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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการ
แกปั้ญหาอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการแกปั้ญหาอย่างมีวิจารณญาณ   
กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดย
การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการ
แกปั้ญหาอยา่งมีวิจารณญาณ 2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 3) แบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอยา่งมีวิจารณญาณ ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการ
แกปั้ญหาอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการแกปั้ญหาอย่างมีวิจารณญาณ      
สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และผา่นเกณฑท่ี์กาํหนด 
 

ABSTRACT 
 The research objectives were to study the sciences achievement and critical problem solving of students by 
learning management emphasizing critical problem solving. The samples were from tenth-grade students in first 
semester of the academic 2014. Two classes were assigned as an experiment group and a control group by cluster 
random sampling. The instruments of this research were the lesson plan of emphasizing critical problem solving 
process, sciences achievement test and critical problem solving ability test. The results revealed that sciences 
achievement and critical problem solving ability of the students by learning management emphasizing critical 
problem solving higher  than students by normal learning at the .01 level of significance and passed level of criterion. 
 
 
คาํสําคญั: การแกปั้ญหาอยา่งมีวิจารณญาณ การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งมีวจิารณญาณ 
Key Words:  Critical problem solving, Learning management emphasizing critical problem solving process 
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บทนํา 

โลกแห่งการศึกษาได้เป ล่ียนแปลงไป

ค่อนขา้งมากในช่วงท่ีผ่านมา เพ่ือพฒันาศกัยภาพของ

นักเรียนให้ไดม้ากท่ีสุดโดยเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง

ตลอดจนพฒันาทกัษะขั้นสูง นกัการศึกษาของประเทศ

ไทยใหค้วามสาํคญักบักระบวนทศัน์ใหม่ทางการศึกษา 

คือ ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 โดยทกัษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรม  ประกอบด้วยทักษ ะการ คิดอย่าง มี

วจิารณญาณและการแกปั้ญหา ความคิดสร้างสรรคแ์ละ

นวตักรรม การส่ือสารและความร่วมมือ (เครือข่าย

องค์กรร่วมมือเพ่ือทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21, 

2555) ปัจจัยท่ีสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษท่ี21 

ด้านการจัดการเรียนรู้ คือ  การเรียนรู้เชิงบูรณา นํา

เทคโนโลยีเก้ือหนุนการเรียนรู้แบบสืบคน้และการใช้

ปั ญ ห าเป็ น ฐาน  เพ่ื อส ร้ างทักษ ะการ คิดขั้ น สู ง           

(รัชภูมิ, 2556) 

จากค่ า เฉ ล่ี ยคะแนนผลการสอบทาง

ก าร ศึ กษ าระดับ ช าติ  ขั้ น พื้ น ฐ าน  (O-NET) ชั้ น

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 วิชาวิทยาศาสตร์ ในปี 2551- 2556 

พบว่าแนวโน้มค่าเฉล่ียคะแนนมีค่าลดลงเร่ือยๆ ทุกปี

ตามลาํดับ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 

2557) ซ่ึ งสะท้อนให้ เห็นปัญหาของการศึกษาใน

ปัจจุบนัวา่เนน้เน้ือหาวิชามากกวา่การพฒันาทกัษะการ

คิด เม่ือพบปัญหาใหม่นักเรียนจึงไม่สามารถแก้ไข

ปัญหาได ้การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จึงตอ้งเน้นการ

สร้างความรู้และพฒันาทกัษะข้ึนภายในตนเองจากการ

ลงมือทาํกิจกรรมแลว้เกิดความรู้จากการสัมผสัตรงของ

ตนเอง (วจิารณ์, 2556) 

จากสภาพปัญหาในปัจจุบนัส่ิงท่ีสําคญัใน

การแก้ปัญหาไม่เพียงแต่มีทักษะในการแก้ปัญหา

เท่านั้ นท่ีต้องอาศัยการคิดท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ   

