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บทคัดย่อ
การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ

ประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม เป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคมทำาให้ 
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้วทิยาศาสตรจ์ากสถานการณ์ในชีวติจรงิ สอดคลอ้งกบัการดำารงชวีติในสงัคม เปน็วธิกีารที่
ดใีนการสง่เสรมิใหผู้เ้รียนเกดิการคิดไตรต่รองอย่างรอบคอบ มเีหตผุล จงึมุง่ตดัสนิใจว่าอะไรควรเชือ่ อะไร
ควรปฏิบัติ ซึ่งการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการคิดอย่างมีเป้าหมาย การตัดสินใจได้ด้วยตนเองโดยขึ้น
อยู่กับเหตุผลที่พิจารณาจากหลักฐาน เนื้อหาสาระ และวิธีการต่างๆ ซึ่งการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตามแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม โดยให้ผู้เรียนสร้าง
ความรูด้ว้ยตนเองเพ่ือใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะในคิดการแกป้ญัหา รวมทัง้ไดค้วามรูต้ามศาสตรใ์นกลุม่สาระที่
ตนศกึษาดว้ย การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมาย (1) เพือ่พฒันาการจัดการเรยีนรูแ้บบใชป้ญัหาเปน็ฐานรว่มกบั 
แนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม วิชาชีววิทยา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 (2) เพื่อศึกษา
ดชันีประสิทธิผลของการจดัการเรียนรูแ้บบใช้ปญัหาเปน็ฐานรว่มกบัแนวคดิประเดน็วิทยาศาสตรก์บัสงัคม 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา ที่เรียน
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม ระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียน (4) เพื่อเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม รายวิชาชีววิทยา ระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน และ (5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
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ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่5 จำานวน 48 คน ไดม้าโดยการสุม่แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลู ได้แก ่(1) แผนการจดัการเรียนรูแ้บบใชป้ญัหาเปน็ฐานรว่มกบัประเดน็
วิทยาศาสตร์กับสังคม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ มีทั้งหมด 8 แผน 12 
ชั่วโมง (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ (3) แบบ
ทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ และ (4) แบบวัดความ
พึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ

แนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม จำานวน 20 ข้อ ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1. ประสทิธภิาพของแผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใชป้ญัหาเปน็ฐานรว่มกบัแนวคดิประเดน็
วิทยาศาสตร์กับสังคม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.46/81.88 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 2. ดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐร่วมกับแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์
กับสังคม มีค่าเท่ากับ 0.7208 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็น ร้อยละ 72.08 3. 
นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดัการเรยีนรูแ้บบใช้ปญัหาเปน็ฐานรว่มกบัแนวคดิประเดน็วทิยาศาสตรก์บัสงัคม 
มีผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05 4. นกัเรยีนที่
เรยีนดว้ยการจดัการเรยีนรูแ้บบใชป้ญัหาเปน็ฐานรว่มกบัแนวคดิประเดน็วทิยาศาสตรก์บัสงัคม มกีารคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณ หลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05 5. นกัเรยีนทีไ่ดร้บั
การจัดการเรยีนรูแ้บบใช้ปญัหาเปน็ฐานรว่มกบัแนวคดิประเดน็วทิยาศาสตรก์บัสงัคม มคีวามพงึพอใจตอ่
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม อยู่ในระดับดีมาก

โดยสรุป การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม 
รายวิชาชีววิทยา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่
ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น เป็นวิธีการช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเพิ่มขึ้น ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ควรนำาการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ
ประเด็นวทิยาศาสตร์กบัสงัคม ไปประยุกต์ใช้ในการจดัการเรยีนการสอนวชิาวทิยาศาสตรใ์นระดบัชัน้อืน่ๆ 
ตอ่ไป โดยคำานึงถึงความสามารถของนกัเรยีนแตล่ะคนเพือ่ใหน้กัเรยีนบรรลุผลตามความมุง่หมายทีต่ัง้ไว้

คำ�สำ�คัญ: ปัญหาเป็นฐาน ประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม การคิดอย่างมีวิจารณญาน

Abstract
The development of critical thinking by using problem based learning activity with 

