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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนชีววิทยาเพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดแก้ปัญหา 
อย่างมีวิจารณญาณและพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนชีววิทยา เพื่อส่งเสรมิความสามารถการคิด
แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  2)  ศึกษาประสิทธิภาพ
รูปแบบการเรียนการสอนชีววิทยา เพื่อส่งเสรมิความสามารถการคดิแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  3)  เปรียบเทียบความสามารถในการคดิแก้ปัญหาอยา่งมีวิจารณญาณ  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยรูปแบบการเรยีนการสอนชีววิทยา เพื่อส่งเสรมิความสามารถ
การคิดแก้ปญัหาอย่างมีวิจารณญาณ  และพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และ  4)  ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่มีต่อรูปแบบการเรยีนการสอนชีววิทยา เพื่อส่งเสรมิความสามารถการคิด
แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2559 โรงเรียนบัวขาว อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 1 ห้องเรียน 
46 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random  Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย รูปแบบการเรยีน
การสอนชีววิทยาเพื่อส่งเสรมิความสามารถการคดิแก้ปัญหาอย่างมวีิจารณญาณและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดความสามารถการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบวัดความพงึพอใจ การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้ t-test (Dependent  Samples) และวิเคราะห์เนื้อหา 
  ผลการวิจัยพบว่า 
  1.  รูปแบบการเรยีนการสอนชีววิทยา เพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผ่านการตรวจสอบประสิทธิภาพโดยผูเ้ชี่ยวชาญ มีชื่อว่า RARCA  
Model จากการสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนของ Joyce and weil  (2009 : 24) และทิศนา  แขมมณี 
(2556 : 4) สรุปได้ว่ามีองค์ประกอบส าคัญประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน การวัดผล
และประเมินผลระบบสังคม หลักการตอบสนอง และระบบสนับสนุน และสาระความรู้และสิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ รูปแบบการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้น มีกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (RARCA Model) ประกอบด้วย  1)  ขั้นทบทวนความรู้เดิม (Review : R)  
2)  ขั้นวิเคราะห์ปัญหา (Analysis : A) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนย่อยคือ  2.1)  ขั้นระบุปัญหา  2.2)  ขั้นวิเคราะหป์ัญหา   
2.3)  ขั้นเสนอวิธีการคดิแก้ปัญหา  2.4)  ขั้นตรวจสอบผลลัพธ์  3)  ขั้นสะท้อนความคดิ (Reflection : R)  4)  สรุป 
(Conclusion : C) และ  5)  ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ (Application)    
 2.  ประสิทธิภาพ (E1/E2) รูปแบบการเรยีนการสอนชีววิทยาเพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดแก้ปญัหาอย่างมี
วิจารณญาณและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เท่ากับ 88.00/84.42 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 
80/80 ปรากฏว่ามีประสิทธิภาพสงูกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้
 3.  ความสามารถการคดิแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความสามารถการคิดแก้ปญัหาอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียน และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
 
* ครูเชี่ยวชาญ ครู คศ. 4 โรงเรียนบัวขาว อ าเภอกุฉินารายณ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 



 4.  ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่มีต่อรูปแบบการเรยีนการชีววิทยาเพื่อส่งเสรมิความสามารถ
การคิดแก้ปญัหาอย่างมีวิจารณญาณ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก   
 
ABSTRACT 
  The objectives of this research were  1)  to develop model of Biology learning and teaching to 
support ability of problem  solving and critical thinking and enhance learning achievement of Matthayomsuksa 
4 students,  2)  to study efficiency of Biology learning and teaching model to support ability of problem 
solving and critical thinking and enhance learning achievement of Matthayomsuksa 4 students,  3)  to compare 
ability of problem solving and critical thinking of Matthayomsuksa 4 students before and after learning 
with the model of Biology learning and teaching to support ability of problem solving and critical thinking 
and enhance learning achievement of Matthayomsuksa 4 students, and  4)  to study the satisfaction of 
Matthayomsuksa 4 students to the model of Biology learning and teaching to support ability of problem 
solving and critical and enhance learning  achievement of Matthayomsuksa  4 students.  This research and 
development was to set up one-group pretest and posttest design.  The samples used in this research 
were 46 Matayom Suksa 4 students of Buakhao School, Kuchinarai district,  Kalasin province by using 
cluster random sampling.  The tools used in this research composed of the model of Biology learning  
and teaching to support ability of problem solving and critical thinking and enhance learning achievement 
of Matthayomsuksa 4 students, lesson plans, the ability of problem solving and critical thinking test,  
the achievement test and satisfaction form.  The data were analyzed by using percentage (%), mean (x) 
and standard deviation (SD).  Hypothesis tests using t-test (Dependent Samples) and content analysis. 
