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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 2) ศึกษา

สภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชา
เคมี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 และ 4) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 
7 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุกูลนารี 
สังกัดสำานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำานวน 30 
คน โดยการกลุ่ม แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินตรวจสอบความเหมาะสม
ขององค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แบบประเมิน 
ความเหมาะสมของรูปแบบ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และแบบประเมนิความพงึพอใจตอ่การเรยีน การวจิยัครัง้นีด้ำาเนนิการตามลกัษณะของกระบวนการวจิยั
และพฒันา วเิคราะหห์าค่าเฉลีย่ รอ้ยละ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติทิดสอบท ีการวเิคราะหข์อ้มลู
เชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า

1. องค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณมี 6 องค์ประกอบ คือ 1) การคิดอุปนัย 2) การคิด
นิรนัย 3) การตั้งคำาถาม 4) การตีความ 5) การยอมรับข้อตกลงเบื้องต้น 6) การประเมินข้อโต้แย้ง มีผล
การประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
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2. สภาพทั่วไปและสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
พบว่า ครูผู้สอนวิชาเคมีส่วนมากพยายามจัดการเรียนรู้วิชาเคมี แต่นักเรียนยังมีพฤติกรรมท่ีไม่ส่งเสริม
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

3. รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 1) ขั้นเผชิญปัญหา 2) ขั้น
รวบรวมข้อมูล 3) ขั้นบ่มเพาะความคิด 4) ขั้นปฏิบัติ 5) ขั้นลงข้อสรุป และ 6) ขั้นการวัดและประเมิน
ผล เรียกว่า PDCPCM Model มีประสิทธิภาพ 75.25/73.46 

4. ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
สูงกว่าก่อนเรียน 2) การคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย 
แบบปกติ 3) ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

คำ�สำ�คัญ: รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

Abstract
The objectives of research study were 1) elements of critical thinking, 2) study 

current state and problematic conditions in management of chemistry learning to enhance 
academic achievement and critical thinking for mathayomsuksa 4 students, 3) develop  
academic achievement and critical thinking for mathayomsuksa 4 students, 4) study the 
results model. The group informants consisted of 7 experts who were selected by specific 
means. The sample group included secondary school year 4 students at Anukoolnaree 
school, under the secondary educational service area office 24 semester 1, academic year 
2020, 30 people were obtained by using a specific sample group. Research tools are:  
assessment form examines the suitability of components critical thinking, interview form, focus  
group conversation recording, assessment form for suitability model, achievement test,  
critical thinking test, satisfaction assessment form. This research was conducted in accordance 
with the nature of research and development processes (Research and Development), to 
analyze the average, percentage, standard deviation, t-test, content analysis. 

The research results found that:

1) Learning factor and indicators of critical thinking were 6 main learning factor and 
38 indicators, which composes of; 1) inductive thinking, 2) deduction thinking, 3) question, 
4) interpretation, 5) recognition of assumptions, 6) evaluation of arguments. The results of 
suitability assessment were at the highest level.
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2) General conditions and problems in chemistry learning management to enhance 
academic achievement and critical thinking for mathayomsuksa 4 students, chemistry  
teachers tried to manage learning chemistry. But students still have not encourage  
critical thinking.

3) Learning management model of chemistry subject to enhance academic  
achievement and critical thinking for mathayomsuksa 4 components as follows: 1) probing 
problems 2) data collection 3) cultivation 4) practice 5) conclusion and 6) measurement 
and evaluation. This called PDCPCM model, have efficiency 75.25/73.46.

 4) The results of learning management model were found that 1) students had higher 
learning achievement after school than before, 2) students had the ability to think critically.  
after the study was higher than the group that received normal learning management,  
3) students had a high level of satisfaction. 

Keywords: Learning management model, academic achievement, critical thinking

บทนำา
วทิยาศาสตรม์บีทบาทสำาคัญยิง่ตอ่สงัคม

โลก ในยคุปัจจุบันและอนาคต เพราะวทิยาศาสตร์
เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคนทั้งในการดำารงชีวิต
ประจำาวันและการงานอาชีพต่างๆ วิทยาศาสตร์
ทำาให้คนพัฒนาความคิด เป็นเหตุเป็นผล คิด
สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
เป็นทักษะที่สำาคัญในการค้นหาความรู้ สามารถ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) การเรียนวิทยาศาสตร์นั้นนอกจากความรู้ 
และกระบวนการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แล้ว 
ทักษะและกระบวนการคิดของผู้เรียนเป็นส่วน
สำาคัญในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อ
นำาไปสู่ข้อสรุปและการตัดสินใจอย่างสมเหตุ 
สมผล (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2552)

