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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงคเพื่อศกึษาและเปรียบเทียบ มโนมติ เรื่องเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต และความสามารถ
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐานเสริมดวยเทคนิคการคดิแบบหมวก 6 ใบ กอนเรียนและหลังเรยีนใชแบบแผนการวิจัยแบบกลุมเดียวมีการวดั
กอนและหลังการทดลอง (One group pretest-posttest Design) เครื่องมือท่ีใชไดแก 1) แผนการจดัการ
เรียนรู 2) แบบวัดมโนมติ เรื่องเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 3) แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร ผลการวิจยัพบวา 1) นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐานเสรมิดวยเทคนิค   
การคิดแบบหมวก 6 ใบ มีมโนมติ เรื่องเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต กอนเรียนคะแนนเฉลีย่คิดเปนรอยละ 19.33 
หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 56.36 และมีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร คะแนน
เฉลี่ยกอนเรียนคิดเปนรอยละ 39.57 หลังเรียนมีคะแนนเฉลีย่คิดเปนรอยละ 90.58 2) เมื่อเปรียบเทียบกันพบวา   
มโนมติและความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรยีนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .01 

 

คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน / เทคนิคการคดิแบบหมวก 6 ใบ / มโนมต ิ/ 
              การแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to study and tocompare the chemical basic of life concept 
and the scientific problem solving ability of Mathayomsuksa 4 students before and after using 
the Problem-based Learning supplemented with six thinking hats technique. The design of this 
studywas one group pretest-posttest design. There were three instruments in thisresearch :     
1) 6 lesson plans based on the Problem-based learning supplemented with six thinking hats 
technique, 2) chemical basic of life concept test,and 3) the scientific problem solving ability 
test. The findings of the study were : 1) students’ chemical basic of life concept posttest 
mean score before and after instruction were 19.33 and 56.36 percent respectively and 
scientific problem solving ability posttest mean score before and after instruction were 39.57 
and 90.58 percent respectively. both the posttest wereof student’ chemical basic of lifeand 
scientific problem solving ability after using the Problem-based Learning supplemented with 
six thinking hats technique. higher than pretest with significantly .01. 
 

Keywords : Problem-based Learning / Six Thinking Hats / Chemical basic of life concept / 
                 Scientific problem solving ability 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ความรูวิทยาศาสตร สงผลตอการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีเปนอยางมากและในขณะเดียวกันเทคโนโลยี

