ผูบริโภคทั้งสตัวและพืช 
 ค.   ผูบริโภคพืช ผูบริโภคทั้งสตัวและพืช 
 ง.   ผูบริโภคพืช ผูบริโภคสัตว ผูบริโภคทั้งสตัวและพืช 
8. เพราะเหตใุดปลาที่เปนผูลาจึงมีสารปรอทในเนื้อเยื่อสงู  
 ก.   การกินปลาชนิดอ่ืนตอเปนทอดๆ    
 ข.   เน้ือเยื่อเก็บสารปรอทไดมากกวาปลากินพืช 
 ค.   อยูในสวนนํ้าลึกที่มีปริมาณสารปรอทมาก 
 ง.   มีขนาดใหญจึงสะสมสารปรอทไดมาก 

  ปลาทะเลเปนแหลงของสารอาหารประเภทโปรตีนและโอเมกา 3 ที่สําคัญ โปรตีนและ        
โอเมกา 3 มีความจําเปนตอการพัฒนาระบบประสาท แตในสภาวะปจจุบันมีการปลอยสารปรอทลงสู
ทะเลเปนจํานวนมาก สารปรอทบางสวนจึงสะสมอยูในปลา หากหญิงมีครรภกินปลาที่มีสารปรอทอยู
มากก็จะเปนผลรายตอการพัฒนาของระบบประสาทของทารกในครรภ ปลาทะเลที่เปนผูลา เชน ปลา
ดาบ ปลาทูนา ปลากระโทงเทง และปลาฉลาม มีสารปรอทสะสมอยูในเน้ือเยื่อในระดับสูงมาก          
แตปลาซารดนีที่แมจะถูกจับมาจากมหาสมุทรเดียวกนั กลับมีระดับสารปรอทต่าํและปลอดภยัตอ 
การบริโภค 
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9. จากขอความดังกลาว ไมสามารถสรุปไดดังขอใด  
 ก.   หญิงมีครรภควรบริโภคปลาทะเลที่เปนปลากินพืชมากกวาปลากินเนื้อ 
 ข.   การถายทอดสารพิษในระบบนิเวศเกิดขึน้ไปพรอมๆ กับการถายทอดพลังงาน 
 ค.   การสะสมสารพิษจะสะสมอยูในผูบริโภคทุกประเภทแตไมสะสมในผูผลิต 
 ง.   การสะสมสารพิษจะเพิ่มมากขึ้นในผูบริโภคลําดับที่สูงขึ้นในหวงโซอาหาร 
10. ใครนาจะเปนผูที่ไดรับสารปรอทในปริมาณต่ําสุด  
 ก.   แกวกินปลาซารดีนในซอสมะเขือเทศเปนประจํา  
 ข.   กอยชอบกินแซนวิชปลาทูนาเปนอาหารเชา 
 ค.   กลากินแกงจืดใสสาหรายทะเลเปนประจํา 
 ง.   กุบกิ๊บกินปลาทะเลเพื่อเพ่ิมโอเมกา 3 อยูเสมอ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
11. จากขอความดังกลาว ขอใดไมใชผลเสียของการที่โลกมีแกสเรือนกระจกมาเกินไป 
 ก.   การระเหยเพิม่ขึ้น ฝนตกมากขึ้น ทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน 
 ข.   น้ําแข็งขั้วโลกละลาย ทําใหระดับน้ําทะเลสูงขึ้น 
 ค.   วัฏจักรของสารเปลี่ยนไปเน่ืองจากมีการสะสมแกสในอากาศ 
 ง.   อากาศแปรปรวน ฤดูกาลตางๆ เปลี่ยนแปลงไป 
12. แกสเรือนกระจกที่มีมากขึ้นสวนใหญเกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิส จากขอความดังกลาว
แกส ในขอใดนาจะเปนตวัการที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอนไดมากที่สุด 
 ก. คารบอนไดออกไซด      ข. ไนตรัสออกไซด 
 ค.   CFCs         ง.   มีเทน 
13. จากขอความดังกลาว แกสเรือนกระจกเกี่ยวของกับวฏัจักรของสารในขอใด 
 ก. วัฏจักรคารบอน และวัฏจักรน้ํา                 
 ข. วัฏจักรคารบอน และวัฏจักรฟอสฟอรัส                
 ค. วัฏจักรไนโตรเจน และวัฏจักรคารบอน   
 ง. วัฏจักรไนโตรเจน และวัฏจักน้ํา 