Socioscientific Issue approach encourages learners to learn science from real life situations 
relating to human life in society, and promotes them for thoughtful carefully thinking and 
reasonably. So, deciding what to believe or practice. Critical thinking is thinking strategically 
by self-decided depend on the reason from evidence, contents and strategy. Problem-based 
learning was the learner-centered learning. Students learn by doing by themselves. It is in 
congruence with the concept of learning of the constructivist theory. 
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This research aimed to 1) to develop plans for organization of learning activities 
by using problem based learning activity with Socioscientific Issue on Biology of Genetics 
changes and biotechnology for Mathayomsuksa’s student 5 with a required efficiency of 
75/75 ; and 2) to find out effectiveness indices of the plans for Learned Using the problem 
based learning activity with Socioscientific Issue, 3) to compare Learning Achievement of 
the students who learned using the problem based learning activity with Socioscientific Issue 
between before learning and after learning, and 4) to compare learning achievement and 
critical thinking after learned by using problem based learning activity with Socioscientific 
Issue on Biology of Genetics changes and biotechnology between before learning and after 
learning, and 5) to study the satisfaction level towards organization of learning activities by 
using problem based learning activity with Socioscientific Issue. The sample consisted of 48  
Mattayomsuksa 5 students, obtained through the cluster random sampling technique. 
The research instruments for data collection included (1) Plans of critical thinking by  
using problem based learning activity with Socioscientific Issue contains 8 plans (2) the 
achievement test contains 30 4-multiple choice (3) the critical thinking test contains 30 
4-multiple choice and (4) the satisfaction level towards organization of learning activities  
test contains 20 4-multiple choice.

The findings were as follows:

1. The efficiencies of the plans for organization of learned using the problem based 
learning activity with socioscientific issue in the science learning strand entitled Genetics 
changes and biotechnology for Mathayomsuksa’s student 5 were 75.83/80.65.

2. The effectiveness indices of the plans for organization of learned using the  
problem based learning activity with socioscientific issue in the science learning strand  
entitled Genetics changes and biotechnology for Mathayomsuksa’s student 5 were 0.7208.

3. The students who learned using organization of learned using the problem based 
learning activity with socioscientific issue in the science learning strand entitled Genetics 
changes and biotechnology had higher learning achievement after learning than before  
learning at the.05 level of significance.

4. The students who learned using organization of learned using the problem based 
learning activity with socioscientific issue in the science learning strand entitled Genetics 
changes and biotechnology had higher Critical Thinking abilities after learning than before 
learning at the.05 level of significance.

5. The students who learned using organization of learned using the problem based 
learning activity with socioscientific issue in the science learning strand entitled Genetics 
changes and biotechnology had the satisfaction at good level.
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บทนำา
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาความสามารถทาง
อารมณ์ โดยการปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของ
ตนเอง เข้าใจตนเอง สามารถกำาจัดข้อขัดแย้งทาง
อารมณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การคิดอย่างมี
วิจารณญาณจึงเป็นสิ่งจำาเป็นในการทำาหน้าที่ให้
สมบูรณ์ของบุคคล ซึ่งการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เป็นการคิดอย่างมีเป้าหมาย การตัดสินใจกำากับ
ได้ด้วยตนเอง โดยขึ้นอยู่กับเหตุผลที่พิจารณา
จากหลักฐาน เน้ือหาสาระ แนวคิด วิธีการและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่ง สอดคล้องกับลักษณะของ
บุคคลในสังคมแห่งการเรยีนรู ้(เสวก วงษ์เจรญิผล, 
2551) ดังน้ัน การพัฒนาความสามารถด้าน
การคิด ควรเน้นพัฒนากระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณซ่ึงเป็นพื้นฐานของการคิดทั้งปวง ที่
มีเป้าหมายเพื่อให้ได้ความคิดที่ผ่านการพิจารณา
ข้อมูล หลักฐาน และเหตุผลอย่างรอบคอบแล้ว 
และเมื่อบุคคลคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วได้ผ่าน
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณมาแล้ว ความ
คดิน้ันจะสามารถนำาไปใช้ในกระบวนการอืน่ๆ ตอ่
ไปได้ 

จากผลการจัดการศึกษาของไทยใน
ปัจจุบันจะเห็นว่าการจัดการศึกษาน้ันยังไม่มี
คุณภาพเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับนานาชาติ ดังที่