ก็มีสวนสําคัญตอการศึกษาคนควาและพัฒนาองคความรูทางดานวิทยาศาสตรอยางตอเนื่อง  วิทยาศาสตรชวยให
คนไดพัฒนากระบวนการคิดทั้งความคิดเปนเหตเุปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ มทีักษะท่ี
สําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูล
หลากหลายและประจักษพยานท่ีตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหง
ความรู (Knowledge based society) ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร (Scientific 
literacy for all) เพื่อท่ีจะมีความรูความเขาใจในโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีทีม่นุษยสรางสรรคขึ้น และนํา
ความรูไปใชอยางมีเหตผุล สรางสรรค และมีคณุธรรม ความรูดานวทิยาศาสตรไมเพียงแตนํามาใชในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี แตยังชวยใหบุคคลมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการใชประโยชน การดูแลรักษา 
ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดลุและยั่งยืน และที่สําคญัอยางยิ่งคือ ความรู
วิทยาศาสตรชวยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแขงขันกับนานาประเทศ และดาํเนินชีวิต
อยูรวมกันในสังคมโลกไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 1) นอกจากน้ีวิทยาศาสตรเปน
สาขาท่ีมีความสําคญัมากตอการขบัเคลื่อนใหการจัดการเรียนรูตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย 
ประสบความสําเรจ็และนาํไปสูการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูรูวิทยาศาสตร (ชาตรี ฝายคําตา, 2555, หนา 3)      
การจัดการเรียนการสอนในปจจุบนัยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีจดุมุงหมาย
ในการพัฒนาผูเรยีนใหมีคณุภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ซึ่งการพฒันาผูเรยีนใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูที่
กําหนดนั้น จะชวยใหเกิดสมรรถนะสําคญัของผูเรยีนคือ ความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่
เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตผุล คณุธรรมและขอมลูสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธ
และการเปลีย่นแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไข
ปญหา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 2) และในสวนของกลุมสาระวิทยาศาสตรก็มีจดุมุงหมายท่ีสําคัญ
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ประการหนึ่งก็คือการเนนใหนักเรยีนไดฝกแกปญหาตางๆ โดยผานกระบวนการคดิและปฏิบตัิอยางมีระบบ ซึ่งผล
ที่ไดจากการฝกจะชวยใหนักเรียนสามารถตัดสินใจแกปญหาตางๆ ดวยวิธีการคิดอยางสมเหตุสมผล โดยใช
กระบวนการหรือวิธีการ ความรู ทักษะตางๆ และความเขาใจในปญหาน้ัน มาประกอบกันเพ่ือเปนขอมูล 
ในการแกปญหา และนักเรียนยังขาดกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร ไมสามารถคิดและแกปญหาโดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546, หนา 1)  
      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร เปดสอนในระดับ 
มัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ซึ่งจากการศึกษาขอมูลผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร พบวา มี
คะแนนทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test) หรือ โอเนต็ (O-net) 
วิชาวิทยาศาสตร สาระท่ี 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิตมาตรฐาน ว 1.1 ปการศึกษา 2556 คาเฉลี่ย  
รอยละ 33.32  (โรงเรียนเตรยีมอดุมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื, 2556, หนา 17 ) ซึ่งยังไมไดตามเปาหมาย
ที่วางไวนักเรียนสวนใหญมีมโนมตทิี่คลาดเคลื่อนและยังไมสามารถประยุกตใชความรูได การท่ีครผููสอนใชวิธีสอน
แบบบรรยาย ใหทําใบงาน และมอบหมายงานใหทํา เนนใหนักเรยีนจดจําโดยไมไดใหความสําคัญกับมโนมตหิลัก
ของเนื้อหารวมทั้งการประยุกตใชความรูในดานตางๆ เพื่อแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน ทําใหนักเรียนขาดทักษะ
ปฏิบัติ และการสรางความรูดวยตนเอง ไมสามารถแกปญหาไดเมื่อพบปญหา และในเรื่องเคมีพื้นฐานของ
สิ่งมีชีวิต เปนเนื้อหาท่ีซับซอน ยากแกการเขาใจในการสอนตองมีการทดลอง ซึ่งตองใชทักษะหลายดาน เพื่อให
เกิดความเขาใจ แนวทางการจัดกจิกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนการจดัการเรียนรูที่ใชปญหาเปน
ตัวกระตุนใหนักเรียนอยากรูอยากเห็น กระตือรือรนในการศึกษาคนควาขอมูล การใชสถานการณหรือปญหาท่ี
ผูสอนจัดใหมีความใกลเคียงกับประสบการณเดิมของผูเรียน ทําใหผูเรียนไดปรับแนวคิดของตนใหมีความเขาใจ
อยางลึกซึ้งมากข้ึน สงผลใหผูเรียนมีความเขาใจมโนมติที่เรียนไดถูกตองมากยิ่งข้ึนจนสามารถสรางองคความรู
ดวยตนเอง (สิรญิญา บาลธนะจักร, 2553, หนา 107) การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานทําใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติทางวิทยาศาสตรทางดานบวกซึ่งจะสงผลในทางท่ีดีตอการพัฒนามโนมติ ทํา
ใหมีระดบัความคดิที่คลาดเคลื่อนไดในระดับต่ําที่สดุ (Akinogu&Tandogan,2007,หนา 71-81) และสามารถ
กระตุนใหผูเรยีนเกิดภาวะสงสัยและความตองการท่ีจะแสวงหาความรูเพื่อขจัดความสงสัย ใชปญหาแทจริงเปน
ตัวกระตุนการแกปญหาและเปนจดุเริ่มตนในการแสวงหาความรูโดยยืดถือนักเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูสงผล
ใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาไดดีขึ้น (จุไรรตัน สุรยิงค, 2551, หนา 52; อุไร คํามณีจันทร, 2552,
หนา 105; จิราวรรณ สอนสวสัดิ์, 2554, หนา 87)  

นอกเหนือจากการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานแลวเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ ยังเปนอีกเทคนิคหนึ่ง
ที่จะสามารถชวยพัฒนาดานการคดิและสงเสริมการแกปญหาทางวิทยาศาสตรพรอมๆ กับการเรียนรูเนือ้หานั้นๆ 
สีของหมวกเปนกรอบในการต้ังคําถามเพื่อคนหาคําตอบซึ่งคําถามมีสวนสําคัญที่จะจดุประกายใหผูเรยีนฉุกคิด 
เกิดขอสงสัย ใครรูเพื่อแสวงหาคําตอบ การใชคําถามตามสีหมวกจะชวยกระตุนผูเรียนใหคิดเปนคดิได  
คิดงายขึ้น เพิ่มพูนทักษะการคดิของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550,
หนา 5)  ซึ่งสามารถเพิ่มทักษะการคิดแกปญหาได และแกไขความสบัสนในความคิด เพราะผูคิดสามารถใช
ความคิดทีละดาน ซึ่งผลสุดทายการคิดแตละอยางนั้นจะรวมกันเปนความคิดท่ีสมบูรณ (นงเยาว คุณเท่ียง, 
2548, หนา 78; นฤมล มโีสภา, 2550, หนา 93-101; วิภาดา งามสม, 2555, หนา 11-17)    

