




Peptidoglycan สานกันเป็นร่างแห
และเชื่อมต่อกันด้วยโปรตีนท่ีเรยีกว่า
Penicillin Binding Proteins (PBP)

Beta-lactamsm ring

โครงสร้าง amoxicillin 
(กลุ่มยาปฏิชีวนะในกลุ่ม penicillin)



การต้ังปัญหาย่อมส าคัญกว่าการแก้ปัญหา



การแก้ปัญหา

❖ อาศัยเพียงทักษะทางคณิตศาสตร์และการ

ทดลองเท่านั้น

การต้ังปัญหา

❖ อาศัยความคิดสร้างสรรค์ 

❖ การตั้งปัญหาที่ดีและชัดเจนจะท าให้ผู้ตั้งปัญหาเกิด
ความเข้าใจและมองเห็นลู่ทางของการค้นหาค าตอบเพ่ือ
แก้ปัญหาที่ตั้งขึ้น 



✓ เช่นเดียวกับวชิาวทิยาศาสตร์แขนงอื่นๆ
✓ การศึกษาเรยีนรู้ทางชีววทิยาอาศัยวธิีการทาง
วทิยาศาสตร์ (Scientific Method)



1. การตั้งปัญหา



ปัญหาของสถานการณ์

แสงสวา่งเกี่ยวข้องกับการเจรญิงอกงาม
ของดอกดาวเรอืงหรอืไม่

ข้อเท็จจรงิที่ได้จากการสังเกต

✓ ดอกดาวเรอืงที่ปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่มักจะไม่งอกงาม
✓ดอกดาวเรอืงท่ีอยู่ใต้ชายคามักจะไม่งอกงาม
✓ดอกดาวเรอืงที่อยู่บรเิวณใกล้เคยีงดังกลา่ว และได้รับแสงสว่าง
เต็มที่เจรญิงอกงามดี



การตั้งค าถามจากสถานการณ์ที่เป็นปัญหา

“ นักเรยีนสองคนคั้นน ้าสับปะรดใส่หลอดทดลอง 

ซ่ึงมีน ้าเชื่อมบรรจุอยู่คนละหลอด แล้วน าไปเก็บไว้ 

เมื่อน าน ้าสับปะรดที่เก็บไว้มาตรวจ พบว่า… น ้า
สับปะรดในหลอดทดลองหนึ่งมีฟองอากาศเกิดขึน้
มากกว่าอีกหลอด 

และเมื่อดมกลิ่นน ้าสบัปะรดทั้ง 2 หลอด พบว่า…
หลอดทดลองที่มีฟองอากาศจะมีกลิ่นแอลกอฮอล์

มากกว่าอีกหลอดทดลองหนึง่”

เพราะเหตุใดในน ้าสับปะรดจึงมีฟองอากาศเกิดขึ้น เกิด
กลิ่นแอลกอฮอลไ์ด้อย่างไร และฟองอากาศที่เกิดขึ้นเป็น
ฟองของแก๊สอะไร ?



✓ น ้าสับปะรดคั้น 
✓ ฟองอากาศ
✓ กล่ินแอลกอฮอล์

น ้าสับปะรดคั้น

 กล่ินแอลกอฮอล์มากกว่า
เกิดจากกระบวนการสลาย
น ้าตาลในน ้าสับปะรดของยีสต์





✓ น ้าสับปะรดคั้น 
✓ ฟองอากาศ
✓ กล่ินแอลกอฮอล์

น ้าสับปะรดคั้น

 กล่ินแอลกอฮอล์มากกว่า
เกิดจากกระบวนการสลาย
น ้าตาลในน ้าสับปะรดของยีสต์

จากสถานการณ์ที่เป็นปัญหานี้ นักเรยีนคิดว่าค าถามที่อาจ
เป็นไปได้มีอะไรบ้าง ?



จากสถานการณ์ที่เป็นปัญหานี้ นักเรยีนคิดว่าค าถามที่อาจ
เป็นไปได้มีอะไรบ้าง ?

1. อุณหภูมิของสถานที่เก็บมีผลต่อการสลายน ้าตาลของยีสต์หรอืไม่

2. ความเข้มข้นของน ้าตาลในน ้าสับปะรดมีผลต่อการสลายน ้าตาลของ
ยีสต์หรอืไม่

3. ปรมิาณน ้าสับปะรดมีผลต่อการสลายน ้าตาลของยีสต์หรอืไม่

4. ปรมิาตรอากาศในขวดมีผลต่อการสลายน ้าตาลของยีสต์หรอืไม่

5. ปรมิาณยีสต์ในน ้าสับปะรดมีผลต่อการสลายน ้าตาลของยีสต์หรอืไม่



1. การตั้งปัญหา

2. การตั้งสมมติฐาน การคาดคะเนค าตอบล่วงหน้า



❖ ค าตอบท้ังหมดท่ีอาจเป็นไปได้ของปัญหานั้น

❖ สมมติฐานท่ีดีมักมีรูปแบบ ถ้า…………..ดังนั้น……..…. 