  Results of the research found that:  
  1.  The model of Biology learning and teaching to support ability of problem solving and critical 
thinking and enhance learning achievement of Matayom Suksa 4 students passed an efficiency examination  
by experts.  This model is called RARCA Model which consists of principles, purposes, contents, learning 
process, measurement and evaluation, social system, response principle, Support system, knowledge  
and learning promotion.  Developed teaching and learning model composed of 5 steps:  1)  review for old 
knowledge: R,  2)  problem analysis: A.  This step consist of 4 sub-steps were;  2.1)  the ability to identify problems,  
2.2)  the ability to analyze problem,  2.3)  the ability to propose problem solutions, 2.4)  the ability  
to check results, 3) Reflection :R,  4)  conclusion: C and  5)  application: A. 
  2.  The efficiency (E1/E2) of Biology learning and teaching to support ability of problem solving  
and critical thinking and enhance learning achievement of Matayom Suksa 4 students was 88.00/84.42.  
When compared to the criteria of 80/80 which was higher than the expected criteria.  
  3.  The ability of problem solving and critical thinking of Matayom Suksa 4 students before 
 and after studied with the model of Biology learning and teaching to support the ability of problem 
solving and critical thinking was significantly different at the level of 0.05.  The ability of problem solving 
and critical thinking after using the model was higher than before using the model.  The learning 
achievement after using the model was higher than before using the model.    
  4.  Satisfactions of Matayom Suksa 4 students toward the model of Biology learning and teaching 
to support the ability of problem solving and critical thinking found that students were satisfied.   
The overall level is of student satisfaction was high.  
 

ความส าคัญ  :  การคิดแก้ปญัหาอย่างมีวิจารณญาณ, รูปแบบการเรยีนการสอนชีววิทยา 
Keywords  :  Problem Solving and Critical Thinking, The model of Biology learning and Teaching 
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บทน า 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทและมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในสังคมโลก มาแต่อดตี ปัจจุบัน จนกระทั่งอนาคต  
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพการท างานของมนุษย์ ในประเทศท่ีเจรญิด้านอุตสาหกรรม 
หรือประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีการน าความรู้ดา้นวิทยาศาสตรม์าใช้ในการพัฒนาประเทศมากกว่าประเทศที่ก าลังพัฒนา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาศาสตร์ท าให้มนุษย์มีความสามารถในการใช้เหตุผล มีการตัดสินใจอย่างสมเหตสุมผล หรือกล่าว 
อีกในหนึ่งว่าวิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความแตกฉานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Scientific and Technological 
Literacy) และวิทยาศาสตร์ท าใหค้นพัฒนากระบวนการคดิ  (Process of Thinking) ทั้งความคิดสมเหตุสมผล (Validity) 
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ความคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) ท าให้เกิดทักษะที่ส าคัญในการค้นคว้า 
หาความรู้ มคีวามสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตดัสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและประจักษ์พยาน 
ที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge – based Society)  
มนุษย์สามารถใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต ตลอดจนการแก้ปญัหาของบุคคล สังคม  
และประเทศชาตไิด้อย่างเหมาะสม ดังน้ันทุกประเทศจึงจดัให้มีการศึกษาวิทยาศาสตร์ตั้งแตร่ะดับประถมศึกษาจนถึง
ระดับอุดมศึกษา โดยถือเป็นวิชาพื้นฐานท่ีนักเรียนทุกคนต้องเรียน สอดคล้องกับนักการศึกษาต่างประเทศท่ีเน้นการคิด 
ในการจัดการศึกษาเกี่ยวกับทักษะการคิดในการศึกษา (Thinking Skills in Education) ว่าเป้าหมายส าคัญของการศึกษา
สมัยใหม่ คือ การช่วยให้นักเรียน เรียนรู้การคิดอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การคดิสร้างสรรค์ (Creative Thinking)  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) และเชื่อมโยงสู่ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skills) ซึ่งจะต้อง