จากเหตผุลดังกลาวผูวจิัยจึงสนใจศึกษาการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรยีนไดพัฒนามโนมติและ 
การแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่นาํไปสูการพัฒนาการเรยีนรู การคดิ การตัดสินใจในกระบวนการแกปญหา 
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ทางวิทยาศาสตรของผูเรียนไดนั้น ผูวิจัยไดนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการใชปญหาเปนฐานเสริมดวย
เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาชีววิทยาเรื่อง เคมีพื้นฐานของ
สิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.สวางแดนดิน 
จ. สกลนคร ซึ่งเปนเรื่องที่มีความซับซอน และลักษณะเน้ือหานั้นมกีารทดลอง และทฤษฎี การนํารปูแบบ 
การสอนดังกลาวมาใช สามารถปรบัขั้นตอนใหเหมาะสมกับการแกปญหาในการจดักิจกรรมการเรียนรูไดอยาง
หลากหลายและเนนใหผูเรยีนมสีวนรวมในการเรียนรูทุกข้ันตอน ลงมือปฏิบัติจริง  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาและเปรยีบเทียบ มโนมติ เรื่องเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานเสริมดวยเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ กอนเรียนและหลังเรียน 

2.  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 ที่ไดรับการจดัการเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐานเสรมิดวยเทคนิคการคดิแบบหมวก 6 ใบ กอน
เรียนและหลังเรียน 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานเสริมดวยเทคนิค 
การคิดแบบหมวก 6 ใบมีมโนมติ เรื่องเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตหลังเรียนสูงกวากอนเรยีน 

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานเสริมดวยเทคนิค 
การคิดแบบหมวก 6 ใบ มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรกลุมตัวอยาง 

 ประชากร เปนนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 4 โรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร  

กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน40 คนที่ไดมาจากการสุมตัวอยาง
แบบกลุม (Cluster Random Sampling) 

แบบแผนการวิจยั 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบแผนทดลองขั้นตน (Pre-Experimental Design) โดยศึกษามโนมติ

เรื่อง เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต และความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนามโนมติ เรื่องเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต และความสามารถใน 

การแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานเสริมดวยเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 
ใบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 6 แผน รวมเวลา 18 ช่ัวโมง ซึ่งมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ  
0.6-1.00 ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดศึกษาคนควา แสวงหาความรูดวยตนเองและลงมือปฏบิัติตาม
แผนที่วางไว โดยมีครูคอยใหคําปรกึษา ใชคําถาม กระตุนใหเกิดความคิดรเิริ่มใหมๆ และชวยชี้แนะแนวทางใน
การแกปญหาไดอยางถูกตองมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู 6 ขั้นตอน (สํานักงานเลขาธิการการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) ดังนี ้
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 1.1 ขั้นกําหนดปญหา 
                     1.1.1 ครูชี้แจงจุดประสงคที่จะเรียน ทบทวนความรูเดิมทีเ่คยเรียนมา  
                     1.1.2 แบงนักเรียน ออกเปนกลุม กลุมละ 4-5 คน คละความสามารถ 
                     1.1.3 ครูเสนอสถานการณปญหาที่เกี่ยวของกับเนือ้หาท่ีสอนแกนักเรียน   
 1.1.4 ครูใชคําถามหมวกสีฟา (จากสถานการณสรุปวาประเด็นของปญหาคืออะไร) เพื่อใหนักเรยีน
รวมกันสรุปประเด็นปญหาของสถานการณเพื่อหาคนหาคําตอบ 
            1.2 ขั้นทําความเขาใจปญหา 

       2.2.1 นักเรียนวิเคราะหปญหาออกเปนประเด็นตางๆ แลวนําแตละปญหามาพิจารณาวามเีหตุ
ความเปนมาอยางไร โดยครูใชคําถามหมวกสีขาว (จากสถานการณมีขอมูลของปญหาอะไรบาง) เพื่อกระตุนให 
นักเรียนหาขอเท็จจริง 
                    2.2.2 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายแนวทางการแกปญหา 

1.3 ขั้นดําเนินการศึกษาคนควา 
       1.3.1 นักเรียนวางแผนและดําเนินการศึกษาคนควาตามแนวทางที่ไดวางแผน เพื่อหาคําตอบของ