หลังจากที่มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.การ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กระทรวงศึกษาธิการได้
สรุปภาพรวมของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
แรก ซึ่งปัญหา ที่ต้องเร่งพัฒนาโดยเร่งด่วน อาทิ 
คุณภาพผู้เรยีน คร ูคณาจารย ์และบคุลากรทางการ
ศกึษาประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการ การเพิม่
โอกาสทางการศึกษา ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ำา ขาด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งการคิดวิเคราะห์ การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแสวงหาความรู้
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อคุณสมบัติของผู้เรียน
ตามมาตรฐานที่ 4 ของสำานักรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา ที่กำาหนดให้ 
ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการ คดิวจิารณญาณ คดิ
สงัเคราะห ์คดิวจิารณญาณ คดิรเิริม่สรา้งสรรค ์คดิ
ไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ (ชนาธิป พรกุล, 2554) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560-2564) มีแนวทางการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
เท่าเทียมและทั่วถึง โดย 1) ปฏิรูประบบบริหาร
จดัการทางการศกึษา 2) ปฏริปูระบบการคลงัดา้น
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การศึกษา 3) พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ และ  
4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ นอกจากน้ีหลักสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
ได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำาคัญ 5 
ประการ คือ 1) ความสามารถในการสื่อสาร  
2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 4) ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี รวมทั้ง
มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
8 ประการ ที่จะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม 
ได้อย่างมีความสุข (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2553)

ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี วิ จ า ร ณ ญ า ณ เ ป็ น 
การคิดท่ีมีความสำาคัญต่อการดำารงชีวิตของ
มนุษย์  บุคคลที่ จะดำ ารงชี วิ ตอยู่ ได้ อย่ างมี
ความสุขในสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 
อยู่ตลอดเวลาคือ บุคคลที่มีความสามารถในการ
คิดวิจารณญาณ สามารถนำาพาตนเองให้รอดพ้น
จากปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างรู้เท่าทัน 
(ลักขณา สริวัฒน์, 2549) เป็นส่วนหนึ่งของการ
คดิหลายระดบัและถอืว่าเปน็การคดิชัน้สงู (ทิศนา 
แขมมณี, 2544) 

การจัดการ เรี ยนรู้ แบบวิ ธี การทาง
วิทยาศาสตร์ มี 3 วิธี คือ 1) การสอนแบบ 
สืบเสาะหาความรู้ 2) การสอนแบบโครงงาน และ 
3) การสอนแบบทดลอง (สถาบนัสง่เสรมิการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี. 2558) แตผ่ลคะแนน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ O-NET ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 3 สารและสมบัติ ของ
สาร ปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ย 26.32 ปีการ
ศึกษา 2561 มคีา่เฉลีย่ 29.47 ปกีารศกึษา 2562 
มีค่าเฉลี่ย 28.87 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ำากว่าร้อยละ 30 
และจากรายงานการประเมินคุณภาพรอบสาม 
จากสำานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน

คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนพบว่า คุณภาพ
ด้านผู้เรียนมาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ 
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไต่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
อยู่ในระดับพอใช้ (สำานักงานรับรองมาตรฐาน 
และการประเมินคุณภาพการศึกษา, 2557)

สภาพการจดัการเรยีนการรูว้ชิาเคมใีนชัน้
เรยีนปจัจบุนัไมส่ง่เสรมิการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
ถึงแม้ว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะมีบทบาท
สำาคัญในการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ แต่ครู
วิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่สอนวิชาเคมี โดยใช้วิธีทาง
วทิยาศาสตร ์จงึไมเ่กดิการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ
หรอือาจเกดิขึน้เพยีงเลก็นอ้ย มหีลายทฤษฎกีลา่ว
ว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถพัฒนาและ
เรยีนรูไ้ด ้ในการจดัการเรยีนการสอนมุง่เนน้พฒันา
ผูเ้รยีนใหเ้กดิสมรรถนะในดา้นการคดิโดยสามารถ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์
คิด อย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบเพื่อ 
นำาไปสู่การสร้างองค์ความรู้ในการตัดสินใจได้ 
อย่างถูกต้องเหมาะสม (สุวิทย์ มูลคำา และอรทัย 
มูลคำา, 2547)

แนวคิด ทฤษฎีที่ให้ความสำาคัญกับการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญและให้ความ
สำาคัญ กับกระบวนการคิดและการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ได้แก่ แนวคิดการสืบเสาะหาความรู้  
เป็นการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์  และเจตคตินำ า ไปสู่ การ
อธิบายเหตุผลและการวิ เคราะห์ ช่วยสร้าง
ความเข้าใจในมโนทัศน์ได้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และพัฒนาความสามารถเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น  
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยลงมือปฏิบัติ 
ช่วยให้นักเรียนนั้นสร้างความรู้ใหม่ (ธนัชชา  
นวนกระโทก และคณะ, 2564) แนวคิดการ 
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เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน แนวคิดในการเรียนรู้ 
โดยใช้กระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหานี้  
สอดคล้อง กับปรั ชญาการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 คือ เชื่อว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อ 
ผู้เรียนได้สร้างความรู้ที่เป็นของตนเองขึ้นมาจาก
ความรู้ที่มีอยู่เดิมหรือจากความรู้ที่รับเข้ามาเพิ่ม
ใหม่ ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเอง สามารถสร้าง
ความรู้ที่เกิดจากความเข้าใจของตนเองและมี
ส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น และแนวคิดหมวก
คิดหกใบ ตามแนวคิดของ De Bono (1985) 
เป็นการแยกความคิดของหมวกสีนั้นๆ อันจะ
ช่วยให้คิดพิจารณาสิ่งต่างๆ ได้ครอบคลุมและ
มีคุณภาพมากขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ เรื่อง อะตอมและสมบัติของธาตุ  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบ
การวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ผู้เรียนให้บรรลุถึง 
ขีดความสามารถสูงสุดตามศักยภาพของตน 
ตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณ

2. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและสภาพ
ปัญหา ในการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

3. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
รู้วิชาเคมี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4

4. เพือ่ศกึษาผลการใชร้ปูแบบการจดัการ
เรยีนรูว้ชิาเคม ีเพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4

วิธีดำาเนินการวิจัย

ระยะที ่1 การศกึษาองค์ประกอบการคดิ
อย่าง มีวิจารณญาณ

กลุมผูใหขอมูล

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ทรง
คุณวุฒิจำานวน 7 คนโดยเลือกแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใชในก�รวิจัย

1. แบบประเมนิตรวจสอบความเหมาะสม 
ขององค์ประกอบและตัวช้ีวัดการคิดอย่างมี 
วิจารณญาณมีค ่าดัชนีความสอดคล้อง IOC  
เท่ากับ 1.00

ก�รวิเคร�ะห์ขอมูลและสถิติที่ใช

1 .  วิ เ คราะห์ความ เหมาะสมของ 
อ งค์ ป ร ะกอบและตั ว ชี้ วั ด ก า รคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ โดยใช้สถิติพื้นฐานค่าเฉลี่ย และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามเกณฑ์ บุญชม  
ศรีสะอาด (2554)

ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพทั่วไปและ
สภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โดยการสัมภาษณ์ครู และสอบวัดความรู้นักเรียน

ประช�กร

ประชากรกลุ่มที่ 1 คือ ครูผู้สอนวิชาเคมี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ก�รวิเคร�ะห์ขอมูลและสถิติที่ใช

1. ขอ้มลูจากแบบสมัภาษณว์เิคราะหด้์วย
สถิติวิเคราะห์ โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ การ
แจกแจงความถี่และร้อยละ

2. คะแนนทดสอบวัดความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ประช�กร

ประช�กรกลมุท่ ี1 คอื ครูผูสอนวชิ�เคม ี
กลมุส�ระก�รเรยีนรูวทิย�ศ�สตรแ์ ละเทคโนโลย ี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการ
ศึกษา 2562 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 24 จำานวน 3 โรง ได้แก ่โรงเรยีน
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จำานวน 42 คน โรงเรียน
กมลาไสย จำานวน 33 คน และโรงเรยีนอนกุลูนาร ี
จำานวน 46 คน รวม 121 คน สำาหรับ ให้ข้อมูล
ในการสัมภาษณ์สภาพทั่วไปและสภาพปัญหาใน
การจัดการเรียนรู้วิชาเคมีเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประชากรกลุ่มที่ 2 คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศกึษาปทีี ่4 ภาคเรยีนที ่1 ปกีารศกึษา 2562 
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 24 จำานวน 3 โรง ได้แก่ โรงเรียนกาฬสินธุ์
พิทยาสรรพ์ จำานวน 553 คน โรงเรียนกมลาไสย 
จำานวน 313 คน และโรงเรียนอนุกูลนารี จำานวน 
515 คน รวม 1,381 คน สำาหรับทำาแบบทดสอบ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณวิชาเคมี ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กลุมตัวอย�ง 

กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 คือ ครูผู้สอน
วิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จาก 3 โรงเรียนๆ 
3 คน รวม 9 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง

กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จากทั้ง 3 โรง จำานวน 45 
คน โรงเรียนละ 15 คน ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง โดยใชผ้ลคะแนนจากการสอบเขา้ในระดบั
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 ของแตล่ะโรงเรยีนเปน็เกณฑ ์
ในการคัดเลือก โดยแยกเป็นกลุ่มเก่ง 5 คน กลุ่ม
ปานกลาง 5 คน และกลุ่มอ่อน 5 คน

เครื่องมือที่ใชในก�รวิจัย

1. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างครู 
ผู้สอนวิชาเคมี มีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC  
อยู่ระหว่าง 0.80-1.00

2 .  แ บ บ ท ด ส อ บ ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณวิชาเคมี แบบอัตนัย จำานวน 30 ข้อ 
มีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC อยู่ระหว่าง 0.80-
1.00 คา่ความยากงา่ย (p) อยูร่ะหว่าง 0.23-0.93 
คา่อำานาจจำาแนก (B) อยูร่ะหวา่ง 0.20-0.78 และ
ค่าความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 
0.76

ระยะที่ 3 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ 
วิชาเคมี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประช�กร

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รวมทั้งสิ้น 866 คน จำานวน 
26 ห้อง จากจำานวน 2 โรงเรียน สังกัดสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 24 ภาคเรยีน 
ที่ 1 ปีการศึกษา 2562
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กลุมตัวอย�ง