อาศัยลักษณะในการคดิหลายแบบ ได้แก่ การคดิในระดับวิเคราะหแ์ละประเมินค่า  
 ทักษะการคิดที่จ าเป็นต้องใช้อยู่เสมอในการด ารงชีวิตประจ าวันและเป็นพื้นฐานของการคิดขั้นสูงที่มีความสลับซับซ้อน  
ซึ่งคนเราจ าเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการต่าง ๆ ตลอดจนใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมีคณุภาพ ได้แก่ ทักษะการสังเกต  
การส ารวจ การตั้งค าถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล การระบุ การจ าแนกแยกแยะ การจัดล าดับ การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่ 
การสรุปอ้างอิง การแปล การตคีวาม การเช่ือมโยง การขยายความ การให้เหตผุลและการสรุปย่อ และ  3)  ทักษะการคิดขั้นสูง  
หรือทักษะการคิดที่ซับซ้อน (Higher Order or More Complexes Thinking Skills) หมายถึง ทักษะการคิดที่ซับซ้อนหลายขั้น
และต้องอาศัยทักษะการสื่อสารความหมายและทักษะการคิดที่เป็นแกนหลาย ๆ ทักษะในแต่ละขั้น ทักษะการคิดขั้นสูงจะพัฒนาได้
เมื่อเด็กได้พัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานจนมีความช านาญพอสมควรแล้ว ทักษะการคิดขั้นสูงที่ส าคญั ๆ ได้แก่ การสรุปความ  
การให้ค าจ ากัดความ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การแสดงเหตผุลการผสมผสานข้อมูล การจัดระบบความคิด การสรา้ง 
องค์ความรู้ใหม่ การก าหนดโครงสร้างความรู้ การแก้ไขปรบัปรุงโครงสร้างความรูเ้สยีใหม่ การค้นหาแบบแผน การหาความเช่ือ
พื้นฐาน การพยากรณ์ การตั้งสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐาน การตั้งเกณฑ์ การพิสูจน์ความจริง และการประยุกต์ใช้ความรู้  
นักเรียนท่ีมีความสามารถในการเรยีนจะมีความสามารถในการคิดไดด้ีขึ้น ถ้าโรงเรยีนใส่ใจท่ีจะสอนให้เขาได้คิด ความสามารถ
ในการคิดสามารถสอนและฝึกได้ตัง้แต่ระดับช้ันต้น ๆ ความสามารถในการคิดมผีลโดยตรงต่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  
และการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ทักษะการคิดขั้นสูงมีคุณค่า เพราะช่วยในการเตรียมนักเรียนสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ชาญฉลาด 
ในด้านการใช้ชีวิต และด้านวิชาการ ทั้งนี้ทักษะการคิดขั้นสูงช่วยในการให้คะแนนจากการทดสอบมาตรฐานดีขึ้น และหลักสูตร
ทีเ่น้นทักษะการคิดขั้นสูงช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคณิตศาสตร์และความเข้าใจในภาษาของนักเรียนมีการพัฒนายิ่งขึ้น 
แต่สภาพการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา นักเรียนขาดความสามารถในการคิดแก้ปญัหาการคิดอย่างมีวจิารณญาณ ส่งผลให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2557-2558 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.60  
ซึ่งอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 และผลการศึกษาสภาพที่เป็นจริงจากรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม  (พ.ศ. 2554 - 2558) ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ช้ันมัธยมศึกษา 6 ในปีการศึกษา 2557 และ 2558 ภาพรวมทั้งประเทศได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 33.26 และ 33.40 เมื่อพิจารณา
คะแนนเฉลีย่ในแต่ละปีการศึกษา จะเห็นว่าได้ระดับคะแนนเฉลี่ยต่ า และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ได้เสนอแนะ 
ให้โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากมีคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ สถาบนัทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ องค์กรมหาชน (2557-2558) และรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554 - 2558) 
 
 



วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนชีววิทยา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคดิแก้ปัญหาอย่างมีวจิารณญาณ
และพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
 2.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรปูแบบการเรยีนการสอนชีววิทยา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคดิแก้ปัญหา 
อย่างมีวิจารณญาณและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 3.  เพื่อเปรยีบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่เรียน 
ด้วยรูปแบบการเรยีนการสอนชีววิทยาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปญัหาอย่างมีวิจารณญาณและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนชีววิทยา เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนชีววิทยา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปญัหาอย่างมี
วิจารณญาณและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ซึ่งเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research &  