ปญหาครใูชคําถามหมวกสเีขียว (นักเรียนมีแนวทางการแกปญหาอยางไร) เพื่อกระตุนความคดิสรางสรรค 
        1.3.2 ครูใชคําถามหมวกสเีหลือง (ถานักเรียนปฏิบตัิตามแนวทางการแกปญหานักเรียนได
ประโยชนอยางไร) เพื่อกระตุนใหนักเรียนแสดงเหตผุลทางเลือกเชิงบวก 

1.4 ขั้นสังเคราะหความรู 
       1.4.1 นักเรียนนําความรูที่ไดคนความาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกนัเพื่อสังเคราะหความรูที่ไดมาวามี
ความเหมาะสมเพียงใด  
       1.4.2 ครูและ นักเรียนรวมกนัอภิปราย โดยใชคําถามหมวกสีดาํ (ขอมูลแตละกลุมที่ไดมาครบถวน
และถูกตองหรือไมอยางไร) 
 1.5 ขั้นสรุปและประเมินคาของคําตอบ 

      1.5.1 ครูใชคําถามหมวกสีฟา (นักเรียนแตละกลุมสรุปผลไดวาอยางไรครอบคลมุตอประเด็น
ปญหาหรือไม) เพ่ือสรุปผลการแกปญหาและประเมินคาของคําตอบของแตละกลุม 
                  1.5.2 ครูใชคําถามหมวกสีเหลือง (นักเรียนไดรบัประโยชนจากการศึกษาในเรื่องนี้อยางไร) เพื่อให
นักเรียนรวมกันคิดในบูรณาการองคความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน 

      1.5.3 ครูและนักเรยีนรวมกันสรุปองคความรู 
 1.6 ขั้นนําเสนอและประเมินผลงาน 
                   1.6.1 ครูใชคําถามหมวกสเีขียว (นักเรียนสามารถนาํความรูไปแกปญหาในชีวิตประจําวันได
อยางไร) เพื่อใหนักเรียนรวมกันคดิประยุกตใชขอมูลอยางสรางสรรค 
                   1.6.2 นักเรียนนําเสนอผลงาน 

      1.6.3 ครูและนักเรยีนรวมกันประเมินผลงาน 
 2. แบบวัดมโนมตเิรื่อง เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เปนแบบ 2 ระดับ 
ชนิดตัวเลือก 2 ระดับขั้น จํานวน 30 ขอ ท่ีมีคาความยากงายระหวาง 0.42-0.63 คาอํานาจจําแนกระหวาง 
0.30-0.80 และคาความเชื่อมั่น 0.91 
 3. แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ประกอบดวยสถานการณที่เกีย่วของกับปญหา
ทางวิทยาศาสตรทีไ่มอิงเน้ือหาท่ีดาํเนินการจดัการเรียนการสอนในครั้งนี้ (Content free) โดยมี 10 สถานการณ
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และตั้งคําถามแบบอัตนัยแตละสถานการณมีคําถาม 4 ขอรวมเปน 40 ขอ ท่ีมีคาความยากงายระหวาง 0.23-
0.60 คาอํานาจจําแนกระหวาง 0.37-0.62 และคาความเชื่อมั่น 0.92 

การเก็บรวบรวมขอมลู 
   1. ทดสอบกอนเรยีน โดยใชแบบวัดมโนมติ เรื่องเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ที่ผูวิจัยสรางขึ้นกับกลุม

ตัวอยาง และแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยทําการทดสอบกอนดําเนินการทดลอง 
   2. ดําเนินการทดลอง โดยการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานเสรมิดวยเทคนิคการคดิแบบหมวก  

6 ใบ ใชเวลาทดลองจํานวน 18 ช่ัวโมง ในแตละชั่วโมงมีการจัดการเรียนการสอน โดยผูวิจัยเปนผูสอนดวยตนเอง 
   3. ทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบวัดมโนมติ เรื่องเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต และแบบวัดการแกปญหา

ทางวิทยาศาสตรซึ่งเปนชุดเดยีวกนักับที่ทําการทดสอบกอนทดลอง 
   4. นําคะแนนท่ีไดจากแบบวัดมโนมติ เรื่องเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต กอนเรียนและหลังเรียนมาทํา 

การวิเคราะห โดยใชสถิติทดสอบคาทีแบบไมอสิระ 
   5. นําคะแนนท่ีไดจากแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร กอนเรียนและหลังเรียน