ซ่ึงหมายถึงการแก้ปัญหาท่ีพิจารณาไตร่ตรองขอ้มูล

อย่างรอบคอบในการตดัสินหาขอ้สรุปและตดัสินใจ

ด้วยการประเมินข้อมูล  คือ  การแก้ปัญหาอย่างมี

วิจารณญาณนั่นเอง (สุภทัรา, 2554) การจดัการเรียนรู้

เพ่ือพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาอย่างมีวิจารณญาณให้

เกิดผลนั้ นครูต้องกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิดจาก

บริบทใหม่ จดัเน้ือหาโดยบูรณาการกระบวนการคิด

อย่างกลมกลืนโดยเช่ือมโยงกันทุกขั้นตอน (อารยา, 

2553) และแทรกทักษะย่อยหรือทักษะแกนซ่ึงเป็น

ทกัษะพื้นฐานสําคญัในการพฒันาการคิดขั้นสูงต่อไป 

(ธูปทอง, 2554) 

ผู ้วิ จัย จึ ง ศึ กษ าก ารจัดก าร เรี ยน รู้ เพ่ื อ

พฒันาการแกปั้ญหาอย่างมีวิจารณญาณโดยปรับและ

ประยุกต์ใช้จาก เพ็ญพิศุทธ์ิ (2537), วิรังรอง (2545) 

และ อารยา (2553) ไดก้ารจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อน  

5 ขั้ น ตอน  คื อ  1.นํ า เข้า สู่ บท เรี ยน  (Introduction)          

2.เส น อ ปั ญ ห า  (Presents a problem) 3.พั ฒ น า

ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด  (Critical Problem Solving 

development) 4.สรุปผล (Conclusion) และ 5.ประเมิน

กระบวนการ คิด  (Evaluation) ในขั้ น ท่ี  3 พัฒ น า

กระบวนการคิดนั้นผูว้ิจยัมุ่งพฒันาให้นกัเรียนเกิดการ

แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณตามแนวทางของ สุนีย ์

(2543) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน  คือ 1.ค้นหาปัญหา 

(Clarify problem) 2.พิ จ ารณ าท าง เลื อ ก  (Consider 

alternatives) 3.วางแผน แก้ ปั ญ ห า  (Devise plan of 

attack) 4.ดําเนินการแก้ปัญหา (Solve problem) และ  

5.วิเคราะห์ผลลพัธ์ (Analyze outcomes) โดยนักเรียน

จะได้รับการพัฒนาทักษะย่อยประกอบไปด้วย 16 

ทักษะ ซ่ึงจะเป็นการนําไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมี

วจิารณญาณ รายละเอียดดงัรูปภาพท่ี 1 
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ขั้นตอนที ่2 เสนอปัญหา 
(Presents a problem) 

การจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นกระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีวจิารณญาณ 

ขั้นตอนที ่3 พฒันากระบวนการคิด 
(Critical Problem Solving development) 

ขั้นตอนที ่4 สรุปผล 
(Conclusion) 

ขั้นตอนที ่5 ประเมิน
กระบวนการคิด (Evaluation) 

ขั้นตอนที ่1 นาํเขา้สู่บทเรียน 
(Introduction) 

- ทักษะการต้ัง
คาํถาม 
- ทักษะการชีแ้จง
ความหมาย 

- ทักษะการต้ังคาํถาม 
- ทักษะการตีความ
สาํคัญ 

- ทักษะประเมินความ
คล้ายคลึง 
- ทักษะปรับปรุงแก้ไข
ด้วยตนเอง 
- ทักษะการเสนอ
ความเห็นโดยใช้เหตผุล 
- ทักษะการตรวจสอบ
ด้วยตนเอง 