เห็นได้ชัดเจนจากผลการจัดอันดับของผลการ
ประเมินโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TIMSS) ของเด็ก
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของประเทศไทย 
ในปี ค.ศ. 2007 2011 และ 2015 มีคะแนน
เฉลี่ยในวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากับ 471 451 และ  
456 ตามลำาดับ (TIMSS, 2015) จะเห็นได้ว่า 
คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ในแต่ละปีจะมี
แนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน นั่นอาจเป็นผลมา
จากเด็กและเยาวชนไทยยังไม่ได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ ความสามารถทางวิชาการยัง
ไม่ได้มาตรฐาน ขาดการปลูกฝังคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ เช่น การคิดเป็นเหตุเป็นผล ความ
คิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ และใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา 
(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2545) เช่นเดียวกันกับ โรงเรียนผดุงนารี อำาเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม จากการสังเกตการณ์
การสอนและสัมภาษณ์ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ รายวิชาชีววิทยา ได้พบปัญหาจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือนักเรียนขาดโอกาส
ในการค้นคว้าหาความรู้ และสร้างความรู้ได้ด้วย
ตนเอง อกีทัง้วชิาทีเ่รยีนยังขาดการเชือ่มโยงความรู้
ในห้องเรียนกบัสถานการณท์ีเ่กิดขึน้ในชวิีตประจำา
วัน เนื่องจากการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะมา
จากตำาราในห้องเรียน ด้วยเหตุนี้เพื่อพัฒนาการ

Conclusion, the developed plans for organization of learned using the problem based 
learning activity with Socioscientific Issue in the science learning strand entitled Genetics  
changes and biotechnology for Matthayomsueksa 5 were appropriately efficient and  
effective. The students in the sample groups had higher learning achievement and more 
Critical Thinking abilities after learning. Science teachers could implement these plans in  
organization of leaning activities at Matthayomsueksa 6 level by regarding individual  
students’ ability for students to achieve the established course purposes.

Keywords: problem-based learning, socioscientific issue, critical thinking
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จดัการเรียนการสอนใหบ้รรลุเปา้หมายจงึควรปรบั
รูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ โดยได้
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
สร้างความรู้ ความเข้าใจของตนเอง และมีส่วน
ร่วมในการเรียนมากขึ้น อีกทั้งครูผู้สอนจะต้อง
ค้นหาวิธีการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหา
วิชา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

การจัดการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้รับการ
พัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณน้ัน ผู้
วิจัยได้นำารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากแนวคิด
ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม โดยให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ จากการใช้ปัญหาที่เกิด
ขึ้นจริงในโลกเป็นบริบทของการเรียนรู้ เพื่อให้
นกัเรยีนเกดิทกัษะการคิดอย่างมวีจิารณญาณ รวม
ทัง้ไดค้วามรูต้ามศาสตรใ์นสาขาวชิาทีต่นศกึษาไป
พร้อมกัน การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จึงเป็น
ผลมาจากกระบวนการทำางานที่ต้องอาศัยความ
เข้าใจและการแกป้ญัหาเปน็หลกั ถา้มองในแงข่อง
ศาสตร์การสอน การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
เป็นเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏบิติัดว้ยตนเอง เผชญิหนา้กบัปญัหาดว้ยตนเอง 
จะทำาให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดหลายรูปแบบ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็น
วิทยาศาสตร์กับสังคมเป็นการจัดการเรียนการ
สอนโดยศึกษาประเด็นซึ่งกำาลังเป็นที่ถกเถียงกัน
ในสังคม เนื่องมาจากความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ถูกต้อง ความเหมาะสมของแนวคิด กระบวนการ 
และเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์โดยนำารูปแบบ
การเรียนการสอนมาเปน็ยุทธศาสตรใ์นการจดัการ
เรียนรู้ และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็น
เครื่องมือเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่คิด
เป็น ทำาเป็น แก้ปัญหาได้ โดยเน้นให้ผู้เรียนเกิด
องค์ความรู้เพื่อเชื่อมโยงความรู้เดิมให้เกิดความ