❖ เป็นการแนะแนวทางท่ีใช้ทดสอบได้ด้วย



“ปัจจัยต่างๆท่ีมีผลต่อการเจรญิเติบโตของพืช
เช่น ความช้ืน สารอาหารในดิน ปรมิาณแสง 

แต่จากการทดลองพบว่าความช้ืนและสารอาหารในดิน 
ไม่น่าจะเป็นสาเหตุท่ีท าให้พืชเจรญิเติบโตแตกต่างกัน”

Q. นักเรียนคิดว่าปัญหาคืออะไร 
และควรตั้งสมมติฐานอย่างไร



Q. นักเรยีนคิดว่าปัญหาคืออะไร และควรต้ังสมมติฐานอย่างไร

Ans.  ปัญหา
ความเข้มของแสงมีผลต่อการเจรญิเติบโตของพืช หรอืไม่

Ans. ต้ังสมมติฐาน

ถ้าความเข้มของแสงเกี่ยวข้องกับการเจรญิเติบโตของพืช
ดังน้ันพืชท่ีได้รับแสงสว่างจะเจรญิงอกงามได้ดีกว่าพืชท่ีไม่ได้
รับแสงสว่าง



นักเรยีนคนที่ 1 ตั้งสมมติฐานว่า 
“ถ้าความเข้มข้นของแสงมีผลต่อการเจรญิเติบโตของพืช ดังนั้นพืชที่
อยู่กลางแจ้งจะเจรญิเติบโตกว่าพืชท่ีเจรญิเติบโตในท่ีร่ม”

มีนักเรยีน 2 คน ต้ังสมมติฐานดังน้ี

นักเรยีนคนท่ี 2 ตั้งสมมติฐานว่า 
“ถ้าความเข้มข้นของแสงมีผลต่อการเจรญิเติบโตของพืช ดังนั้นพืชที่
เจรญิเติบโตกลางแจ้ง ต้นจะสูงกว่าพืชที่เจรญิเติบโตในที่ร่ม”



Q. นักเรยีนจงวเิคราะห์สมมติฐานของนักเรยีนทั้ง 2 คน ว่ามีข้อที่
เหมือนและแตกต่างกันอย่างไร 

Ans. ข้อที่เหมือนกัน คือ สมมติฐานของนักเรยีนทั้ง 2 คน จะแนะ
แนวทางในการออกแบบการทดลองออกเป็น 2 กลุ่ม 

กลุ่ม 1 โตในที่แจ้ง 
กลุ่ม 2 โตในที่ร่ม



Q. นักเรยีนจงวเิคราะห์สมมติฐานของนักเรยีนท้ัง 2 คน ว่ามีข้อ
ที่เหมือนและแตกต่างกันอย่างไร 

Ans. ข้อที่แตกต่างกัน คือ 

✓ นักเรยีนคนแรก ไม่ได้ระบุนิยามปฏิบัติการของการ
เจรญิเติบโตของพืชว่า จะวัดจากความสูง หรอืความอวบ หรอื
จ านวนใบ หรอืน ้าหนักแห้ง 

✓ นักเรยีนคนที่สอง ระบุนิยามปฏิบัติการการเจรญิเติบโตว่า
จะวัดจากความสูง



การระบุนิยามปฏิบัติการ

การให้ค านิยามเชิงปฏิบัติท่ีจะใช้ในการวจัิย
ในการวจิัย อาจมี ตัวแปร (variables) หรอืค า (terms) ศัพท์เฉพาะ

ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องให้ค าจ ากัดความอย่างชดัเจน 
ในรูปที่สามารถสังเกต (observation) หรอืวัด (measurement) ได้ 

ไม่เช่นนัน้แล้ว อาจมีการแปลความหมายไปได้หลายทาง

“ภาวะไข้”

“ภาวะที่อุณหภูมิกายสูงเกิน 38 องศาเซลเซียส
ใช้ปลายกระเปาะของปรอทหนีบไว้อยู่กึ่งกลางรักแร้และไม่เลยออกไป
ด้านหลัง ประมาณ 4 นาที



Q : จากสมมติฐาน “แสงมีผลต่อการเจรญิเติบโตของพืช”

นักเรยีนจะก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของค าใดบ้าง 
และก าหนดว่าอย่างไร

ค าที่จะก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ คือ …………………………………………..