- ทักษะประยกุต์ 
ใช้ความรู้ 

- ทักษะการระบุปัญหา 
- ทักษะการตีความ
สาํคัญ 
- ทักษะการชีแ้จง
ความหมาย 

- ทักษะการ
ตรวจสอบหลกัฐาน 
- ทักษะการจาํแนก
ประเภท 
- ทักษะการคาดเดา
ทางเลือก 

- ทักษะการต้ังข้อ
สมมติุ 
- ทักษะการค้นหา
หลกัการ 

- ทักษะการแสดงผล
เป็นขัน้ตอน 

- ทักษะการลงข้อสรุป
โดยใช้หลักเหตุผล  
- ทักษะการเสนอ
ความเห็นโดยใช้
เหตผุล 
- ทักษะการตรวจสอบ
ด้วยตนเอง 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนการพฒันา 
กระบวนการคดิของนักเรียน 

รูปภาพที ่1 รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งมีวจิารณญาณสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

ขั้นคน้หาปัญหา 
(Clarify problem) 

ขั้นพิจารณาทางเลือก 
(Consider alternatives) 

ขั้นวางแผนแกปั้ญหา 
(Devise plan of 

ขั้นดาํเนินการ
แกปั้ญหา (Solve 

ขั้นวเิคราะห์ผลลพัธ์ 
(Analyze outcomes) 
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วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิทยาศาสตร์และความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งมี

วิจารณญาณของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ท่ี

เน้นกระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณกับ

นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิทยาศาสตร์และความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งมี

วิจารณญาณหลงัการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการ

แกปั้ญหาอยา่งมีวจิารณญาณกบัเกณฑท่ี์กาํหนด 

วธีิการวจิัย 

ประชากรในการศึกษาเป็นนัก เรียนชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบางระจนัวิทยา ภาคเรียนท่ี 

1 ปีการศึกษา 2557 ทั้ งหมด 5 ห้อง จํานวน  175 คน 

กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดม้า

โดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

จาํนวน 2 ห้องเรียน จากนั้ นจึงสุ่มอย่างง่าย (Simple 

Random Sampling) มา 1 หอ้ง เพ่ือเป็นกลุ่มทดลอง คือ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/2 จาํนวน 35 คน ส่วนอีกหอ้งเป็น

กลุ่มควบคุม คือ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/3 จาํนวน 35 คน  

เน้ือหาท่ีใช้เป็นเน้ือหาในรายวิชาชีววิทยา

พื้นฐาน เร่ือง พนัธุกรรม ซ่ึงเป็นเน้ือหาท่ีเหมาะสมกบั

การสอนโดยใช้กระบวนการแก้ ปัญห าอย่างมี

วิจารณญาณซ่ึงสามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ี

หลากหลายให้นักเรียนแกไ้ขปัญหาและเป็นเน้ือหาท่ี

ยากต่อการเขา้ใจจึงทาํให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนตํ่า 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 

1. แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการ

แกปั้ญหาอย่างมีวิจารณญาณ จาํนวน 20 คาบ ซ่ึงผ่าน

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 

2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิทยาศาสตร์ จาํนวน 30 ขอ้ เป็นแบบปรนัย มีคุณภาพ

รายข้อ คือ ค่าความยาก (p) อยู่ระหว่าง 0.25-0.73 มี

ค่าเฉล่ีย 0.45 ค่าอาํนาจจาํแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20-

0 .67  มี ค่ า เฉ ล่ี ย  0.40 และมี ค่ าความ เช่ื อมั่น ของ

แบบทดสอบเท่ากบั 0.75 

3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการ

แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ  จํานวน  2 ฉบับ  เป็น

ขอ้สอบก่อนและหลงัเรียน ฉบบัละ 20 ขอ้ ฉบบัก่อน

เรียนมีค่าความยาก (p) อยูร่ะหวา่ง 0.26-0.79 มีค่าเฉล่ีย 

0.60 ค่าอ ํานาจจําแนก  (r) อยู่ระหว่าง 0 .23-0 .57  มี

ค่าเฉล่ีย 0.37 และมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ

เท่ากบั 0.79 ส่วนฉบบัหลงัเรียนมีคุณภาพรายขอ้คือ ค่า

ความยาก (p) อยู่ระหว่าง 0.33-0.79 มีค่าเฉล่ีย 0.59 ค่า

อาํนาจจาํแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.21-0.76 มีค่าเฉล่ีย 0.31 

และมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบเท่ากบั 0.82 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

งานวิจยัน้ีใชแ้บบแผนการวิจยัแบบ  pretest-

posttest control group design การเก็บรวบรวมข้อมูล

ดาํเนินการ ดงัน้ี 

1. ทดสอบก่อนเรียนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุมโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิทยาศาสตร์และแบบทดสอบวดัความสามารถในการ

แกปั้ญหาอยา่งมีวจิารณญาณ 

2. ดาํเนินการจดัการเรียนรู้ทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้

ระยะเวลา 20 คาบๆ ละ 50 นาที 

3. เม่ือจัดการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ทดสอบ

หลงัเรียนทั้ง 2 กลุ่ม โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิทยาศาสต ร์และแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งมีวจิารณญาณ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ใ ช้ ส ถิ ติ  t-test for independent samples 

เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์

และความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งมีวิจารณญาณ

ก่อนเรียนของทั้ ง 2 กลุ่มก่อน พบว่าขอ้มูลไม่มีความ

แ ต ก ต่ า ง กั น จึ ง ใ ช้  t-test for independent samples 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ

ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งมีวิจารณญาณหลงั

เรียนของทั้ง 2 กลุ่ม 

 2. ใ ช้ ส ถิ ติ  t-test for one samples เ พ่ื อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอยา่งมีวิจารณญาณหลงัเรียนของกลุ่ม
ทดลองกบัเกณฑท่ี์กาํหนด (ร้อยละ 60) 
 

ผลการวจิัย 

จากการวิเคราะห์ พบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการ

จัดการเรียนรู้ท่ี เน้นกระบวนการแก้ปัญหาอย่างมี

วจิารณญาณมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

และความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งมีวิจารณญาณ

สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถในการ

แกปั้ญหาอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนของนักเรียนท่ี

ได้รับการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการแก้ปัญหา

อยา่งมีวิจารณญาณผา่นเกณฑท่ี์กาํหนด แสดงดงัตาราง

ท่ี 1  

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งมีวิจารณญาณ

ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งมีวจิารณญาณกบันกัเรียนท่ีไดรั้บการเรียนรู้แบบ

ปกติ                                                

ตวัแปรท่ีศึกษา กลุ่มตวัอยา่ง X S.D. t1 เกณฑ ์ t2 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วทิยาศาสตร์ 

กลุ่มทดลอง 
 

19.26 3.05 10.20** 18.00 
(ร้อยละ 60) 

2.44* 
 

กลุ่มควบคุม 
 

12.66 2.31 

2. ความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งมีวจิารณญาณ 

กลุ่มทดลอง 
 

16.89 1.11 16.90** 12.00 
(ร้อยละ 60) 

26.15** 

กลุ่มควบคุม 11.29 1.62  

*p < .05, ** p < .01 

 

หมายเหตุ  

t1 แทน ค่า t-test independent เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนของตวัแปรท่ีศึกษาหลงัเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

t2 แทน ค่า t-test one samples เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนของตวัแปรท่ีศึกษาหลงัเรียนของกลุ่มทดลองกบัเกณฑท่ี์กาํหนด  
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อภิปรายและสรุป 

จากการศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ พบว่าทาํ
ให้ ผ ลสั ม ฤท ธ์ิท างก าร เรี ยน วิท ยาศ าส ต ร์และ
ความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างมีวิจารณญาณสูง
กว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติและ
ผ่าน เกณฑ์ ท่ีกําหนด  ซ่ึ งการจัดการเรียน รู้ ท่ี เน้น
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณมีฐาน
ความคิดและความเช่ือของทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ย
ตนเอง (Constructivism) ท่ี เน้นการใช้กระบวนการ
ปรับโครงสร้างทางปัญญาเพื่อปรับสภาวะให้สมดุล
เม่ือพบเจอส่ิงใหม่ท่ีไม่สัมพนัธ์กบัส่ิงเดิม โดยจดัการ
เรียนรู้แบบเปล่ียนจากการถ่ายทอดให้ผูเ้รียนได้รับ
ส าระค วาม รู้ ท่ี แ น่ น อน ต ายตัว ไป สู่ ก ารส าธิ ต
กระบวนการและสร้างความหมายท่ีหลากหลาย เรียนรู้
ทกัษะให้มีประสิทธิภาพถึงขั้นทาํไดแ้ละแกไ้ขปัญหา
จริงได ้(ทิศนา, 2555) โดยการจดัการเรียนรู้น้ีแตกต่าง
จากการจดัการเรียนรู้แบบปกติในประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 