รู้ใหม่ และสามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้
อย่างเหมาะสม (พินิจ ขำาวงษ์, 2551) นอกจากนี้ 
การนำาประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคมที่เกี่ยวกับ 
วิทยาศาสตร์มาใช้ จะส่งผลให้ผู้ เรียนได้ฝึก
กระบวนการคิดพิจารณาไตร่ตรองจากประเด็น
ทางสงัคมทีเ่กีย่วกบัวทิยาศาสตรท์ีส่ามารถพบเหน็
ได้ตามสื่อต่างๆ ซึ่งจะนำาไปสู่การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และครูผู้สอนยังจะสามารถสอด
แทรกคุณธรรมจริยธรรมในการตัดสินใจทาง
วิทยาศาสตรกั์บสงัคมอีกด้วย (ประสาท เนอืงเฉลมิ,  
2551) ประกอบกับรูปแบบการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด
พิจารณาถึงประเด็นคำาถามทางสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับวิทยาศาสตร์ที่ครูผู้สอนตั้งขึ้นมาจากเหตุผล
ที่กล่าวมาข้างต้น ทำาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะนำาการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ปญัหาเปน็ฐานรว่มกับประเดน็
วิทยาศาสตร์กับสังคม เพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังนั้นการจัดการเรียน
รู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแนวคิดประเด็น
วิทยาศาสตร์กับสังคม จะเป็นแนวทางเพื่อการ
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ นับเป็น
สิ่งสำาคัญย่ิงที่จะช่วยให้ผู้เรียนก้าวสู่ความสำาเร็จ
ได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ

ใช้ปัญหา เป็นฐานร่ วมกับแนวคิดประ เ ด็น
วิทยาศาสตรกั์บสงัคมจดัการเรียนการสอนรายวิชา
ชีววิทยา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางงพันธุกรรม 
และเทคโนโลยีชีวภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75

2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ
แนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม รายวิชา
ชีววิทยา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
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และเทคโนโลยีชวีภาพ ของนักเรยีนช้ันมธัยมศกึษา
ปีที่ 5

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาชีววิทยา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ ของนักเรียน 
ชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่5 ทีเ่รียนด้วยการจดัการเรยีนรู้ 
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแนวคิดประเด็น
วิทยาศาสตร์กับสังคม ระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียน

4. เพื่อเปรียบเทียบการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแนวคิดประเด็น
วิทยาศาสตร์กับสังคม รายวิชาชีววิทยา เรื่อง การ
เปลีย่นแปลงทางพันธกุรรมและเทคโนโลยชีีวภาพ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียน

5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียน
ของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบใช้ปญัหา
เป็นฐานร่วมกับแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับ
สังคม

สมมติฐานของการวิจัย
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแนวคิดประเด็น
วิทยาศาสตร์กับสังคม รายวิชาชีววิทยา เรื่อง การ
เปลีย่นแปลงทางพันธกุรรมและเทคโนโลยชีีวภาพ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน

2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแนวคิดประเด็น
วิทยาศาสตร์กับสังคม รายวิชาชีววิทยา เรื่อง การ
เปลีย่นแปลงทางพันธกุรรมและเทคโนโลยชีีวภาพ 
มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 จำานวน 212 คน จาก 5 ห้องเรียน

กลุ่ มตั วอย่ า ง  ได้ แก่  นั ก เ รี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 จำานวน 48 คน ซึ่งได้มาโดย
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
โดยนำาผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนมาสุ่มแบบกลุ่ม แล้วทำาการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน โดยใช้ One-way ANOVA 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐานร่วมกับประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม 
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีทั้งหมด 
8 แผน 12 ชั่วโมง 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมและ
เทคโนโลยชีวีภาพ ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่5 ชนดิเลอืก
ตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ

3. แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ 

4. แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วม
กับแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม โดย
ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ จำานวน 20 ข้อ 

ขั้นตอนก�รวิจัย

1 . ผู้ วิ จั ย นำ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร
สังเกตการณ์สอนและสัมภาษณ์ครูผู้สอนมา
วิเคราะห์ผล ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และ
สร้างเครื่องมือ
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2. นำาเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ 
(try out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 
47 คน 

3. เมื่อนำาเครื่องมือวิจัยไปทดลองใช้แล้ว
จึงนำามาวิเคราะห์และตรวจสอบความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ในการนำาไปปฏิบัติ เพ่ือจะพัฒนา
และปรับปรุงเครื่องมือให้เหมาะสมที่จะนำาไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง

4. นำาเครือ่งมอืทีพั่ฒนาและปรับปรงุแลว้ 
นำาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบใชป้ญัหาเปน็ฐานรว่มกบัประเด็นวทิยาศาสตร์
กับสังคม รายวิชาชีววิทยา เรื่อง การเปลี่ยนแปลง
ทางพันธุกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ จากน้ันผู้
วจิยันำาผลท่ีไดม้าวเิคราะห์ผลทางสถิต ิเพ่ือจดัเก็บ
เป็นข้อมูลการวิจัยต่อไป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำาเนิน
การตามลำาดับขั้นตอน ดังนี้

1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
ได้แก่ หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) 
ของแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์หาค่าอำานาจ

จำาแนกของแบบทดสอบ โดยใช้สูตรของ B-Index 
ของเบรนแนน การวิเคราะหห์าคา่ความเชือ่มัน่ของ
แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนโดยใชส้ตูร
ของโลเวท และการวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบ
วัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

2. สถิตพิืน้ฐานทีใ่ชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ร้อยละ 
และ t-test (dependent sampling)

4. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพและ
ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ (E

1
) และ

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ (E
2
)

ผลการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา

เป็นฐานร่วมกับแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์
กับสังคม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
77.58/82.35 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้ งไว้  
(ตาราง 1)

ต�ร�ง 1 การหาประสิทธภิาพของแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบใช้ปญัหาเปน็ฐานรว่มกบัแนวคดิประเดน็
วิทยาศาสตร์กับสังคม 

ประสิทธิภ�พกระบวนก�ร (E
1
) ประสิทธิภ�พของผลโดยรวม (E

2
)

เกณฑ์ที่กำาหนด 75 75

ผลการวิเคราะห์ 78.46 81.88

E
1
/E

2 
= 78.46/81.88

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
จดัการเรยีนรูแ้บบใช้ปญัหาเปน็ฐานรว่มกับแนวคิด
ประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม เท่ากับ 0.7208 

แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิด
เป็น ร้อยละ 72.08 (ตาราง 2)
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ต�ร�ง 2 คา่ดชันปีระสทิธผิลของแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบใชป้ญัหาเปน็ฐานรว่มกบัแนวคดิประเดน็
วิทยาศาสตร์กับสังคม 

กิจกรรมก�ร
เรียนรู้

จำ�นวน
นักเรียน

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ค่�ดัชนีประสิทธิผล ร้อยละ

ก่อนเรียน หลังเรียน

PBL + SSI 48 1760 1101 1576 0.7208 72.08

3. นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียน
รู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแนวคิดประเด็น

วิทยาศาสตร์กับสังคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (ตาราง 3)

ต�ร�ง 3 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

ตัวแปร
ก่อนเรียน (N=48) หลังเรียน (N=48)

t P
S.D. S.D.

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 25.02 1.02 35.82 0.90 48.14* 0.00

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. นักเรียนที่ เ รียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแนวคิด

ประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม มีการคิดอย่างมี
วจิารณญาณ หลงัเรยีนสูงกวา่กอ่นเรยีน (ตาราง 4)

ต�ร�ง 4 ผลการวิเคราะห์ผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

ตัวแปร
ก่อนเรียน (N=48) หลังเรียน (N=48)

t P
S.D. S.D.

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 15.93 1.85 26.00 1.01 37.72* 0.00

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. นักเรยีนมคีวามพึงพอใจต่อการจดัการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแนวคิด
ประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม ผลสรุปโดยรวม 

คา่เฉลีย่ของนักเรยีนมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก 
(ตาราง 5) 
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อภิปรายผล
การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

โดยการจดัการเรยีนรูแ้บบใช้ปัญหาเปน็ฐานรว่มกบั
ประเดน็วทิยาศาสตรก์บัสงัคม ระหวา่งการจดัการ
เรียนรู้ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