Development) ประยุกตร์วมกับการออกแบบการเรียนการสอน และสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนของ Joyce and 
Weil (1996 : 1-12) ใช้กระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี โดยใช้วธิีการเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ใช้รูปแบบการวิจัย 
เชิงทดลอง (Pre Experimental Design) และ (Action Research) ทดสอบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
(One-Group Pretest-Posttest Design) โดยมีนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนบัวขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ก าลังเรยีนอยู่ใน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นหน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis)  
  1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
          1.1  ประชากร 
            ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแ้ก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1   
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบัวขาว อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 8 ห้องเรียน จ านวนทั้งสิ้น 422 คน  
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ ์
        1.2  กลุ่มตัวอยา่ง  
           กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก ่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 จ านวน 46 คน ที่เรียนในภาคเรยีนท่ี 1  
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบัวขาว อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 1 ห้องเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ซึ่งไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จากการจับสลากห้องเรียน  
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
           เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ประเภท คือ เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ และใช้เกบ็รวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนี้   
         2.1  เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก ่
             2.1.1  รูปแบบการเรียนการสอนชีววิทยา เพื่อส่งเสรมิความสามารถการคิดแก้ปญัหาอย่างมีวิจารณญาณ 
              2.1.2  แผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 5 แผน   
     1)  แบบบันทึกผลการจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ 
     2)  แบบสังเกตพฤติกรรมการจดักจิกรรมการเรียนรู ้
     3)  แบบสัมภาษณผ์ู้เรียน 
          2.2  เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 
    2.2.1  แบบทดสอบท้ายวงจร 
    2.2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่ผ่านการเรียนด้วยรูปแบบ  
RARCA เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ   
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   2.2.3  แบบทดสอบความสามารถการคิดแก้ปญัหาอย่างมีวิจารณญาณ โดยแบบทดสอบความสามารถ 
การคิดแก้ปญัหาอย่างมีวิจารณญาณที่มีลักษณะเป็นแบบทดสอบประเภทปรนยัชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ   
   2.2.4  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนชีววิทยา เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามรูปแบบของลเิคิร์ท  
(Likert) สอบถาม 6 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรม การจัดการเรียนรู้ ด้านสื่อการเรยีนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล  
และด้านคุณประโยชน์ที่ได้รบั 
 3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
         3.1  การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพ 
             โดยใช้ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์นกัเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน และแบบสังเกตพฤติกรรมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ แบบบันทึกผลการจัดการเรยีนรู้ ใช้บันทึกข้อมูล ได้จากการสังเกตและร่วมท ากิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะหห์าขอ้บกพร่อง ปัญหา และอุปสรรค เพื่อหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการเรยีนรู้
ในการด าเนินการวงจรต่อไป 
      3.2  การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ 
            3.2.1  เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปญัหาอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรยีน (Pretest)  
และทดสอบหลังเรียน (Posttest) ทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (T-test Dependent) 
             3.2.2  เปรียบเทียบคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนก่อนเรยีน (Pretest) และทดสอบหลังเรยีน (Posttest)  
ทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (T-test Dependent) 
              3.2.3  คะแนนจากแบบทดสอบท้ายวงจรน ามาค านวณค่าร้อยละเพื่อเทียบกับเกณฑ์ ที่ก าหนด คือ ต้องผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 70 ของคะแนนและมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70     
              3.2.4  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรยีนการสอนชีววิทยา เพื่อส่งเสรมิความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
สรุปผล 
           1.  รูปแบบการเรยีนการสอนชีววิทยา เพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดแก้ปัญหาอย่างมีมจีารณญาณ และพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เป็นการวจิัยและพัฒนา (Research and Development) 
ประยุกตร์วมกับการอกแบการเรียนการสอนที่ได้จากการสังเคราะหแ์บบจ าลองระบบการเรียนการสอนของ Kruse  Kewin 
(2011 : 1) สังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนของนักการศึกษาที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ 
วิชาชีววิทยา เพื่อก าหนดเป็นขั้นตอนในกระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วย  1)  รูปแบบการเรียนการสอนแบบคิดแก้ปัญหา  
(Problem Solving Thinking)  Dewey (1976 : 130) อ้างถึงใน สุคนธ์  สินธพานนท์ (2552 : 108)  2)  รูปแบบการเรียน
การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7-E Learning Cycle Model)  3)  รูปแบบการเรียนการสอนแบบอุปนัย (Inductive Method)  
ทิศนา  แขมมณี (2556 : 340)  4)  รูปแบบการเรยีนการสอนแบบซิปปา CIPPA Model ทิศนา  แขมมณี (2556 : 282-284)  
5)  รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 4 MAT ทิศนา  แขมมณี (2556 : 262) และวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาเป็นพื้นฐาน 
ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนชีววิทยา เพื่อส่งเสรมิความสามารถการคดิแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณตามแนวคดิ 
ของทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences Theory) ทิศนา  แขมณี (2556 : 85-90) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญัญา 
ของ เพียเจย์  (Intellectual  Development) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Bruner  อ้างถึงใน สุคนธ์  สินธพานนท์  
(2552 : 54) ทฤษฎีการเรยีนรู้ของ Gagne and Briggs (1974 : 121-136 ; อ้างถึงใน ทิศนา  แขมมณี (2556 : 72-75)  
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้  (Constructivism) สุรางค์  โค้วตระกูล (2550 : 210-211) และทิศนา  แขมมณี (2547 : 96;  
อ้างถึงใน อารยา  ช่ออังชัญ (2553 : 53) จากการศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีการเรยีนรู้และสังเคราะห์น ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบ
การเรยีนการสอนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 สรุปได้ว่ารูปแบบการเรยีนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบส าคญั
ประกอบด้วยหลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล ระบบสังคม หลกัการตอบสนอง  
และระบบสนับสนุน และสาระความรู้และสิ่งที่ส่งเสรมิการเรียนรู้และกระบวนการเรยีนการสอน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 



1) ขั้นทบทวนความรู้เดิม (Review : R)  2) ขั้นวิเคราะห์ปัญหา (Analysis : A) ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๆ คือ 2.1) ขั้นระบุปัญหา   
2.2) ขั้นวิเคราะห์ปัญหา 2.3) ขั้นเสนอวิธีการคิดแก้ปญัหา  2.4) ขั้นตรวจสอบผลลัพธ์  3) ขั้นสะท้อนความคิด (Reflection : 
R)  4) ขั้นสรุป  (Conclusion : C)  5) ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้  (Application)   
   2.  ความสามารถในการคิดแก้ปญัหาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนก่อนและหลังการเรยีนโดยใช้รูปแบบการเรยีน 
การสอนชีววิทยาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น พบว่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียน และหลังเรียน
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ย/หลังเรียน (X =24.54,  S.D.=1.24) สูงกว่าก่อนเรียน  
(X =12.2,  S.D.=4.14)   
  3.  ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนชีววิทยาที่พัฒนาขึ้น พบว่านักเรียน
มีความพึงพอใจรูปแบบการเรียนการสอนชีววิทยาโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X =3.85,  S.D.=0.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ นักเรียนมีโอกาสช่วยกันอภิปรายและสรุปบทเรียน มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด (X =4.13,  S.D.=0.83) อันดับสอง คือครูจัดกิจกรรมให้นกัเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ( =4.07, S.D.=0.82) อันดับสาม 