1. เป็นการฝึกโดยผ่านกระบวนการคิดที
ละขั้นตอนตามลาํดับ ในขั้นกิจกรรมพฒันาการคิดของ
นกัเรียน เร่ิมจากครูแนะให้นกัเรียนไดป้ฏิบติัตามทีละ
ขั้นอย่างละเอียดเม่ือนักเรียนมีความชํานาญมากข้ึน
นักเรียนจะเป็นผูป้ฏิบติักิจกรรมดว้ยตวัเองโดยท่ีครูมี
หน้าท่ีคอยสังเกตและให้ค ําแนะนําเท่านั้ น  ทิศนา 
(2555) กล่าววา่ หลกัการของการจดัการเรียนรู้โดยเนน้
กระบวนการคิดนั้นครูตอ้งจดักิจกรรมให้นักเรียนได้
ฝึกกระบวนการคิด ซ่ึงการฝึกให้นักเรียนไดคิ้ดแบบมี
ลาํดับขั้นตอนน้ีจะช่วยส่งผลให้นักเรียนคิดอย่างมี
ระบบ ไม่สับสน โดยเรียนรู้จากส่ิงท่ีง่ายไปสู่ยาก (เรณู
รัชต์, 2554) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อารยา (2553)  
ท่ีพฒันารูปแบบการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอย่างมีวิจารณญาณโดยใช ้PLOASE 
Model ท่ีสอดแทรกกระบวนการคิดเข้าไปในการ
จัดการ เรียน รู้ เพ่ื อ ส่ งเส ริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งมีวิจารณญาณพบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรี ยน  ค ว าม ส าม ารถ ใน ก ารแก้ ปั ญ ห าอ ย่ า ง มี
วิจารณญาณและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  