นิยามเชิงปฏิบัติการ …………………………………………………………………...

นิยามเชิงปฏิบัติการ ………………………………………………………………..….

……………………………………………………………………………………………….

แสงและการเจรญิเติบโตของพืช

แสง หมายถึง แสงที่พืชได้รับจากดวงอาทิตย์เท่านั้น

โดยวัดจากความสูงของต้นพืช

การเจรญิเติบโตของพืช หมายถึง การเจรญิเติบโตของพชื



1. อุณหภูมิของสถานที่เก็บมีผลต่อการสลายน ้าตาลของยีสต์หรอืไม่

2. ความเข้มข้นของน ้าตาลในน ้าสับปะรดมีผลต่อการสลายน ้าตาลของ
ยีสต์หรอืไม่

3. ปรมิาณน ้าสับปะรดมีผลต่อการสลายน ้าตาลของยีสต์หรอืไม่

4. ปรมิาตรอากาศในขวดมีผลต่อการสลายน ้าตาลของยีสต์หรอืไม่

5. ปรมิาณยีสต์ในน ้าสับปะรดมีผลต่อการสลายน ้าตาลของยีสต์หรอืไม่

กิจกรรมท่ี การต้ังสมมติฐาน

Q : ให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มก าหนดปัญหาจากกิจกรรมการตั้งค าถามจาก

สถานการณ์ที่เป็นปัญหา และตั้งสมมติฐาน โดยใช้ค าว่า 

ถ้า………………………………………ดังนั้น………………………………………..



กิจกรรมท่ี การต้ังสมมติฐาน

Ex. 1 ปัญหา : ความเข้มข้นของน า้ตาลในสับปะรดมีผลต่อการ
สลายน ้าตาลของยีสต์หรอืไม่

สมมติฐาน : ถ้าความเข้มข้นของน ้าตาลในสับปะรดมีผลต่อการสลาย
น ้าตาลของยีสต์ 
ดังน้ันในน ้าสับปะรดที่มีความเข้มข้นของน ้าตาลสูงจะเกิดแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าในน ้าสับปะรดที่มีความเข้มข้นของน ้าตาลต ่า



Ex. 2 ปัญหา : ปรมิาณยีสต์ในน ้าสับปะรดมีผลต่อการสลายน ้าตาล
ของยีสต์หรอืไม่

สมมติฐาน : ถ้าปรมิาณยีสต์ในน ้าสับปะรดมีผลต่อการสลายน ้าตาล 
ดังน้ันในน ้าสับปะรดที่มีปรมิาณยีสต์มาก ย่อมเกิดแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าในน ้าสับปะรดที่มีปรมิาณยีสต์น้อย

กิจกรรมท่ี การต้ังสมมติฐาน

Ex. 3 ………………
Ex. 4 ………………
Ex. 5 ………………



❖ กลิ่นใบตะไคร้ก าจัดแมลงสาบได้ดีกว่า
กลิ่นใบมะกรูด

❖ การลดน ้าหนักด้วยวธิีควบคุมอาหาร
ร่วมกับการออกก าลังกายช่วยลดน ้าหนักได้
ดีกว่าการควบคุมอาหารอย่างเดียว

ตัวอย่างการสมมติฐาน



1. การตั้งปัญหา

2. การตั้งสมมติฐาน

3. การตรวจสอบสมมติฐาน

ตัวแปรอิสระ 
(Independent variables)

ตัวแปรตาม 
(Dependent variables)

ตัวแปรควบคุม 
(Control variables)



A ตัวแปรอิสระ 
(Independent

variables)

B ตัวแปรตาม 
(Dependent
variables)

C ตัวแปรควบคุม 
(Control variables)

__________ไม่ต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลของตัวแปรอืน่และเป็นตัวแปรที่ผู้ทดลองต้องการ
ดูผลของมัน

__________เปล่ียนแปลงไปได้ตามการเปล่ียนของตัวแปรอิสระ ซึ่งก็คือผลจากการ
ทดลองที่ต้องสังเกต เก็บข้อมูล

__________ตัวแปรที่ถูกควบคุมให้คงที่ตลอด เพราะไม่ต้องการใหผ้ลของมันมามี
อิทธิพลต่อตัวแปรตาม

A

C

B

การตรวจสอบสมมติฐาน (Testing of Hypothesis)