คือ นักเรียนได้ทบทวนความรู้เดิมและเช่ือมโยงกับเนื้อหาใหม่ที่ครูสอนส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ นักเรียนสามารถเปรียบเทียบ
ข้อมูลระหว่างหมวดหมู่ได้ (X =3.63, S.D.=0.61) 
 
อภิปรายผล 
        1.  รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบส าคัญประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียน
การสอน การวัดผลประเมินผล ระบบสังคม หลักการตอบสนอง และระบบสนับสนุน และสาระความรู้และสิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้  1)  ขั้นทบทวนความรู้เดิม (Review : R)  2)  ขั้นวิเคราะห์ปัญหา  
(Analysis : A) ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๆ คือ  2.1)  ขั้นระบุปญัหา  2.2 ขั้นวิเคราะห์ปญัหา 2.3  ขั้นเสนอวิธีการคดิแก้ปญัหา  
2.4)  ขั้นตรวจสอบผลลัพธ์  3)  ขั้นสะท้อนความคิด (Reflection : R)  4) ขั้นสรุป  (Conclusion : C) 5)  ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้  
(Application) สอดคล้องกับ ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง (2553 : 48) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษาทางศาสตร์
การเรยีนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีช่ือว่า พีซีเอสเอสซี  
(PCSSC Model) มี 4 องค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน และเง่ือนไขของการน ารูปแบบไปใช้ 
กระบวนการเรียนการสอนมี 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นเตรียมการรู้ ข้ันน าสู่กรณีศึกษา ข้ันสรรค์หาวิธีการแก้ไข ขั้นแบ่งปัน
ประสบการณ์ และขั้นสืบสานสร้างความรู้ใหม่ ผลการทดลองใช้รูปแบบพีซีเอสเอสซี พบว่านักศึกษาวิชาชีพครูมีความสามารถ 
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ด้านการประเมินและตัดสินใจ 
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด นักศึกษาวิชาชีพครูมีคุณลักษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างวิจารญาณอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ด้านการรับฟังความคิดเห็น 
ข้อวิพากษ์วิจารณ์ ความเช่ือ และสมมติฐานในมุมมองที่แตกต่าง มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด และนักศึกษาวิชาชีพครูมีความพึงพอใจ 
ต่อรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นโดยภาพรวมในระดับมาก ท้ังนี้ด้านประโยชน์และความพึงพอใจท่ีได้รบัมีค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ   
  2.  ความสามารถในการคิดแก้ปญัหาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนชีววิทยา เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .05 เนื่องจากการพัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
ไปพร้อมกับเนื้อหาสาระการเรยีนรู้ชีววิทยา เนื่องจากการพัฒนากระบวนการคิดจ าเป็นต้องมเีนื้อหาเป็นข้อมูล หรือเป็นสื่อน า
ในการคิด เพราะการคดิไม่อาจเกดิขึ้นไดเ้มื่อขาดเนื้อหาการคดิ วัชรา  เล่าเรยีนดี (2549 : 1; อ้างถึงใน อารยา  ช่ออังชัญ 
(2553 : 192) ได้กล่าวไว้ว่า เด็กนกัเรียนที่มีความสามารถในการเรียนจะมีความสามารถในการคดิได้ดขีึ้น ถ้าโรงเรียนใส่ใจ 
ที่จะสอนให้เขาคิด ความสามารถในการคิดสามารถสอนและฝึกได้ตั้งแต่ระดับช้ันต้น ๆ ในห้องเรียนที่ครูให้โอกาสกับนักเรียน 
ได้คิดอย่างหลากหลายจะท าให้นักเรียนมีการเรียนท่ีดีขึ้น โดยครูจะตอ้งปรับปรุงการเรียนการสอนให้นกัเรียนเรียนรูไ้ดเ้ร็วข้ึน 
ดีขึ้นมีทักษะการคดิมากข้ึน ฉะนั้นครูทุกกลุ่มสาระจึงมีความจ าเป็นจะต้องสอนให้นักเรยีนไดค้ิดและฝึกให้นักเรียนได้คิด 
อย่างหลากหลาย 
  3.  ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรยีนการสอนชีววิทยา เพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถการคิดแก้ปญัหาอยา่งมีวิจารณญาณ และพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ 
ต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ได้ออกแบบกิจกรรมการเรยีนการสอน 
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โดยมีการวิเคราะห์ข้อมลูพื้นฐานเพื่อให้สอดคล้องกับผูเ้รียน โดยไดพ้ิจารณาจากการตรวจสอบความต้องการและครูผูส้อน 
และข้อมลูที่ได้จากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสารแนวคิดการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดและทฤษฎ ี
ที่เกี่ยวข้องกับการคิด ได้แก่ แนวคิดของเพียเจต์ ทฤษฎีการสรา้งองค์ความรู้ ในการจดัการเรียนการสอน ผู้เรียนไดม้ีส่วนร่วม 
ในการแสดงออกและน าเสนอผลงาน มีการปฏสิัมพันธ์กันในระหว่างเรียน นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการ ได้แก่ Vygotsky (2014 : 