กลุม่ตัวอยา่งทีใ่ช้ในการวจิยั คือ นกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำานวน 2 ห้อง ซึ่งกลุ่ม
ตวัอยา่งไดม้าโดยการสุม่แบบกลุม่ โดยใช้โรงเรยีน
เป็นหน่วยของการสุ่ม แล้วสุ่มห้องเรียนจาก
โรงเรียนท้ังสองเป็นกลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนละ 1 
ห้อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้แก่ 
นกัเรยีนโรงเรยีนกาฬสนิธุพิ์ทยาสรรพ์ จำานวน 30 
คน และนักเรียนโรงเรียนกมลาไสย จำานวน 30 
คน รวม 60 คน

กลุมผูใหขอมูล 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ทรง
คุณวุฒิ จำานวน 7 คน ได้มาจากการเลือก แบบ
เจาะจง

เครื่องมือที่ใชในก�รวิจัย

1. แบบประเมนิตรวจสอบความเหมาะสม 
ขององค์ประกอบและตัวชี้วัดการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC 
เท่ากับ 1.00

2. แบบประเมินความเหมาะสมของ 
รูปแบบฯ มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 
0.80- 1.00 มีผลการประเมินคุณภาพและความ
เหมาะสม อยใู่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.47

ก�รวิเคร�ะห์ขอมูลและสถิติที่ใช 

1. ความเหมาะสมของรปูแบบการจดัการ
เรียนรู้ โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และแปลผล 

2. นำาคะแนนผลการทดลองใช้รูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้ มาหาประสิทธิภาพของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ (E

1
/E

2
)

ระยะที ่4 การศกึษาผลการใช้รปูแบบการ

เรยีนรูว้ชิาเคม ีเพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ประช�กร

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุกูลนารี สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
ภาคเรยีนที ่1 ปกีารศกึษา 2563 จำานวน 13 หอ้ง 
รวมนักเรียนทั้งสิ้น 498 คน

กลุมตัวอย�ง

กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 โรงเรียนอนุกูลนารี สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จำานวน 1 
ห้อง เป็นกลุ่มทดลอง ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
วิชาเคมี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้มาโดยการสุ่ม 
แบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใชในก�รวิจัย

1. แผนการจดัการเรยีนรูต้ามขัน้ตอนของ
รูปแบบการเรียนรู้วิชาเคมี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
จำานวน 8 แผน มีค่าเฉลี่ยรายแผน มีค่าตั้งแต่  
3.80 ถึง 5.00 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.49

2. คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนรู้ วิชา
เคมี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 
4.47 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 
จำานวน 40 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC อยู่
ระหวา่ง 0.80-1.00 มคีา่อำานาจจำาแนกรายขอ้ (B) 
ตั้งแต่ 0.25-0.91 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 
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เท่ากับ 0.83

4 .  แ บ บ ท ด ส อ บ ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณวิชาเคมี แบบอัตนัย จำานวน 30 ข้อ 
มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 
ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.23-0.93 ค่า
อำานาจจำาแนก (B) อยู่ระหว่าง 0.20-0.78 และ
ค่าความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 
0.76

5. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
เรียน เป็นแบบมาตราประมาณค่ามี 5 ระดับ 
จำานวน 20 ข้อ มี ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
อยู่ระหว่าง 0.80-1.00

ก�รวิเคร�ะห์ขอมูลและสถิติที่ใช 

1. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อน
เรียนและ หลังเรียน ด้วยสถิติ t-test (dependent 
samples)

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยสถิติ 
t-test (dependent samples)

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ หลังเรียน ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม ด้วยสถิติ t-test (independent 
samples) 

4. วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียน
ด้วยรูปแบบ PDCPCM Model ด้วยสถิติพื้นฐาน 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
แปลผล 

3. ระยะเวลาในการทำาวิจัย ปีการศึกษา 
2563

ขั้นตอนก�รวิจัย

ผู้วิจัยวางแผนดำาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ดังต่อไปนี้

1. สังเคราะห์องค์ประกอบการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ ตามแนวคิดของ Tyler (1950) 
; Glaser (1965) Gerlach & Ely (1971) ; 
Klausmeier & Ripple (1971) ; Kemp (1977) 
: Gagne & Briggs (1979) ; Dick & Carey 
(1996) ; Anderson (1997) ; Remley (2002) 
; พมิพนัธ ์เดชะคปุต ์(2551) จากนัน้เกบ็รวบรวม
ข้อมูลองค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
จากผู้ทรงคุณวุฒิด้วยตนเองโดยใช้แบบประเมิน
ที่พัฒนาขึ้น ร่วมกับวิธีการสอบถามและจัดเก็บ
ข้อมูลด้วยวิธีจดบันทึก 

2. สัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาเคมี กลุ่ม
สาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการ
ศึกษา 2562 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24 จาก 3 โรงเรียนๆ ละ 3 คน 
รวม 9 คนและทดสอบการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา2562 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จากโรงเรียนกาฬสินธุ์
พทิยาสรรพ ์โรงเรยีนกมลาไสย และโรงเรยีนอนกูุล
นารีโรงเรียนละ 15 คน รวมทั้งสิ้น 45 คน 

3. สังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดของ Brown et al 
(1983) ; Anderson (1997) ; Arends (1997) 
; Joyce & Weil (2011) ; Vishwanath (2006) 
; Joyce, Weil & Calhoun (2011) ; ทิศนา  
แขมมณี (2557) และสังเคราะห์ขั้นตอนการสอน
ตามแนวคดิการสบืเสาะหาความรูข้อง Eisenkraft 
(2003) แนวคิดปัญหาเป็นฐานของสำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2550) และแนวคิด
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หมวกหกใบของ Edward de bono (1976) ได้
รูปแบบ PDCPCM Model จากนั้นผู้ทรงคุณวุฒิ 
(Focus Group) จำานวน 7 คน ประเมินคุณภาพ  
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของ
เอกสารคู่มือ การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

4. ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
ด้วย PDCPCM Model ที่สร้างขึ้นกับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยา
สรรพ์ จำานวน 30 คน และนักเรียนโรงเรียน 
กมลาไสย จำานวน 30 คน รวม 60 คน 

5. ดำาเนินการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี ด้วย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น จำานวน 8 
คาบๆ ละ 1-2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง โดย
ผู้วิจัยเป็นผู้ดำาเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตามตารางสอนโรงเรียนอนุกูลนารี ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2563

6. ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
เคมี หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
แบบวดัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณวชิาเคมทีีผู่ว้จิยั 
ได้สร้างขึ้น จำานวน 1 ชุด โดยใช้เวลา 60 นาที

7. ทดสอบความสามารถในการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณวิชาเคมี หลังจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเคมี ท่ีผู้วิจัยได้สร้างข้ึน จำานวน 
1 ชุด โดยใช้เวลา 60 นาที

8. นำาแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ PDCPCM Model ให้
นักเรียนทำาหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จ  
ใช้เวลา 30 นาที

ผลการวิจัย
ระยะที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ พบว่ามี 6 องค์ประกอบ 
ได้แก่ การคิดอุปนัย การคิดนิรนัย การตั้งคำาถาม 
การตคีวาม การยอมรบัขอ้ตกลงเบือ้งตน้ และการ
ประเมนิขอ้โตแ้ยง้ โดยผูท้รงคณุวฒุมิคีวามคดิเหน็ 
ระดบัความเหมาะสมโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
( =4.52, S.D.=0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบวา่มรีะดบัความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ
ทุกด้าน ดังตารางภาพที่ 1

ต�ร�ง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมขององค์ประกอบการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณ 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด S.D. ระดับคว�มเหม�ะสม

1. การคิดอุปนัย 1. การสังเกต 
2. การรวบรวมข้อมูล
3. การตัดสินข้อมูล

4.79 0.11 มากที่สุด

2. การคิดนิรนัย 1. การนำาหลักการใหญ่ไปแตกเป็นหลัก
ย่อยๆ 
2. การพิจารณาแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
3. การพิจารณาความเพียงพอของข้อมูล

4.86 0.00 มากที่สุด
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ระยะที่ 2 ผลการศึกษาสภาพทั่วไปและ
สภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1. ผลการสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาเคมี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จาก 3 โรงเรียนๆ 
3 คน รวม 9 คน โดยการใช้คำาถามปลายเปิด 
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็น
คำาถามแต่ละข้อได้ ดังนี้

1.1 สภาพทั่วไปของจัดการเรียนรู้วิชา
เคมเีพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 พบว่า ครูมีการกำาหนดสถานการณ์หรือใช้
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นหรือสถานการณ์
ใกล้ ความคิด การใช้เหตุผล การอภิปราย อธิบาย 
สถานการณ์ท่ีกำาหนดให้หรือผู้เรียนเป็นคนเลือก
หรอืยกตัวอย่างด้วยตวัเองโดยใช้หลกัการทางเคม ี

มาอธิบายซึ่งครูต้องใช้คำาถามในการกระตุ้นให ้
ผู้เรียนเกิดการคิด ผู้เรียนจึงจะสามารถเช่ือมโยง
การเรียนรู้และใช้ความคิดตนเอง

1.2 ปัญหาของการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
ในวิชาเคมี ท่ีสนับสนุนให้นักเรียนได้คิดไตร่ตรอง 
เพือ่สรปุลงความเหน็ในข้อมลูความรู้โดยใช้เหตผุล 
ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที4่พบว่ายงัมใีนประเดน็ 
ดังต่อไปนี้

 1) ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เนื่องจากกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้คิด
ไตร่ตรอง หาเหตุผลเพื่อสรุปต้องใช้เวลามาก

 2) พื้นฐานความรู้ในวิชาเคมีของ
นักเรียนยังไม่ดีพอ จึงทำาให้เหตุผลที่นักเรียน
อธิบายยังไม่ค่อยสมบูรณ์ ฟังแล้วเข้าใจยาก 
เนื่องจากนักเรียน ยังขาดประสบการณ์ในด้านนี้