มาทําการวิเคราะห โดยใชสถิติทดสอบคาทีแบบไมอิสระ 
การวิเคราะหขอมลู 

    1. วิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบมโนมติ เรื่อง เคมีพืน้ฐานของสิ่งมีชีวิต ที่เรียนดวยการจัด 
การเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐานเสริมดวยเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 กอน
เรียนและหลังเรียน ใชคาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําผลไปเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและ
หลังเรียนโดยใชการทดสอบทีแบบไมอิสระ (t-test for dependent Sample)  
            2. วิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ที่เรียน
ดวยการจดัการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานเสริมดวยเทคนิคการคดิแบบหมวก 6 ใบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 4 กอนเรียนและหลังเรียน ใชคาเฉลี่ย รอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลวนําผลไปเปรียบเทยีบคะแนนกอน
เรียนและหลังเรียนโดยใชการทดสอบทีแบบไมอิสระ (t-test for dependent Sample) 
 

สรุปผลการวิจัย 
1.  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบมโนมติ เรื่องเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชวีิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4

ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานเสริมดวยเทคนิคการคดิแบบหมวก 6 ใบ ในกอนเรียนและหลังเรียน 
ปรากฏดังในตารางท่ี 1 และตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1 ตัวอยางมโนมติ เรื่องเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต (มโนมตยิอย) กอนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับ 
              การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานเสริมดวยเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ 

 

มโนมติ
เร่ือง 

มโนมติกอนเรียน มโนมติหลังเรียน 

คําตอบ ผล
ประเมิน คะแนน คําตอบ ผล

ประเมิน คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
สาร 
อนินทรีย 
 

สารอนินทรีย คือ  
สารเคมีทั่วไป NU 0 

สารอนินทรียคือสารใหไมให
พลังานแตจําเปนกบั
สิ่งมีชีวิต 

PS 1 

สารอนินทรีย คือ 
สารที่สังเคราะหขึ้น 

AC 0 

สารอนินทรียมีโมเลกุลขนาด
เล็กโครงสรางไมซับซอน 
เชน น้ํา แรธาตุ และ แกส
ออกซิเจน 

PU 2 

สารอนินทรียใหพลังงาน
กับสิ่งมีชีวิตและเปนสาร
จําพวกน้ําและแรธาต ุ

PS 1 
สารอนินทรียเปนสารที่ไมให
พลังงานกับสิ่งมีชีวิต เชน น้ํา 
แรธาตุ และ แกสออกซิเจน 

PU 2 

สารอนินทรียเปนสาร
เกี่ยวกบัส่ิงไมมีชีวิต 

AC 0 

สารอนินทรีย หมายถึง สาร
ที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก
โครงสรางไมซับซอนเชนนํ้า 
แรธาตุตางๆ และ แกส
ออกซิเจน 
 

PU 2 

      
สารอนินทรียเปนสาร
จําพวกน้ําและแรธาตุที่
ใหพลังงานกับสิ่งมีชีวิต 

PS 1 
สารอนินทรียมีโครงสรางไม
ซับซอน เชน น้ํา แรธาตุ 
และ แกสออกซิเจน 

PU 2 

สารอนินทรียเปนสาร
โมเลกุลขนาดเล็กมี
โครงสรางไมซับซอน 

PU 2 

สารอนินทรียเปนสารที่ไมมี
คารบอนเปนองคประกอบมี
โมเลกุลขนาดเล็กมี
โครงสรางไมซับซอน เชน 
น้ํา แรธาตุ และ แกส O2 ซ่ึง
เปนสารที่ไมใหพลังงานแตมี
ความสําคัญตอสิ่งมีชีวิต เชน 
ชวยลําเลียงสาร ควบคุม
อุณหภูมิ   

CU 3 

 

จากตารางที่ 1 จากการศึกษาตัวอยางมโนมติ เรื่องเคมีพื้นฐานของสิง่มีชีวิต (มโนมติยอย) กอนและ
หลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานเสรมิดวยเทคนิคการคดิแบบหมวก 6 ใบ
พบวา กอนเรียนนักเรยีนมีมโนมตเิรื่องเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต (มโนมติยอย) ไมเขาใจ (NU) มีเขาใจมโนมติที่
คลาดเคลื่อน (AC)  มีความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนบางสวน (PS) และมีความเขาใจในมโนมติที่ไมสมบรูณ 
(PU) หลังเรียนนักเรียนมีความเขาใจมโนมติทีไ่มสมบูรณ (PU)ความเขาใจมโนมติทีส่มบรูณ (CU)  
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ตารางที่ 2 คะแนนเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบมโนมติ เรื่องเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต กอนและ 
              หลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานเสรมิดวย 
              เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ 
 

จํานวน 
นักเรียน 

คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน คะแนนเฉลีย่ 
ที่เพ่ิมขึ้น t p 