 โลกของเรามีแกสเรือนกระจกที่ชวยทําใหโลกไมหนาวเย็นเชนดวงจันทร แกสเหลานั้นไดแก 
คารบอนไดออกไซด แกสหัวเราะ (ไนตรัสออกไซด) มีเทน CFCs แกสเรือนกระจกทําใหโลกของเรา
อบอุน เน่ืองจากแกสเรือนกระจกจะดูดความรอนจากดวงอาทิตย และปลอยรังสีอินฟาเรด ที่มีความ
ยาวคลื่นสูงขึน้และมีความรอนออกมา รังสีความรอนนี้แผกลับมาสูโลก ทําใหอุณหภูมิของผิวโลก
สูงขึ้น แตหากมีแกสเหลานี้มากเกินไปโลกของเราก็จะรอนยิ่งขึ้น ทําใหเกิดภาวะโลกรอน ดังเชนที่
เกิดขึ้นในปจจุบัน อุณหภูมิโลกกําลังสูงขึน้ อากาศแปรปรวน น้ําแข็งขั้วโลกกําลังละลาย เกิดน้ําทวม
ฉับพลัน 
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14. จากขอความดังกลาวสามารถสรุปไดดังขอใด 
 ก. หากโลกของเราไมมีแกสเรือนกระจกก็จะทําใหโลกมีอุณหภูมิที่เหมาะสม 
 ข. แกสเรือนกระจกเปนแกสที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนษุยแลวปลอยรังสีอินฟาเรดออกมา 
 ค. ระดับความเขมขนของแกสเรือนกระจกจะชวยกําหนดอุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลก 
 ง. ปรากฏการณเรือนกระจกเกิดขึ้นเนื่องจากการเกิดภาวะโลกรอนและทําใหโลกมีอุณหภูมิสูง 
 

15. เหตุการณในขอใดไมนาจะเกี่ยวของกับภาวะโลกรอน 
 ก. พืชสังเคราะหดวยแสงไดมากขึ้นทําใหแมลงมีแหลงอาหารเพิ่มขึ้น ทําใหมีแมลงที่เปน 
  ศัตรูพืชมากขึน้ 
 ข. คนมีประสิทธภิาพในการทํางานลดลง หงุดหงิดงายขึ้น สุขภาพจิตแยลง 
 ค. มีพ้ืนที่แหลงน้ําเพิ่มขึ้นเนือ่งจากภูเขาน้ําแข็งละลาย พืชไดรับน้ํามากขึ้นเกิดพืชที่เปน 

  วัชพืชมากขึ้น 

 ง. การผลิตไฟฟาจากแหลงธรรมชาติทําไดนอยลง เน่ืองจากสภาพอากาศแปรปรวน 
 

 
 
  
 
 
 
 
18. จากขอความดังกลาวขอใดกลาวถึงปาไมใบกวางที่มีใบเขียวตลอดปไมถูกตอง 
 ก.   บางปมีปริมาณฝนเฉลี่ย 160 เซนติเมตร ตอป 
 ข.   อาจมีความชื้นไดถึง 90%  
 ค.   การยอยสลายเกิดขึ้นไดรวดเร็ว 
 ง.   ตนไมมีการผลัดใบเปนชวงสั้นๆ ในฤดูแลง 
17. ในขอใดมีลักษณะสอดคลองกับปาในขอความนี้มากทีสุ่ด 
 ก. ปาสนเขา            ข. ปาเบญจพรรณ          
 ค. ปาดิบชื้น             ง. ปาดิบเขา 

18. จากขอความดังกลาว อัตราการยอยสลายซากพืชซากสัตวของผูยอยสลายในระบบนิเวศขึ้นอยูกับ
ปจจัยใด 
 ก. อุณหภูมิ และความชื้น     ข. ปริมาณซากพืช ปริมาณน้ําฝน 
 ค. ปริมาณผลผลติของปา  ปริมาณแรธาต ุ ง.   ความชื้น  ปริมาณแรธาต ุ

 