2. เน้นสอดแทรกทักษะย่อยในแต่ละ
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงทกัษะยอ่ยน้ีไดม้าจากการ
รวบรวมทักษะการ คิดแกนของการ คิดอย่าง มี
วิจารณญาณแล้วนํามาแทรกในขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้ให้มีความเหมาะสม เช่น ขั้นคน้หาปัญหาเป็น
ขั้นพฒันากระบวนการคิดของนักเรียนไดส้อดแทรก
การพัฒนาทักษะการระบุปัญหา ทักษะการตีความ
สําคญัและทักษะการช้ีแจงความหมาย ซ่ึงทักษะการ
ระบุปัญหานักเรียนจะสามารถบอกประเด็นขอ้สงสัย
ของสถานการณ์หรือข่าวสารนั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทกัษะ
ก าร ตี ค ว าม สํ าคัญ นั ก เรี ยน ส าม ารถ วิ เค ร าะ ห์
สถานการณ์นั้นแลว้สรุปใจความสาํคญัไดต้รงประเด็น 
ทักษะการช้ีแจงความหมายนักเรียนสามารถอธิบาย
ความหมายของขอ้ความไดว้่าคืออะไร มีจุดประสงค์
เพ่ืออะไร โดยทักษะย่อยเหล่าน้ีจะส่งผลให้นักเรียน
ปฏิบัติตามกิจกรรมตามขั้นตอนได้อย่างถูกตอ้งและ
เข้าใจรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนมากข้ึน  ธูปทอง 
(2554) กล่าวว่า ทักษะการคิดแกนหรือทักษะการคิด
พื้นฐานมีความสําคญัต่อการพฒันาการคิดสู่ระดบัสูง 
ตวัอยา่งเช่น ทกัษะเปรียบเทียบและจาํแนกนาํไปใชใ้น
กระบวนการตดัสินใจและแกปั้ญหา เป็นตน้ เรณูรัชต ์
(2554) กล่าวว่า ทักษะการตั้ งคาํถามเป็นส่ิงท่ีสําคัญ
มากเพราะส่งเสริมให้นักเรียนค้นหาคําตอบ  เม่ือ
นัก เรียนสงสั ยจะเป็นแรงผลักดัน ให้นัก เรียน มี
จุดมุ่งหมายในการคน้หาคาํตอบ ทกัษะการคิดพ้ืนฐาน
จึงมีความสาํคญัและครูตอ้งสอนเป็นอนัดบัแรกก่อนจะ
สอนการคิดระดบัสูงข้ึนไป จึงทาํให้นักเรียนท่ีไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการแกปั้ญหาอย่างมี
วิจารณญาณท่ีสอดแทรกทกัษะยอ่ยมีความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าการจัดการ
เรียนปกติ  
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3. มีสถานการณ์ ปัญหาที่หลากหลาย
สอดคล้องกับเร่ืองใกล้ตัว เพ่ือให้นักเรียนไดฝึ้กคิดกบั
ปัญหาหลายรูปแบบ เม่ือพบปัญหาใหม่นักเรียนจะ
สามารถแกไ้ขปัญหาได ้การสร้างสถานการณ์ปัญหา
นั้ นควรอิงจากเร่ืองใกล้ตัวเพ่ือให้นักเรียนสามารถ
นําไปใช้ได้ ให้นักเรียนได้ทราบประโยชน์ของการ
จดัการเรียนรู้แบบน้ี อาภรณ์ (2553) กล่าวว่า หลกัการ
การสอนทักษะนักเรียนควรมีโอกาสได้ฝึกฝนจาก
สถานการณ์หลายแบบ เป็นการเพ่ิมพูนความแม่นยาํ 
คล่องแคล่วในการฝึกและปัญหาท่ีนํามาใช้ควรเป็น
ปัญหาท่ีน่าสนใจ เหมาะกบัวยัและเป็นประโยชน์ต่อ
นักเรียน  สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภัทรา (2554) 
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณด้วย
กิจกรรมการฝึกใชผ้งัมโนทศัน์ท่ีใชส้ถานการณ์ปัญหา
สมมติเป็นส่ือในการเรียนรู้โดยในแต่ละใบงานจะมี
สถานการณ์ปัญหาท่ีแตกต่างกันออกไป ผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการฝึกใช้ผงัมโน
ทัศน์ทักษะการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่า
กลุ่มท่ีไม่ไดรั้บการฝึก และมีคะแนนหลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน  

นอกจากนั้นปัจจยัอ่ืนท่ีส่งผลให้งานวิจยั
สามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์
และความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งมีวิจารณญาณ
ไดเ้พราะผูว้ิจยัยึดหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้ตามท่ี สุรางค ์
โคว้ตระกลู (2552) ไดเ้สนอแนะไว ้ดงัน้ี 

1. จัดบรรยากาศภายในห้องเรียนให้
ปราศจากการขู่ เข็ญ  เอ้ือต่อการเรียน รู้และแสดง
ความสามารถไดอ้ยา่งเตม็ท่ี งานวิจยัน้ีเป็นการเรียนรู้ท่ี
มีขั้นตอนซบัซอ้นสาํหรับนกัเรียนเพราะเป็นการเรียนรู้
ท่ีแตกต่างไปจากเดิม ครูต้องคอยสังเกตพฤติกรรม
นกัเรียนเพ่ืออธิบายหากนกัเรียนไม่เขา้ใจ 