“นาย ก. ได้ท าการทดลองเพ่ือดูว่าแสงแดดมีอิทธิพลต่อการเจรญิเตบิโตของรา
หรอืไม่ เขาจึงท าการทดลองโดยน าข้าวสุกใส่ถ้วยขนาดเล็กเท่ากัน 2 ใบ 

ใบท่ี 1 น าไปเก็บในกล่องกระดาษปดิมิดชิด 
ใบท่ี 2 วางไว้กลางแจ้ง ท้ิงไว้ 3 วัน 

หลังจากนั้นท าการสังเกตและบนัทึกผลท่ีเกิดขึ้น”

ตัวแปรตน้

ตัวแปรตาม

ตัวแปรควบคมุ 

ปรมิาณแสง

การเจรญิเติบโตของเช้ือรา

ปรมิาณ และคุณสมบัติของขา้วสุก 
อุณหภูมิ รูปร่างของภาชนะใส่ขา้วสุก



✓ น ้าสับปะรดคั้น 
✓ สารละลายน ้าตาลเข้มข้น 
3 %  ลงไป 20 ml
✓ยีสต์ 2.5 กรัม

✓ น ้าสับปะรดคั้น 
✓ สารละลายน ้าตาลเข้มข้น 
4-8 %  ลงไป 20 ml
✓ยีสต์ 2.5 กรัม

ตัวแปรต้น ………………….

ตัวแปรตาม ………………..

ตัวแปรท่ีควบคุม ………….

Q : กิจกรรม
การตรวจสอบสมมติฐาน

fermentation tube 
(1)

fermentation tube 
(2)



✓ น ้าสับปะรดคั้น 
✓ สารละลายน ้าตาลเข้มข้น 
3 %  ลงไป 20 ml
✓ยีสต์ 2.5 กรัม

✓ น ้าสับปะรดคั้น 
✓ สารละลายน ้าตาลเข้มข้น 
4-8 %  ลงไป 20 ml
✓ยีสต์ 2.5 กรัม

Q : กิจกรรม
การตรวจสอบสมมติฐาน

fermentation tube 
(1)

fermentation tube 
(2)

ตัวแปรต้น : ความเข้มข้น
ของสารละลายน ้าตาลท่ี
แตกต่างกัน

ตัวแปรตาม : ปรมิาณของ 
CO2

ตัวแปรท่ีควบคุม : 
ปรมิาณของยีสต์ 
ปรมิาณน ้าสับปะรด 
ขนาด fermentation tube 
อุณหภูมิ



✓ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ไม่ต้องอยู่ภายใต้อิทธิพล
ของตัวแปรอ่ืนและเป็นตัวแปรทีผู่้ทดลองต้องการดูผลของมัน

✓ ตัวแปรตาม (Dependent variables) เปล่ียนแปลงไปได้ตามการ
เปล่ียนของตัวแปรอิสระ ซ่ึงก็คือ ผลจากการทดลอง ที่ต้องสังเกต เก็บ
ข้อมูล

✓ ตัวแปรควบคุม (Control variables) ตัวแปรที่ถูกควบคุมให้คงที่
ตลอด เพราะไม่ต้องการให้ผลของมันมามีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม



1. การตั้งปัญหา

2. การตั้งสมมติฐาน

3. การตรวจสอบสมมติฐาน

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

ตัวแปรอิสระ 
(Independent variables)

ตัวแปรตาม 
(Dependent variables)

ตัวแปรควบคุม 
(Control variables)



❖ หาความสัมพันธ์ของข้อมูล

❖ อธิบายความหมายของข้อมูล เพ่ือน าไปสรุปผล



Q1 : นักเรยีนจะอธิบายผลการทดลองนี้อย่างไร
Q2 : นักเรยีนคิดว่าผลการทดลองนี้เชื่อถือได้หรอืไม่ อย่างไร
Q3 : ท าไมจจึงท าการทดลองซ ้า 3 คร้ัง จงอธิบาย
Q4 : ถ้าท าการทดลองอีกคร้ัง ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรอืไม่ อย่างไร
Q5 : นักเรยีนคิดว่าการทดลองนี้ ขั้นตอนใดน่าจะท าให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อน และ
ควรแก้ไขอย่างไร

แบ่งกลุ่มอภิปราย



Q1 : นักเรยีนจะอธิบายผลการทดลองนี้อย่างไร

Ans : เม่ือความเข้มข้นของน ้าตาลในน ้าสับปะรดเพิ่มข้น 
ปรมิาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ จะมากขึ้น