1 .  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแนวคิดประเด็น
วิทยาศาสตร์กับสังคม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ ขั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ประสิทธิภาพ เท่ากับ 77.58/82.35 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ คือ 75/75 กล่าวคือ การ
จดัการเรียนการสอนผูว้จิยัได้เน้นให้ผูเ้รียนได้เรยีน
รู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม และให้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับหัวข้อที่เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนนำาความคิด
เห็นของเพื่อน แต่ละคนมาพิจารณาไตร่ตรองเพื่อ
หาเหตุผลกับส่ิงที่เกิดขึ้น ทำาให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ สามารถพัฒนาความรู้ควบคู่กับคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการบูรณา
การวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีและสงัคมของเซดเลอร ์
และคณะ (Zedler and others, 2005) นักเรียน
ต้องได้รับทั้งความรู้วิทยาศาสตร์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการตัดสินใจบนพื้นฐานการมี
ส่วนร่วมในทุกระดับ เพ่ือสร้างสังคมอนาคตท่ีดี 
การสอนวิทยาศาสตร์จึงต้องมุ่งเน้นให้นักเรียนได้
มีส่วนร่วมในการรับรู้และตัดสินใจประเด็นที่เกี่ยว
กับวิทยาศาสตร์กับสังคม 

2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการ

เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแนวคิด
ประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม พบว่าค่าดัชนี
ประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.7208 ซ่ึงหมายความ
ว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 72.08 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียน
รู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแนวคิดประเด็น
วิทยาศาสตร์กับสังคม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ผู้วิจัยค้นคว้า
สร้างขึ้นมา ผลปรากฏเช่นนี้ เนื่องมาจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิด
ประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม จะเน้นให้ครูผู้
สอนได้พยายามสืบเสาะหาความรู้เพิ่มเติม และ
แสวงหาความรู้ใหม่ที่กำาลังเป็นประเด็นปัญหาโต้
แย้งทางสังคม เมื่อมีการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม
แล้ว จำาเป็นต้องจัดกลุ่มความสำาคัญของปัญหา 
เรียงลำาดับประเด็นที่สำาคัญมากที่สุด ให้นักเรียน
และครูร่วมกันวิพากษ์และหาทางออกร่วมกัน 
วเิคราะหป์ระเด็นปัญหาเปน็การวเิคราะหป์ระเดน็
เนือ้หาว่านกัเรยีนมพ้ืีนฐานความรูเ้ดมิเปน็อย่างไร 
ซึ่งจะเป็นการฝึกคิดหาเหตุผล และสะท้อนตนเอง
ว่ารู้อะไร และอยากรู้สิ่งใดเพิ่มขึ้น วางแผน
แก้ไขประเด็นปัญหา ครูพยายามคิดวิเคราะห์
หาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประเด็นทาง
วิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับสังคม และจะต้องจัด
กจิกรรมการเรยีนการสอนตามแนวทางทีวิ่เคราะห์
ไว้ ซึง่ผลการศกึษาสอดคล้องกบั สมปอง อนิละคร 
(2553) นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม

ต�ร�ง 5 ร้อยละ และระดับความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียน

คว�มพึงพอใจของนักเรียนต่อก�รจัดก�รเรียนรู้ ร้อยละ ระดับคว�มพึงพอใจ

1. ด้านบรรยากาศการเรียน 3.63 มาก

2. ด้านการจัดการเรียนรู้ 3.78 มาก

3. ด้านครูผู้สอน 3.86 มาก

4. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 3.89 มาก
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ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 และพบว่า 
นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัด กิจกรรมการเรยีน
รูต้ามแนวคดิประเดน็วทิยาศาสตรก์บัสังคม มกีาร
คิดเซิงวิพากษ์หลังเรียนสูงกว่าก่อน เรียนอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียน
รู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแนวคิดประเด็น
วิทยาศาสตร์กับสังคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.02 คิดเป็นร้อยละ 82 และ
นักเรียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 15.93 คิดเป็นร้อยละ 76.53 ซ่ึงผ่าน
เกณฑ์รอ้ยละ 75 แสดงใหเ้ห็นวา่ การจดัการเรยีน
รู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแนวคิดประเด็น
วิทยาศาสตร์กับสังคม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ สามารถพัฒนา
นักเรียนจนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่ง
การวจิยัเปน็เชน่น้ีเนือ่งจาก การจดัการเรยีนรูต้าม
แนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม เป็นการ
จัดการเรียนการสอนโดยศึกษาประเด็นซึ่งกำาลัง
เป็นที่ถกเถียงกันในสังคม อันเนื่องมาจากความ
คิดเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ความเหมาะสม 
ของแนวคิดกระบวนการและเทคโนโลยี ทาง
วิทยาศาสตร์ โดยนำารูปแบบการเรียนการสอน
มาเป็นยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ และใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือเพ่ือ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่คิดเป็น แก้ปัญหา
ได้ หรือคิดแบบวิทยาศาสตร์ที่มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ สามารถจำาแนกองค์ประกอบ เน้นให้
ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้โดยเชื่อมโยงความรู้เดิมให้
เกิดความรู้ใหม่ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น นอกจากนี้การนำาประเด็นวิทยาศาสตร์กับ
สังคมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาใช้ จะส่งผลให้ 
ผู้ เรียนได้ฝึกการคิดแก้ปัญหา สอดคล้องกับ 
Griffitts (1987) ได้ศึกษากระบวนการทาง
วทิยาศาสตร ์ทีม่ต่ีอการพัฒนาทกัษะการคดิอย่าง
มีวิจารณญาณและสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยการ
ทดลองสอนด้วยวิธีวิทยาศาสตร์แบบปฏิบัติเป็น