 3) ความกระตือรือร้น ความใฝ่รู้ 
ของนักเรียนยังมีน้อย

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด S.D. ระดับคว�มเหม�ะสม

3. การตั้งคำาถาม 1. การถามด้วยคาถามที่ท้าทาย
2. การถามได้ตรงประเด็น

5.00 0.00 มากที่สุด

4. การตีความ 1. การทำาความเข้าใจ
2. การจำาแนกข้อมูล

4.83 0.09 มากที่สุด

5. การยอมรับข้อตกลง
เบื้องต้น 

1. ระบุข้อตกลงเบื้องต้นที่ผู้อ้างเหตุผลไม่
ได้กล่าวไว้
2. ระบุข้อตกลงเบื้องต้นที่คัดค้านการอ้าง
เหตุผล

4.81 0.07 มากที่สุด

6. การประเมินข้อโต้แย้ง 1. การสร้างข้อกล่าวอ้าง
2. การโต้แย้งกลับที่ประกอบด้วยเหตุผล
สนับสนุน

4.91 0.08 มากที่สุด

โดยรวม 14 4.87 0.06 ม�กที่สุด

ต�ร�ง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมขององค์ประกอบการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณ (ต่อ)
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 4) นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีความ
ม่ันใจ ในตนเอง ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น
เนื่องจากกลัวตอบผิด และอายเพื่อนในชั้น”

2 .  ผลการวิ เคราะห์การคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
จากกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 45 คน โดยใช้แบบวัด
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตามตัวช้ีวัดการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ที่ทั้ง 6 ด้าน พบว่า นักเรียน
มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 18.18 แสดงว่า
นักเรียนมีความสามารถ ด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณค่อนข้างต่ำา 

3. ผลการวเิคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎ ีเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้วิชาเคมี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
มี 7 องค์ประกอบ คือ 1. เป้าหมาย 2. หลักการ  
แนวคิด ทฤษฎี 3. ระบบสนับสนุน 4. ขั้นตอนการ
สอน 5. ระบบสังคม 6. หลักการตอบสนอง และ  
7. ผลลัพธ์ ทั้งนี้ได้สังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้ 6 ขั้น ประกอบด้วย 1) ขั้นเผชิญปัญหา 
(Probing Problems) 2) ขัน้รวบรวมขอ้มลู (Data 
Collection) 3) ขัน้บม่เพาะความคิด (Cultivation)  
4) ขั้นปฏิบัติ (Practice) 5) ขั้นลงข้อสรุป  
(Conclusion) และ 6) ขั้นการวัดและประเมิน
ผล (Measurement and Evaluation) ซึ่งเรียกว่า 
PDCPCM Model

ระยะท่ี 3 ผลการพัฒนารูปแบบการ
จัดการ เรียนรู ้วิชาเคมี เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน และการคิดอยา่งมวีจิารณญาณ ของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หลังจากผ่านการสนทนากลุ ่มผ ู้ทรง
คุณวุฒิ (FocusGroup)จำานวน 7 คน จากน้ัน
ได้แก้ไขตาม คำาแนะนำาของผูท้รงคณุวุฒแิละได้ทด
ลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้แก่ นักเรียนโรงเรียน
กาฬสนิธุ์ พทิยาสรรพ์จำานวน 30 คน และนกัเรยีน
โรงเรียนกมลาไสยจำานวน 30 คน รวม 60 คน 
พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู ้วิชาเคมี เพื่อ
พัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่า
งมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
มี 7 องค์ประกอบ คือ 1. เป้าหมาย 2. หลักการ 
แนวคิดทฤษฎี 3. ระบบสนับสนุน 4. ขั้นตอนการ
สอน 5. ระบบสังคม 6. หลักการตอบสนอง และ  
7. ผลลัพธ์โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้น 
ประกอบด้วย 1. ขั้นเผชิญปัญหา 2. ขั้นรวบรวม 
ข้อมูล 3. ขั้นบ่มเพาะความคิด 4. ขั้นปฏิบัติ

5. ขั้นลงข้อสรุป และ 6. ขั้นการวัดและ
ประเมินผล ซึ่งเรียกว่า PDCPCM Model ผลการ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิชาเคมีเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการคดิอย่างมวีจิารณญาณของนกัเรยีนระดบั
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีผลการ
ประเมินทั้ง 8 รายการประเมินมีความเหมาะสม 
อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ระบบสนับสนุนของรูป
แบบการเรียนรู้ และระบบสังคมของรูปแบบการ
เรยีนรู ้ส่วนอกี 6 รายการประเมน ิมคีวามเหมาะสม 
อยู่ในระดับมาก โดยมีความเหมาะสมเฉลี่ยรวม
อยู่ในระดับมาก ( =4.27, S.D.=0.70) เม่ือนำา 
รูปแบบไป ทดลองใช้พบว่าประสิทธิภาพของรปู
แบบการจดัการเรยีนรู้ด้านผลสมัฤทธ์ทิางการเรยีน 
จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าเท่ากับ 
75.25/73.46 ดังตาราง 2
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ระยะที่ 4 ผลการใช้รูปแบบการจัดการ
เรยีนรูว้ชิาเคมี เพือ่พัฒนาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