 S.D.  S.D. 
40 17.40 3.91 50.73 7.78 33.33 30.53** .000 

** P .01 
 

 จากตารางที่ 2 พบวา มโนมติ เรื่องเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีคะแนนเต็ม 90 คะแนน นักเรียนมี
คะแนนเฉลีย่กอนเรียน 17.40 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 50.73 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบนกัเรียนมี
มโนมติ เรื่องเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชวีิตหลังเรยีนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 

2.  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยใชการจัดการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานเสริมดวยเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ ปรากฎผลดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 คะแนนเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาวิทยาศาสตร กอน 
              และหลังเรยีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานเสรมิ 
              ดวยเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ  
 

จํานวน 
นักเรียน 

คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน คะแนนเฉลีย่ 
ที่เพ่ิมขึ้น t p 

 S.D.  S.D. 
40 47.48 8.71 108.70 8.48 61.22 28.84** .000 

** P .01 
 

 จากตารางที่ 3 พบวา ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ซึ่งมีคะแนนเต็ม 120 คะแนน 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรยีน 47.48 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 108.70 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบ 
พบวา นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลงัเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาและเปรียบเทียบมโนมติ เรื่องเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและความสามารถใน            

การแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
เสรมิดวยเทคนคิการคดิแบบหมวก 6 ใบ  ผูวิจัยไดแยกอภิปรายผลการศึกษาเปนประเด็นตางๆตามลาํดับ ดังน้ี 
 1. มโนมติ เรื่องเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
เสรมิดวยเทคนคิการคดิแบบหมวก 6 ใบ มีมโนมติ เรื่องเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01  เปนไปตามสมมติฐานของการวิจยั   

โดยสามารถอธิบายไดวาหลังจากการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานเสรมิดวยเทคนิคการคิดแบบ
หมวก 6 ใบ ซึ่งมีอยูทั้งหมด 6 ข้ันตอนโดยแตละขั้นตอนจะกระตุนใหนักเรียนทําความเขาใจปญหาเพ่ือใหเกิด
แนวคิดท่ีสาํคญั วางแผน ลงมือปฏิบัติ สืบคนจากแหลงเรียนรูที่กําหนดให สังเคราะหความรู สรุปผลเกิดเปน 
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มโนมติทีส่มบรูณ และใชมโนมติใหมโดยการจัดนิทรรศการ ตามลําดับ นักเรียนจึงมคีวามเขาใจในมโนมติที่
สมบูรณมากขึ้น และมคีวามเขาใจในมโนมติที่คลาดเคลื่อนลดลง ซึ่งดูไดจากคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนคดิเปน    
รอยละ 19.33 หลังเรยีนคิดเปนรอยละ 56.36 คะแนนเฉลี่ยหลังเรยีนเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 37.03 และจากผล 
การวิเคราะหขอมลูมโนมติยอย พบวา มโนมตยิอยเรื่อง โปรตีน มีคะแนนเฉลี่ย 11.03 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
15 คะแนน ซึ่งเปนมโนมตยิอยที่มคีะแนนสูงท่ีสดุ ซึ่งเปนการจดัการเรียนรูที่ครูผูสอนเลือกใชสถานการณปญหา
ที่มีความใกลเคียงกับประสบการณเดมิของผูเรยีน สงผลใหผูเรียน มีความกระตือรือรน ทําความเขาใจปญหาได
อยางชัดเจน เกิดความหมายตอผูเรียน นอกจากน้ีผูสอนยังไดใชคําถามจากเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ 
กระตุนการคิดใหผูเรยีนไดคิดอยางเปนระบบชวยปรับมโนมติที่เรยีนไดอยางถูกตองสอดคลองกับ แนวความคิด
ของกลุมการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม (Constructivism) ซึ่งเช่ือวา ความรูเปนสิ่งที่มนุษย สรางขึ้นจาก 
การพยายามทําความเขาใจ (Make sense) หรือสรางความหมาย (Construct meaning) กับเหตุการณ 
ประสบการณหรือสารสนเทศตางๆโดยอาศัยความรูและประสบการณเดมิของตน สอดคลองกับ รสริน อะปะหัง
(2554) ที่ไดศึกษาการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต วาเปนกจิกรรมท่ีนักเรยีนตอง
สรางความรูใหมดวยตนเอง ดวยการเชื่อมประสบการณเดิมทีม่ีอยูแลวกับความรูใหมและสอดคลองกบั สิริญญา 
บาลธนะจักร (2554, หนา 102-108) ที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลง มโนมติ เรื่อง สารในชีวิตประจาํวัน ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยการจัดการเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐาน พบวา กอนเรียนมีระดับความเขาใจมโนมติ
ตั้งแตระดับความไมเขาใจหรือไมตอบคําถามจนถึงความเขาใจมโนมติในระดับทีส่มบรูณแตหลังจากท่ีนักเรียน
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานแลว นักเรียนมคีวามเขาใจมโนมติในระดับทีส่มบรูณมากขึ้นและมี
ความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนลดลง สอดคลองกับ ยาใจ  คํามุงคุณ (2555, หนา 54) ที่ศึกษาความตระหนัก
ตอความปลอดภัยในสุขภาพและมโนมติเรื่องสารในชีวิตประจาวันของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ดวยการจัด 
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) พบวา การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานสงผลให
นักเรียนสวนมากมมีโนมติที่สอดคลองกับมโนมติวิทยาศาสตร  และสอดคลองกับ Akinogu & Tandogan 
(2007, หนา 71-81) ที่ศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานในการสอนวิทยาศาสตรตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  เจตคติ และการเรยีนรูมโนมติของนักเรียน พบวา การจัดการเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ทําให
ผูเรยีนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน และเจตคติทางวิทยาศาสตรทางดานบวกซ่ึงจะสงผลในทางท่ีดีตอการพัฒนา
มโนมติ จึงมรีะดับความคดิที่คลาดเคลื่อนในระดับต่ําทีสุ่ด 