หลัก และแบบเน้นตำาราแล้วนำาคะแนนความ
สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับคะแนน
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวิชาวิทยาศาสตร์มาเปรยีบ
เทยีบกนัเคร่ืองมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการ
วิจยัปรากฏว่า ไมม่คีวามแตกตา่งอยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถติริะหวา่งการสอนทัง้สองแบบ แตพ่บความ
แตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ระหว่างผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงกว่ากลุ่มที่
เรยีนวทิยาศาสตรส์งูกวา่กลุม่ทีเ่รยีนโดยเนน้ตำารา

4. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแนวคิดประเด็น
วิทยาศาสตร์กับสังคม จะมีความพึงพอใจต่อการ
จดัการเรยีนรูแ้บบใชป้ญัหาเปน็ฐานรว่มกับแนวคิด
ประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม วิชาชีววิทยา เรื่อง 
การเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพ อยู่ในระดับดีมาก ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้
เนื่องการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้แสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระ รวมทั้งได้ค้นคว้าข้อมูลนอก
เหนือจากตำาราผ่านการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย ทั้งนี้
ความพึงพอใจเปน็ลกัษณะเฉพาะของแตล่ะบคุคล 
เปน็การตอบ สนองต่อสิง่เรา้ภายนอก การวัดจงึวัด
จากบคุลกิภาพ แรงจงูใจ การรบัรู ้แตม่ขีอ้แตกตา่ง
ทีก่ารตคีวามและวธิกีาร เพราะบคุคลยอ่มมคีวาม
แตกตา่งกนัไปในเรือ่งประสบการณแ์ละปจัจยัอืน่ๆ 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.1 การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐานร่วมกับแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์
กับสังคม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพ นักเรียนได้เรียนรู้โดย
กระบวนการกลุม่ไดศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง กอ่ให ้
เกดิความสนกุสนานและมอิีสระในการเรียน อกีทัง้ 
ผู้ เรียนยังได้ใช้กระบวนการคิดเพื่อหาความ
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เกี่ยวข้องของเนื้อหาที่เรียนกับประเด็นปัญหาที่ได้
รับ จึงควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะนี้ให้
แพร่หลายยิ่งขึ้น

1.2 เนื่องจากการจัดการจัดการเรียน
รู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแนวคิดประเด็น
วทิยาศาสตรก์บัสงัคม สว่นใหญผู่เ้รยีนเป็นผูป้ฏบัิติ
กิจกรรม ครูจึงควรมีการสรุปบทเรียนทุกครั้งที่ทำา
กิจกรรมเสร็จเรียบร้อย

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรทำาการศึกษาการจัดการเรียน

รู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแนวคิดประเด็น
วิทยาศาสตร์กับสังคม ร่วมกับเทคนิคการสอ
นอ่ืนๆ เพื่อให้ได้คำาตอบที่ชัดเจนขึ้นว่าแต่ละวิธี
การสอนมีข้อแตกต่างกันอย่างไร รูปแบบใดมี
ความเหมาะสมกับนักเรียน หรืออาจศึกษากับ 
ตวัแปรอืน่ๆ เพิม่เตมิ เชน่ การคดิวิเคราะห ์การคดิ 
เชื่อมโยง เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป

2.2 ควรมีการพัฒนาการจัดการเรียน
รู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแนวคิดประเด็น
วิทยาศาสตร์กับสังคม ในหน่วยการเรียนรู้อื่นๆ 
หรือในรายวิชาอื่นๆ ต่อไป
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