 ปาไมใบกวางที่มีใบเขียวตลอดป (Evergreen Borad Leaf Forest) พบไดในเขตรอนชื้นใน
แอฟริกา เอเซียตะวันออก เอเซียตะวันออกเฉียงใต แอฟริกาใต และอเมริกากลาง ซึ่งเปนบริเวณที่มี
ฝนตกหนัก ประมาณ 130 – 200 เซนติเมตรตอป อุณหภูมิเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส มีความชื้นอยาง
นอย 80% ปาเชนน้ีมีปริมาณน้ําฝนมาก มีความชื้นสูง ทําใหมีผลผลติสูง ตนไมเปนไมไมผลัดใบ 
ภูมิอากาศชวยทําใหการยอยสลายซากพชืซากสัตวเกดิขึ้นอยางรวดเร็ว และเกิดวัฏจักรแรธาตทุี่
รวดเร็ว ไมมีการสะสมเศษซากพืช  
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19. จากขอความดังกลาว ขอใดสรุปไดถูกตอง 
 ก. ฝนตกมาก ทาํใหไมมีการสะสมซากพืช   
 ข. ฝนตกมาก ก็ทําใหมีตนไมมาก  
 ค. อุณหภูมิสูงทําใหเกิดวัฏจักรของสารไดรวดเร็ว  
 ง. อุณหภูมิสูง ทําใหปามีผลผลิตสูง 
20. จากขอความที่กลาววา “การยอยสลายเกดิขึ้นรวดเรว็ ไมมีการสะสมเศษซากพืช” จะมีผลทําใหเกดิ 
ขอใด 
 ก. ดินขาดความอุดมสมบูรณเน่ืองจากขาดสารอินทรีย 
 ข. ดินมีความอุดมสมบูรณเน่ืองจากมีสารอินทรียมาก 
 ค.   ความหลากหลายทาชวีภาพของสิ่งมีชีวติในปาจะเพิ่มสูงขึ้น 
 ง.  ความหลากหลายทางชวีภาพของผูยอยสลายจะลดลง 
 

 
 
 
 
 
 
 
21. ปญหาที่เกิดขึน้ในสวนของลําดวนคือขอใด 
 ก. ขาดสารเคมีทีใ่ชจํากัดแมลง    
 ข. มีพริกไทยดํามากเกินความตองการ 
 ค. ไมมีตนทุนในการปรับปรุงคณุภาพผลผลติ  
 ง. มีแมลงมาที่เปนศัตรูพืชมารวบกวนผลไม 
22. วิธีการกําจัดแมลงของลําดวนเหมือนกับวธิีตามขอใดมากที่สุด 
 ก.   การใชน้ําหมักชีวภาพแทนปุยเคมี 
 ข.   การใชแมลงทีไ่มเปนศัตรูพืชกําจัดแมลงที่เปนศตัรูพืช 
 ค.   การใชสารละลายบอระเพ็ดจํากัดเพลี้ย 
 ง.   การใชเปลือกสมไลยุง 
 
 
 

 นางลําดวนมีอาชีพทําสวนผลไม สวนของลําดวนมีแมลงที่มารบกวนผลไมทําใหสวนของ
เธอมีผลผลติต่ําและไมมีคณุภาพ ลําดวนแกไขปญหาแมลงรบกวนโดยหลีกเลี่ยงการใชสารเคมี 
ลําดวนเลือกใชสารสกัดจากพริกไทยดําในการกําจัดแมลง เม่ือใชสารสกัดจากพริกไทยดํา สวนของ
ลําดวนก็มีแมลงมารบกวนผลไมนอยลง ผลผลติของสวนมีคุณภาพและมีปริมาณสูงขึ้น ลําดวนขาย
ผลไมไดราคามากขึ้น แตเม่ือลําดวนใชสารสกัดจากพริกไทยดําไประยะหนึ่งกลับพบวาสวนของ
ลําดวนมีแมลงมารบกวนอีก เม่ือใชสารสกัดพริกไทยดํากําจัดแมลงก็ไมไดผล เม่ือเปลี่ยนไปใช 
สารสกัดจากพืชชนิดอ่ืน ก็พบวาใหผลเชนเดียวกัน 
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23. เพราะเหตุผลใดการใชสารสกัดจากพริกไทยดําไประยะเวลาหนึ่งแลว สารสกัดพริกไทยดํา จึง 
ไมสามารถกําจัดแมลงไดอีก 
 ก. สารสกัดจากพริกไทยดําเสือ่มสภาพ  
 ข. แมลงมีการปรับตวัตอตานสารสกัดพริกไทยดํา 
 ค. ลําดวนใชสารสกัดพริกไทยดําในปริมาณนอยไป 
 ง. แมลงเพ่ิมปริมาณมากขึ้นจนไมสามารถกําจัดได 
24. จากขอความดังกลาว ขอใดถูกตอง 
 ก.   สวนผลไมมีแมลงมารบกวนจึงทําใหมีผลผลติต่ํา 
 ข.   การใชสารเคมีชวยใหผลไมมีคุณภาพดีขึ้น 
 ค.   สารสกัดจากพืชไมสามารถกําจัดแมลงไดจริงจึงตองเปลี่ยนไปใชสารอ่ืนเรื่อยๆ 
 ง.   การใชสารสกดัจากพืชกําจัดแมลงชวยลดตนทุนการผลิต 
25. จากขอความดังกลาว การใชสารตางๆ ในการกําจัดแมลงที่เปนศัตรูพืช จะสงผลอยางไรในอนาคต 
 ก.   ทําลายความหลากหลายทางชีวภาพเนื่องจากแมลงสูญพันธุ 
 ข.   สงผลตอววิัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
 ค.   โลกมีอาหารเพิ่มมากขึ้นเพียงพอตอประชากรโลก 
 ง.   อาชีพเกษตรกรมีรายไดสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะมีผลไมเพ่ิมขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
26. โครงการ “แกลงดิน” เกิดขึ้นเนื่องจากปญหาในขอใด 
 ก. ปญหาดินแหงแลง      ข.   ปญหาน้ําทวมขัง 
 ค.   ปญหาดินเค็ม       ง.   ปญหาดินเปร้ียว 
 