2. ปรับการสอนใหเ้ขา้กบันกัเรียนบางคน
ท่ีเรียนชา้โดยพยายามหลีกเล่ียงสภาพท่ีก่อใหเ้กิดความ
คับข้องใจ โดยครูจะทวนบทเรียนเดิมหากนักเรียน
ส่วนใหญ่ยงัไม่เขา้ใจ 

3. จดักิจกรรมการเรียนรู้ให้เขา้กบัช่วงวยั 
คือ วยัรุ่น  (12-18ปี) ซ่ึงวยัน้ีจะสามารถคิดส่ิงท่ีเป็น
นามธรรมได้ คิดเหตุผลได้ทั้ งอนุมานและอุปมาน มี
เหตุผลของตนเอง การสอนนกัเรียนวยัน้ีควรทา้ทายให้
นกัเรียนรู้จกัคิด  

4. ใหค้วามสนใจและใหค้าํชม ดงัน้ี 
- ประเมินผลงานของนัก เรียน  ให้

นกัเรียนสามารถทาํงานออกมาไดส้มบูรณ์และถูกตอ้ง
ครบถว้นในคร้ังต่อไป 

- รู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคลและใส่ใจ
ต่อการทาํกิจกรรม กรณีตวัอยา่ง นกัเรียนคนท่ีหน่ึงไม่
สนใจเรียนและไม่ทาํใบงาน ปัญหาคือนักเรียนไม่มา
โรงเรียนในคาบแรกทาํให้ไม่เขา้ใจขั้นตอนการเรียนรู้
และตามเพ่ือนไม่ทนั ครูตอ้งอธิบายยอ้นหลงัใหฟั้งและ
คอยถามขณะทาํกิจกรรมในคร้ังต่อมา นักเรียนคนท่ี
สองมีปัญหาในเร่ืองการขาดเรียนบ่อย เน่ืองจากเป็น
นักกีฬาตวัแทน ฉะนั้นครูตอ้งหาเวลาว่างอธิบายและ
ใหค้าํแนะนาํแก่นกัเรียนคนน้ี เป็นตน้  

- ชมนักเรียนตามความเหมาะสม เม่ือ
นักเรียนทาํดีควรไดรั้บคาํชม แต่นักเรียนท่ีไม่ดีควรติ
และเปิดโอกาสให้นักเรียนแกไ้ขโดยบอกแนวทางใน
การแกไ้ขต่อไป 
 ทั้งน้ีจึงทาํให้งานวิจยัน้ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแกปั้ญหา
อยา่งมีวจิารณญาณสูงกวา่การจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการนาํผลวจิยัไปใช ้

- นําการจัดการเรียนรู้น้ีไปปรับใช้กับ

เน้ือหาอ่ืนท่ีมีความเหมาะสม โดยใช้สถานการณ์ท่ีมี

ความหลากหลาย  เพ่ื อจัดระบบความ คิดและมี

จุดมุ่งหมายในการแกปั้ญหา 

- ก่ อน จัดก าร เรี ยน รู้ค รูต้อ งอ ธิบ าย

ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้อยา่งละเอียดก่อน 
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- ครูควรเน้นการพฒันาทกัษะย่อยท่ีเป็น

ส่ิงสาํคญัในการพฒันาทกัษะขั้นสูงต่อไป 

 2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป 

- ควรศึกษาผลในระยะยาวตลอดปี

การศึกษาแลว้วดัประเมินผลเป็นระยะเพื่อดูพฒันาการ

ของผูเ้รียนในระยะเวลาต่างๆ  

- ศึกษาการจดัการเรียนรู้น้ีกบัประชากร

และกลุ่มตวัอยา่งอ่ืนหรือเน้ือหาสาระอ่ืน เพ่ือให้ทราบ

วา่มีความเหมาะสมกบันกัเรียนระดบัชั้นใดและเน้ือหา

ใดมากท่ีสุด 

- ศึกษาตวัแปรอ่ืนท่ีส่งผลต่อการจดัการ

เรียนรู้ท่ีเนน้กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งมีวิจารณญาณ 

เช่น อาย ุระดบัสติปัญญา เป็นตน้ 

 

กติติกรรมประกาศ 
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