Q2 : นักเรยีนคิดว่าผลการทดลองน้ีเชื่อถือได้
หรอืไม่ อย่างไร

Ans : น่าจะเชื่อถือได้ เพราะได้ท าการทดลองซ ้าถึง 3 คร้ัง



Q3 : ท าไมจจึงท าการทดลองซ ้า 3 คร้ัง จงอธิบาย

Ans : เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ จะต้องท าการทดลอง
หลายๆคร้ังแล้วหาค่าเฉล่ีย เนื่องจากผลการทดลองแต่ละคร้ัง
มีค่าไม่เท่ากัน ซ่ึงอาจเกิดจากความคลาดเคล่ือนของการวัด

Q4 : ถ้าท าการทดลองอีกคร้ัง ข้อมูลจะเหมือนเดิม
หรอืไม่ อย่างไร

Ans : อาจไม่เหมือนเดิม เพราะเป็นการทดลองคนละคร้ัง 
อาจมีการคลาดเคล่ือนจากการวัด การสังเกต แต่ควรได้ค่าที่
ใกล้เคียงกัน



Ans : การชั่งยีสต์และน ้าตาล อาจท าให้ผลการทดลองคลาดเคล่ือน 
ควรแก้ไขโดยใช้เคร ื่องชั่งเคร ื่องเดียวกัน  ผู้ชั่งคนเดียวกัน หรอืการปิดฝา
จุกถ้าปิดไม่แน่น แก๊สที่เกิดขึ้นอาจร่ัวไปได้  

Q5 : นักเรยีนคิดว่าการทดลองนี้ ขั้นตอนใดน่าจะท าให้ผลการ
ทดลองคลาดเคล่ือน และควรแก้ไขอย่างไร

อาจแก้ไขโดยใช้วาสลีนทารอบๆ 
จุกยางบรเิวณปาก

fermentation tube และ
หลอดน าแก๊สบรเิวณปาก

fermentation tube เพื่อไม่ให้
แก๊สร่ัวออกมา



1. การตั้งปัญหา

2. การตั้งสมมติฐาน

3. การตรวจสอบสมมติฐาน

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

ตัวแปรอิสระ 
(Independent variables)

ตัวแปรตาม 
(Dependent variables)

ตัวแปรควบคุม 
(Control variables)

5. การสรุปผลการทดลอง



การสรุปผลการทดลอง
(Conclusion)

 ได้มาจากผลการทดลอง

ได้มาจากการวเิคราะห์ผลการทดลอง

ได้มาซ่ึงความรู้ใหม่



Scientific Method
การก าหนดปัญหา

การตั้งสมมติฐาน

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการพิสูจนส์มมติฐาน

ข้อสรุปจากการศกึษา

รับรองสมมติฐานและได้สมมติฐานใหม่

ไม่สอดคล้องกับสมมตฐาน
ที่ตั้งไว้

สอดคล้องกับสมมตฐาน
ที่ตั้งไว้





ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

1. ข้อเท็จจริง
(Fact)

2. ข้อมูล
(Data)

3. กฎ (Law)

4. ทฤษฎ ี
(Theory)

__________สมมติฐานที่ได้รับการยืนยันว่าถูกต้องจาก
การทดลองหลายๆครั้ง

_________สมมติฐานที่ผ่านการตรวจสอบหลายๆครั้งจน
เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปสามารถน าไปใช้อธิบายอ้างอิงได้  

__________ข้อเท็จจรงิที่รวบรวมได้จากการสังเกตหรือ
การทดลอง

__________สิ่งทีม่นุษย์สังเกตพบว่าเป็นความจรงิและมี
ความจรงิอยู่ในตัวของมันเอง

3

4

2

1



ความรู้ทางวทิยาศาสตร์

1. ข้อเท็จจรงิ (Fact) หมายถึง ส่ิงที่มนุษย์สังเกตพบว่าเป็นความจรงิและมี
ความจรงิอยู่ในตัวของมันเอง

2. ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจรงิที่รวบรวมได้จากการสังเกตหรอืการ
ทดลอง

3. กฎ (Law) หมายถึง สมมติฐานที่ได้รับการยืนยันว่าถูกต้องจากการทดลอง
หลายๆคร้ัง

4. ทฤษฎี (Theory) หมายถึง สมมติฐานที่ผ่านการตรวจสอบหลายๆคร้ังจน
เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปสามารถน าไปใช้อธิบายอ้างอิงได้ 