ทฤษฎี “แกลงดิน” อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
 โครงการ “แกลงดิน” เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จฯ 
เยี่ยมราษฎรในเขตจังหวัดนราธิวาส ในป พ.ศ. 2524 ทรงพบวาราษฎรประสบปญหาเกี่ยวกับดินใน
พ้ืนที่พรุ ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่มีน้าํทวมขัง ทําใหดินเปนดินเปร้ียวจัด ศูนยศึกษาพัฒนาพิกุลทองอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริจึงไดดําเนินการสนองพระราชดําริโครงการ “แกลงดิน” เพ่ือศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงความเปนกรดของดิน เริ่มจากวิธีการ “แกลงดินใหเปรีย้ว” ดวยการทําใหดินแหงและ
เปยกสลบักันไป เพ่ือเรงปฏิกิริยาทางเคมีของดิน ซึ่งจะไปกระตุนใหสารไพไรททําปฏิกิริยากับ
ออกซิเจนในอากาศ ปลดปลอยกรดกํามะถันออกมา ทาํใหดินเปนกรดจัดจนถึงขั้น “แกลงดินให
เปรี้ยวสุดขีด” จนกระทั่งถึงจุดที่พืชไมสามารถเจริญงอกงามได จากนั้นจึงหาวิธีการปรับปรุงดิน
ดังกลาวใหสามารถปลูกพืชได วิธีการแกไขปญหาดินเปร้ียวจัดตามแนวพระราชดาํริมีดังนี้ ควบคุม
ระดับน้ําใตดิน เพ่ือปองกันการเกิดกรดกํามะถัน โดยควบคุมนํ้าใตดนิใหอยูเหนือชั้นดินเลน ที่มีสาร
ไพไรทอย เพ่ือมิใหสารไพไรททําปฏิกิริยากับออกซิเจนหรือถกออกซิไดซ 
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27. โครงการ “แกลงดิน” จัดเปนการแกปญหาโดยใชวิธีการใด 
 ก.   ทางชีวภาพ        ข.   ทางเคมี 
 ค.   ทางกายภาพ       ง. ใชสารเคม ี
28. ขอใดเชื่อมโยงความสัมพันธไดถูกตอง 
 ก.   ทําใหดินแหงและเปยกสลบักัน – คา pH ของดินสูงขึ้น 
 ข.   การเกิดกํามะถันในดิน – คา pH ของดินสูงขึ้น 
 ค.   ควบคุมนํ้าใตดินใหอยูเหนือชั้นดินเลน – คา pH ของดินลดลง 
 ง.   สารไพไรททําปฏิกิริยากับออกซิเจน – คา pH ของดินลดลง 
29. สรุปไดวาการแกลงดินหมายถึงขอใด 
 ก.   การทําใหดินแหงกับเปยกสลับกันเพื่อปรับคา pH ของดิน 
 ข.   การทําใหดินเปร้ียวมากที่สดุแลวคอยปรับสภาพดิน 
 ค.   การควบคุมระดับนํ้าใตดินเพ่ือปองกันไมใหดินเปร้ียว 
 ง.   การควบคุมใหดินมีความเปรี้ยวตามตองการเพื่อใชปลูกพืช 
30. วิธีการแกลงดินนอกจากจะใชในการปรับสภาพดินในปาพรุแลวยังสามารถนําไปประยุกตใชการปรบั 
สภาพดินในพื้นที่ใด    
 ก. ดินในบริเวณที่เคยเปนหนองน้ํา   ข.   ดินในบริเวณที่มีการเผาหญาและวชัพืช 
 ค.   ดินในพื้นที่ชุมน้ําที่พังทลายไดงาย  ง.   ดินในบริเวณที่มีการใชปุยอินทรียมาก 