4.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ วิชาเคมี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ของกลุ่มทดลองก่อนเรียนและหลังเรียน สรุปผล
ปรากฏดังตาราง 3

ต�ร�ง 2 รูปแบบการจัดการเรียนเรียนรู้ด้วย PDCPCM Model

องค์ประกอบ ส�ระสำ�คัญ

1. เป้าหมาย พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

2. หลักการ แนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน แนวคิดสืบเสาะความรู้ (Inquiry Approach) แนวคิดใช้ปัญหาเป็นฐาน  
(Problem Based Learning) แนวคิดหมวกคิดหกใบ (Six Thinking Hats)

3. ระบบสนับสนุน เงื่อนไขที่จำาเป็นในการที่จะใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เกิดผลตามรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้วิชาเคมี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณ 

4. ขั้นตอนการสอน 1. ขั้นเผชิญปัญหา 2. ขั้นรวบรวมข้อมูล 3. ขั้นบ่มเพาะความคิด 4. ขั้นปฏิบัติ 
5. ขั้นลงข้อสรุป 6. ขั้นการวัดและประเมินผล 

5. ระบบสังคม ความสัมพันธ์ของหลักการและความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและครู

6. หลักการตอบสนอง วิธีการที่ครูจะตอบสนองต่อการแสดงออกของนักเรียนในระหว่างเรียนรู้  
โดยให้ความสำาคัญกับนักเรียนในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การเรียนรู้  
หรือปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระ

7. ผลลัพธ์ ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และความพึงพอใจต่อการเรียน ซึ่งประเมินความสำาเร็จ 
จากเป้าหมายการเรียนรู้ที่กำาหนดไว้

ต�ร�ง 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน (n=30)

คะแนนทดสอบ คะแนนเต็ม S.D. t p

ก่อนเรียน 30 12.60 1.52
16.024* .000

หลังเรียน 30 21.25 1.59
*p < .01
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จากตารางภาพที่ 3 แสดงให้เห็นว่าการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง จำานวน 30 คน คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
นกัเรยีนได ้คะแนนเฉลีย่กอ่นเรยีน เทา่กบั 12.60 
คะแนน และคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนเทา่กบั 21.25 
คะแนนตามลำาดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
คะแนน กอ่นเรยีนและหลงัเรยีน พบวา่ นกัเรยีนที่
ไดร้บัการจดัการเรยีนรู้ด้วยรูปแบบการจดัการเรียน
รู ้วิชาเคมี เพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและ

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .01 

4.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ วิชาเคมี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของกลุ่มทดลองก่อนเรียนและหลังเรียน สรุปผล
ปรากฏดังตาราง 4

ต�ร�ง 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนที่ได้รับ 
การจดัการเรยีนรูด้ว้ยรปูแบบการจดัการเรยีนรูว้ชิาเคม ีเพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณวิจารณญาณระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน (n=30)

คะแนนทดสอบ คะแนนเต็ม S.D. t p

ก่อนเรียน 30 11.17 1.56
52.433* .000

หลังเรียน 30 20.07 1.46
*p < .01

จากตาราง 4 แสดงใหเ้หน็วา่การทดสอบ
วดัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนักเรยีนระหวา่ง
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
จำานวน 30 คน คะแนนเต็ม 30 คะแนน นักเรียน
ได้คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 11.17 คะแนน และ
คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน 20.07 คะแนน ตามลำาดับ 
และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียน
และหลังเรียน พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

 4.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ต่อการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้ วิชาเคมี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
พบว่านักเรียนที่เรียนด้วย PDCPCM Model 
ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ 1. การเตรียมการก่อนการ
เรียนการสอน 2. การจัดกระบวนการเรียนการ
สอน 3. การจัดการเรียนตามรูปแบบ PDCPCM 
Model มีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก 
( =4.42, S.D.=0.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการบูรณาการรายวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลต่อการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน ที่สมัครเข้าเรียน
ระดับวิทยาลัยหรือระดับปริญญาตรีพบว่า องค์
ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบ
ด้วย การคิดด้านการอ้างอิง (Inference) การระบุ
สมมติฐานหรือข้อสันนิษฐาน (Recognition of 
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Assumptions) การนิรนัยความรู้ (Deduction) 
การแปลความ (Interpretation) และการประเมิน
ข้อโต้แย้ง (Evaluation of Argument) ซึ่งเรียก
ว่า PDCPCM Model ประสิทธิภาพของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ เมื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพจาก
คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีค่าเท่ากับ 
71.98/70.83 และเมื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าเท่ากับ

อภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัว

ชี้วัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากข้อค้นพบ
เกี่ยวกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณมีองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ 
14 ตัวชี้วัด เป็นเพราะผู้วิจัยได้ทำาการศึกษา
วเิคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎี ทีเ่กีย่วขอ้งและงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบและตวัชีว้ดัการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณ แล้วนำามาสังเคราะห์องค์ประกอบ
ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากนักวิชาการ
และนักการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
จะไดอ้งคป์ระกอบของการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  
ที่เป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ผลการตรวจสอบ
พบวา่ ความสอดคลอ้งของตัวช้ีวดักบัองค์ประกอบ
หลักโดยรวมและรายด้านมรีะดับความเหมาะสมอ
ยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ Elliott (1999) 
ได้ทำาการวิจัยศึกษาอิทธิพลของการจัด

2. ผลการศึกษาสภาพท่ัวไปและสภาพ
ปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมี
วจิารณญาณ ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปีท่ี 4 พบ
วา่ สภาพทัว่ไปครผููส้อนวชิาเคมสีว่นมากพยายาม
จัดการเรียนรู้ วิชาเคมีเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แต่
นักเรียนยังมีพฤติกรรมที่ไม่ส่งเสริมการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณ สอดคล้องกับฉันชัย จันทะเสน 
(2558) ได้ทำาการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 3. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรยีนรูว้ชิาเคม ีเพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ัน
มธัยมศกึษาปทีี ่4 พบว่า รปูแบบการจดัการเรยีนรู ้
วิชาเคมี เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีองค์ประกอบ  
คือ 1) หลักการ แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐาน  
2) วตัถปุระสงคข์องรปูแบบ 3) ขัน้ตอนการจดัการ
เรียนรู้ 4) ระบบสังคม 5) หลักการตอบสนอง 
และ 6) ระบบสนบัสนนุ ทัง้นีไ้ดส้งัเคราะหข์ัน้ตอน 
การจดัการเรยีนรู ้6 ขัน้ ประกอบดว้ย 1) ขัน้เผชญิ 
ปัญหา 2) ขั้นรวบรวมข้อมูล 3) ขั้นบ่มเพาะความ
คิด และ 4) ขั้นปฏิบัติ 5) ขั้นลงข้อสรุป และ  
6) ขั้นการวัดและประเมินผลจัดการเรียนรู้  
วิ ท ย าศาสตร์ เพื่ อ ส่ ง เ ส ริ มกา รคิ ดอย่ า งมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ผลการศึกษาพบว่า สภาพทั่วไปและ
สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ครู วิทยาศาสตร์ส่ วนมากพยายามจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมี 
วิจารณญาณของนักเรียน แต่นักเรียนยังมี
พฤตกิรรมทีไ่มส่ง่เสรมิการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ

4. ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
วิชาเคมี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุณฑรี  
เพ็ชรทวีพรเดช และคณะ (2558) ได้ทำาการ
วิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
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วิ ทยาศาสตร์ เพื่ อ ส่ ง เ ส ริ มกา รคิ ดอย่ า งมี
วิจารณญาณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ม
ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

นักเรียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
วุฒิ ถนอมวิริยะกุล (2562) ได้ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อ 
ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการศึกษา 
พบวา่ ความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นกัเรยีนมคีวามพึงพอใจต่อการเรยีน โดย
รวมอยู่ในระดับมาก ( =4.42, S.D.=0.79) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทั้ง 3 ด้าน คือ ด้าน
การจัดการเรียนตามรูปแบบ PDCPCM Model 
75.25/73.46 สอดคล้องกับ ฉันชัย จันทะเสน 
(2558) ได้ทำาการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนด้วย PDCPCM Model ด้าน
การเตรียมการก่อนการเรียนการสอน มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านการจัด
กระบวนการเรยีนการสอน และด้านการเรยีนดว้ย 
PDCPCM มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ตามลำาดับ

ด้านการเตรียมการก่อนการเรียนการ
สอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วน
ด้านจัดกระบวนการเรียนการสอนและด้านการ
จัดการเรียนตามรูปแบบ PDCPCM Model มี
ระดบัความพงึพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ กฤษณา โลหการก และคณะ (2559) 
ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ผการศึกษาพบว่า 
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย
ไปใช

1.1 ทุกสาระการเรียนรู้ ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สามารถนำามาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่ าง
มี วิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ครูผู้สอนต้องตั้ง
สถานการณ์ปัญหาให้ท้าทาย นำาไปสู่กระบวนการ
คิด นักเรียนสามารถหาคำาตอบได้หลากหลาย

1.2 เวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน
แต่ละข้ันอาจยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม และ
แตล่ะครัง้ในการจดัการเรยีนรูค้วรใชจ้ดัการเรยีนรู ้
ในครบทุกขั้น เพื่อความเข้าใจในเนื้อหาและเกิด
การเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง

2. ขอเสนอแนะสำ�หรับก�รทำ�วิจัย 
ครั้งตอไป

2.1 ควรนำารปูแบบการจดัการเรยีนรูน้ี ้ไป
ทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นอื่น หรือสาระ การ
เรียนรู้อื่นเพื่อขยายผลการวิจัยต่อไป
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