2.  ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรยีนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐานเสริมดวยเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร หลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 เปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย 

โดยสามารถอธิบายไดวาหลังการจดัการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานเสรมิดวยเทคนิคการคิดแบบ
หมวก 6 ใบ ซึ่งมีอยูทั้งหมด 6 ข้ันตอน โดยแตละขั้นตอนกระตุนใหนักเรียนสามารถ ระบุปญหา วิเคราะหปญหา  
เสนอวิธีการแกปญหา และตรวจสอบผลลัพธไดจากกระบวนการแกปญหาท่ีนักเรยีนเปนผูกําหนด ตามลําดับ
สอดคลองกับหลักการแกปญหาของเวียรจากการสังเกตจากการจดักิจกรรมการเรียนรู พบวาหลังเรียนนักเรียนมี
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น ซึ่งดไูดจากคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนคิดเปนรอยละ 39.57 
หลังเรียนคิดเปนรอยละ 90.58 และคะแนนเฉลีย่หลังเรียนเพิ่มขึ้นคดิเปนรอยละ 51.01 และการเสริมดวย
เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบ คําถามจากหมวกแตละสีจะกระตุนใหมีการจัดลําดับการคิดเปนขั้นตอน คิดแกปญหา
จากสถานการณใหมท่ีไดรบั ทําใหนักเรียนสามารถแกปญหาไดอยางรวดเร็ว การจัดการเรียนรูที่ครูผูสอนเลือกใช
สถานการณปญหาที่มีความใกลเคยีงกับประสบการเดิมของผูเรียน เปนเครื่องมือในการชวยใหผูเรียนเกิด      
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การเรียนรูตามเปาหมาย ผูเรยีนไดเผชิญสถานการณปญหาท่ีพบไดในชีวิตประจําวัน ซึ่งมีความกระตอืรือรน
เขาใจปญหาอยางชัดเจนและในการจัดการเรยีนรูไดเนนใหผูเรียนไดฝกการวิเคราะหปญหาและแกปญหารวมกัน
เปนกลุม ชวยใหผูเรียนเกิดความใฝรู เกิดทักษะกระบวนการคิดและกระบวนการแกปญหาตางๆ สอดคลองกับ
แนวความคิดของกลุมการเรียนรูแบบสรางสรรคนยิม (Constructivism) ซึ่งเช่ือวา ความรูเปนสิ่งที่มนษุย สราง
ขึ้นจากการพยายามทําความเขาใจ (Make sense) หรือสรางความหมาย (Construct meaning) กับเหตุการณ 
ประสบการณหรือสารสนเทศตางๆโดยอาศัยความรูและประสบการณเดมิของตน ซึ่งสอดคลองกับ จตพุล     
แสนสุข (2556) ที่พบวา เมื่อดําเนินการสอนเรื่องของไหลโดยใชการจัดการเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐานตองเริ่ม
กระตุนความสนใจของนักเรยีนและหาความรูเดมิของนักเรียนจากการใชสื่อท่ีเปนของจริงรวมกับเทคนิค 
การทํานาย อธิบาย การสังเกตและการอธิบายอีกครั้ง (PEOE) ครูตองถามในลักษณะซักไซไลเรียงเก่ียวกับปญหา
และคําถามของนักเรียน รวมทั้งการออกแบบการทดลองและการสรุปผลการทดลอง และพบวานักเรยีนมี
ความสามารถในการแกปญหาเพ่ิมขึ้นเมื่อไดเรียนรูจากกิจกรรมการเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐาน โดยเฉพาะดานการ
สรุปผลการทดลอง และสอดคลองผลการวิจัยของ กอบวิทย พิริยะวฒัน (2554) และวรรณภา ช่ืนนอก (2554) 
ที่ศึกษาผลการจัดการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐานตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรพบวา 
นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานมีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยัสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 จากการวิจัยพบวา การจัดการเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐานเสริมดวยเทคนิคการคดิแบบหมวก 6 ใบ 
สงผลใหนักเรียนมีมโนมติ เรื่อง เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตสูงกวากอนเรียนและความสามารถแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรสูงขึ้น ผูวิจยัมีขอเสนอแนะในประเด็นตางๆ ดังนี ้

1. ในการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานเสริมดวยเทคนิคการคดิแบบหมวก 6 ใบ ควรม ี
การวางแผนและเตรียมสื่อวัสดุ อุปกรณ ใหเรียบรอยและเพียงพอ มีอุปกรณจดัเก็บเอกสารท่ีมอบหมายใหผูเรียน
เพื่อใหสามารถดูแลรักษา จัดเก็บไดงาย 

2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูผูสอนตองสรางบรรยากาศใหกระตุนผูเรยีนอยากเรยีนรูตองทําให
ผูเรยีนเห็นแนวทางในการคนพบความรูหรือคาํตอบดวยตนเอง โดยจัดเปนกลุมยอยเพื่อประโยชนในการคนหา
ความรูรวมกัน ซึ่งจะพัฒนาทักษะการแกปญหาดวยเหตุและผลจากการอภิปรายรวมกัน 

3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละขั้นผูวิจัยควรมีการกาํหนดเวลาใหชัดเจนและแนนอนแกผูเรียน 
ไดวางแผนการปฏิบตัิงานใหเสร็จทันเวลากําหนดโดยเฉพาะในขั้นดาํเนินการศึกษาคนควา ผูเรียนมีเวลาที่จํากัด
ผูวิจัยควรจัดเตรียมหรือประสานงานกับแหลงเรยีนรูประเภทตางๆ ใหพรอม เชน การคนควาขอมลูจาก
อินเทอรเน็ต ควรไดมีการตรวจสอบระบบอินเทอรเน็ตใหพรอมสามารถใชงานได เพื่อใหผูเรียนไดรับความสะดวก
จากการศึกษาคนควาและไดขอมลูที่เสร็จทันเวลากําหนด 

4. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในขั้นทําความเขาใจปญหาผูวิจัยควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกการคดิ
ดวยตนเอง ไมช้ีนําปญหาใหผูเรยีนจนทําใหไมพยายามคิดทําความเขาใจดวยตนเอง 

5. การพัฒนามโนมติในแตละมโนมติยอยตองใชเวลาแตกตางกันหากเปนเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวันจะทําใหพัฒนาไดเรว็ข้ึน ดังนั้นผูสอนจึงควรปรบักิจกรรมการจัดการเรียนรู เชน ในข้ันที่ 1 ขั้น
กําหนดปญหา ในการทบทวนความรูเดมิตองใชกิจกรรมที่หลากหลายใหนักเรียนแสดงมโนมติเดิมที่นักเรียนมี
ออกมาใหไดมากๆ หรืออาจตองใหคําศัพทวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับมโนมตเิพื่อใหเชื่อมโยงไดงายข้ึน 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
   1. ควรทําการวิจัยในลักษณะน้ีกับมโนมติทางชีววิทยาอ่ืนๆ หรือเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรเรื่องอื่นๆ 
   2. ควรมีการศึกษาปฏิสัมพันธระหวางการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานเสริมดวยเทคนิคการคิด

แบบหมวก 6 ใบ กับตัวแปรอิสระอ่ืน เชน กลุมระดับความสามารถทางการเรียน 
   3. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานเสริมดวยเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ 

กับนักเรียนระดับช้ันอ่ืนๆ 
   4. จากการวิจัยครั้งนี้ พบวาการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานเสรมิดวยเทคนิคการคดิแบบหมวก 

6 ใบ สงผลทําใหนักเรียนมีมโนมตเิรื่อง เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและมีความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรจึงเห็นวาควรทําการวิจัยเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงพัฒนากระบวนการทาง
วิทยาศาสตร เชน ความสามารถในการคิดวิเคราะหในวิชาวิทยาศาสตร ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
หรือเจตคติทางวิทยาศาสตร 
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