 

 
 
 
 
31. จากขอความดังกลาวสามารถแยกประเภทสารปนเปอนในน้ําเสียไดดังขอใด 
 ก.   สารจากซากพืช และสารจากซากสัตว ข.   โลหะ และสารเคมี 
 ค.   สารอินทรีย และสารอนินทรีย   ง.   สารจากการเกษตร และสารจากโรงงาน 
32. น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม นาจะมีสารปนเปอนที่เปนของเสียชนิดใดบาง 
 ก.   สารอินทรีย  โลหะตางๆ     ข.   โลหะ เชน ปรอท ตะกั่ว 
 ค.   สารอินทรีย  สารเคมีจากปุย    ง.   โลหะ สารเคมจีากปุย  
33. จากขอความดังกลาวน้ําทิ้งจากขอใดนาจะมีอันตรายตอสิ่งมีชีวิตมากที่สุด 
 ก.   โรงงานอุตสาหกรรม      ข.   การเกษตร 
 ค.   ครัวเรือน        ง.   ฟารมเลี้ยงสัตว 
 
 

 น้ําเสียที่มาจากแหลงตางๆ จะมีชนิดของสารที่เปนของเสียที่เหมือนกัน ไดแก พวก
สารอินทรีย จากซากพืช ซากสัตว และสารที่เปนของเสียที่แตกตางกัน ไดแก สารปนเปอนที่เปน
พวกโลหะตางๆ ที่ใชในกิจกรรมที่ตางกัน เชน จากโรงงานอุตสาหกรรมและเหมืองแรก็จะมีสารปรอท
ตะกัว่ แคดเมียม ฯลฯ เจือปน จากการเกษตร ก็จะมีสารเคมีจากปุย และยาปราบศัตรูพืช เปนตน 
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34. จากขอความดังกลาว ขอใดสรุปไดถูกตอง 
 ก.   น้ําเสียจากการเกษตรทําใหแหลงน้ํามีสารอินทรียที่เปนสารอาหารของพืชเพ่ิมขึ้น 
 ข.   น้ําเสียจากที่ตางๆ จะมีของเสียคือ สารอินทรีย โลหะ สารเคมี และยาปราบศตัรูพืช 
 ค.   น้ําเสียจากแหลงตางๆ จะประกอบดวยสารอินทรียและอาจมีสารอื่นๆ แลวแตวา น้ําเสีย 
  นั้นมาจากที่ใด 
 ง. น้ําเสียจากแหลงตางๆ มีสารที่เปนของเสียที่ตางกันจึงตองใชวิธีบําบัดน้าํเสียที่แตกตางกัน 
35. นักเรียนสามารถลดสารที่เปนของเสียในน้าํที่ปลอยออกจากครัวเรือนไดอยางไร 
 ก. ลดปริมาณการใชปุยเคมี    
 ข. แยกประเภทขยะเปยกและขยะแหง  
 ค. นําน้ําที่เหลือจากการลางจานไปรดน้ําตนไม        
 ง. ใชการปราบศตัรูพืชโดยวธิธีรรมชาต ิ
 
 
 

 
 
 
 