86-87), วัชรา  เล่าเรียนดี (2553 : 73) อ้างถึงใน อารยา  ช่ออังชัญ (2553 : 200) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้เรียนเป็นผู้จัดกระท าข้อมลู
หรือประสบการณ์ตา่ง ๆ และต้องสร้างความหมายให้กับสิ่งนั้นด้วย โดยการให้ผู้เรียนอยู่ในบริบทจริง ผู้เรยีนจะต้องมโีอกาส
เรียนรู้ในบรรยากาศที่เอื้อต่อการมปีฏิสัมพันธ์ทางสังคม การร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ความคิดและประสบการณ์
ระหว่างผูเ้รียนกับผู้เรียนและบุคคลอื่น ๆ พยายามใช้ข้อมูลจากแหลง่เรียนรู้จริง ของจริงร่วมปฏิบตัิจรงิสอดคล้องกับงานวิจัย
ของปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง (2553 : 48) พบว่านักศึกษาวิชาชีพครูมีความ พึงพอใจการเรียนรูต้ามรูปแบบการสอนโดยใช้กรณศีึกษา
ทางศาสตร์การสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู และงานวิจัยของอารยา  
ช่ออังชัญ (2553 : 64) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสรมิความสามารถ
การคิดแก้ปญัหาอย่างมีวิจารณญาณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการการวิจยั เรื่องการพัฒนารปูแบบการเรยีนการสอนชีววิทยา เพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดแก้ปัญหา 
อย่างมีวิจารณญาณ และพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ข้อเสนอแนะเพื่อ การวิจัยครั้งต่อไป  
ดังนี ้
          1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้   
          ผลการวิจัย พบว่าความสามารถในการคิดแก้ปญัหาอย่างมีวิจารณญาณ และผลการเรยีนรู้หลังเรียนสูงขึ้นระหว่าง
เรียน นักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเรียนรูต้ามขัน้ตอน กระบวนการคดิแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
ด้วยก าหนดสิ่งที่จะแก้ปัญหา คือ ระบุปัญหา วิเคราะห์ปัญหา ข้ันเสนอวิธีการคิดแก้ปัญหา ข้ันตรวจสอบผลลัพธ์ และเรียนรู้
ด้วยตนเอง เรยีนรู้และท างานเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความกระตือรือร้นและรับผิดชอบในการเรียน การมีปฏสิัมพันธ์ท่ีดี
ต่อเพื่อนและครูผูส้อน แสดงให้เหน็ว่ารูปแบบการเรียนการสอนนีส้ามารถท่ีพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนได้ ดังนั้น การน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ควรปฏิบัตดิังนี้ 
   1.1  ครูผู้สอนที่จะน ารูปแบบการเรียนการสอนเคมี เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
ควรศึกษาทุกองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน รายละเอียดในการใช้รูปแบบการเรียนการสอนนี้ให้เข้าใจ และด าเนินการ
ตามเงื่อนไขของรูปแบบอย่างถูกตอ้ง 
           1.2  ในการจัดการเรยีนการสอน ครูผูส้อนมีบทบาทส าคัญเป็นผู้อ านวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือ แนะน า  
เตรียมและจัดกิจกรรมทีส่่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการคดิแก้ปัญหาอย่างมีวจิารณญาณตามขั้นตอน ทั้งเรียนรูด้้วย
ตนเอง เรียนรูร้่วมกัน คิดแก้ปญัหาอย่างมีวิจารณญาณตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ กระตุ้นให้นักเรียนรับผิดชอบในการเรียนรู้
ของตนเองและของกลุ่ม เป็นผู้ที่รบัผิดชอบในการฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปญัหาอย่างมีวิจารญาณ ด้วยการระบุปัญหา  
รวบรวมข้อมลู/เสนอแนวทางการแก้ปัญหา และสรปุผลการแก้ปญัหา เป็นองค์ความรูไ้ด้ 
         1.3  การวัดและประเมินผลการเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน เปน็กิจกรรมส าคัญที่ครูผู้สอนต้องแจ้งผลการเรียน
ให้นักเรียนได้รับรู้อย่างสม่ าเสมอเป็นการกระตุ้นและเสริมแรงให้นักเรียน ส่งผลท าให้การจัดการเรยีนการสอนตามรูปแบบ 
มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
         2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1  ควรมีการพัฒนารูปแบบการสอนเคมี เกีย่วกับการคดิในด้านอืน่ ๆ เช่น การคิดวิเคราะห์ คดิสังเคราะห์  
การคิดสร้างสรรค์   
  2.2  ควรมีการวิจัยโดยใช้รูปแบบการเรยีนการสอนเคมี เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคิดแก้ปญัหา 
อย่างมีวิจารณญาณเพื่อศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เช่น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน  
หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทีส่อดคล้องกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 



  2.3  ควรมีการวิจัยโดยใช้รูปแบบการเรยีนการสอนเคมเีพื่อส่งเสริมความสามารถในการคดิแก้ปัญหา 
อย่างมีวิจารณญาณในเนื้อหาอ่ืน ๆ หรือในระดับชั้นอื่น ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาการจดัการเรียนการสอนเคมีให้มีประสิทธิภาพ 
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