36.  การแพรกระจายของสิ่งมีชีวิตในปาทวีปแอฟริกา นาจะเปนรูปแบบใด 
 ก.   การแพรกระจายแบบรวมกลุม    
 ข.   การแพรกระจายแบบสม่ําเสมอ 
 ค.   การแพรกระจายแบบอิสระ    
 ง.   ไมมีรูปแบบทีแ่นนอน 
37. จากขอความดังกลาว การแพรกระจายของสิ่งมีชีวิตขึน้กับปจจัยในขอใด 
 ก.   จํานวนประชากร       
 ข.   ปจจัยในการดํารงชีวิต 
 ค.   รูปแบบการดาํรงชีวิต      
 ง.   ความสามารถในการขยายพันธุ 
 
 
 
 

 การอยูรวมกันของสิ่งมีชีวติชนิดเดียวกนัจะทําใหเกิดการกระจายตวัของสิ่งมีชีวติที่
แตกตางกันออกไป เชน การแพรกระจายแบบรวมกลุม ซึ่งเปนรูปแบบที่พบมากที่สุดในธรรมชาติ  
โดยพบในสภาพแวดลอมที่ไมสมํ่าเสมอ คือมีทรัพยากรอยางสมบรูณอยูเปนบางสวนในสภาพแวดลอมน้ัน 
ทําใหสิ่งมีชีวติไปรวมกันอยูในบริเวณทีมี่ทรัพยากรทีต่องการ การแพรกระจายแบบสม่ําเสมอ คือ
ประชากรของสิ่งมีชีวิตจะตองกระจายตัวแยกออกจากกันอยางสม่ําเสมอมารวมกลุมไมได เน่ืองจากมี
ทรัพยากรอยางจํากัด การแพรกระจายแบบอิสระ  เปนรูปแบบการกระจายของสิ่งมีชีวิตที่อยูใน
สภาพแวดลอมที่อุดมสมบูรณมากๆ จึงสามารถดํารงชีวิตอยูในสวนใดก็ไดอยางอิสระ 
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38. การแพรกระจายของประชากรรูปแบบใดที่ทําใหเกิดการแกงแยงแขงขันในประชากรไดนอยที่สุด 
 ก.   การแพรกระจายแบบรวมกลุม    
 ข.   การแพรกระจายแบบสม่ําเสมอ 
 ค.   การแพรกระจายแบบอิสระ    
 ง.  การแพรกระจายแบบอิสระ และการแพรกระจายแบบสม่ําเสมอ 
39. จากขอความดังกลาว ขอใดถูกตอง 
 ก. ในสภาพแวดลอมที่อุดมสมบูรณเกิดการแพรกระจายแบบรวมกลุม 
 ข.   ในสภาพแวดลอมที่มีทรัพยากรจํากัดทําใหเกิดการแพรกระจายแบบสม่ําเสมอ 
 ค.   การแพรกระจายแบบอิสระเปนการแพรกระจายที่พบไดมากที่สุด 
 ง.   การแพรกระจายแบบรวมกลุมพบการรวมกลุมในบริเวณที่มีปจจัยที่ตองการ 
40. การที่แรงงานจากตางจังหวัดเขามาหางานทําในกรุงเทพฯ เปรียบเทียบไดกับการแพรกระจายของ
สิ่งมีชีวิตในขอใด  
 ก.  กระบองเพชรในทะเลทราย    
 ข. ฝูงปลาในทะเล 
 ค.   ปลาในตูปลา      
 ง.   ตนไทรในปาดิบชื้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 180 

ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ  ชื่อสกุล       นางวิภาณีย  จิรธรภักดี 
วันเดือนปเกิด      15 สิงหาคม 2524 
สถานที่เกิด       กรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยูปจจุบัน     20/6  หมู 1 ต.ปาตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน  ครู ระดับ คศ. 1 
สถานที่ทํางานปจจุบัน    โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ต.ทะเลชบุศร อ.เมือง จ.ลพบุร ี15000 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2536    ชั้นประถมศึกษา  
       จาก โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  
 พ.ศ. 2539    ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  
       จาก โรงเรียนสตรีอางทอง 
 พ.ศ. 2542    ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
       จาก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2546    วิทยาศาสตรบัณฑิต เอกชวีวทิยา  
       จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 พ.ศ. 2547    ประกาศนียบตัรวชิาชพีครู สาขาการมัธยมศึกษา   
       จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 พ.ศ. 2554    การศึกษามหาบัณฑิต  
       สาขาการมัธยมศึกษา (การสอนวิทยาศาสตร) 
       จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
 
 

 
 

 
 


	Cover
	Abstract
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Bibliography
	Appendix
	Vitae

