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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้จีดุมุง่หมายเพือ่ศกึษาแนวทางการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ระเดน็ทางสงัคมทีเ่กีย่ว

เนือ่งกบัวทิยาศาสตรท์ีช่่วยพัฒนาทกัษะการคดิเชิงวพิากษแ์ละการแกป้ญัหา เรือ่งอาหารกบัการดำารงชวีติ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเพื่อศึกษาผลของการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้
ปญัหาของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่2 เร่ือง อาหารกบัการดำารงชวีติ ผา่นการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ระเดน็
ทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ กลุ่มที่ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดอุทัยธานีจำานวน 22 คนได้มาโดยวิธี
การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่
เก่ียวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับการดำารงชีวิต แบบวัดทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้
ปัญหา แบบสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้และใบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ผลการวิจัย พบว่า แนวทาง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ 1) ขั้นเตรียมการ ต้องใช้ลักษณะ
ของคำาถามเป็นปลายเปิดและไม่ใช้คำาถามที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อหรือความศรัทธา การเลือกประเด็น
ตอ้งสอดคลอ้งกบัเนือ้หาและบรบิทของนกัเรยีน 2) ขัน้พฒันาทกัษะ สารทีน่ำามาใชท้ดลองตอ้งเลอืกสาร
ท่ีสังเกตผลการทดลองได้ชัดเจน 3) ขั้นอภิปราย ต้องสร้างบรรยากาศในการอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นอย่างหลากหลายทั้งข้อดี ข้อเสียและผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับสังคม และ4) ขั้นประเมิน ต้อง
เสนอแนวทางการแกไ้ขปญัหาทีส่ามารถนำาไปใช้ได้จรงิและเหมาะสมกบัสถานการณ ์จากการประเมนิผล
ก่อนและหลงัจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้บบวดัทกัษะการคดิเชงิวพิากษแ์ละการแกป้ญัหา และการประเมนิผล
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ระหวา่งการจดัการเรยีนรูจ้ากใบกจิกรรมหลงัจบการจดัการเรยีนรูแ้ตล่ะวงจรปฏบิตักิาร มคีวามสอดคลอ้ง
กันคือ นักเรียนมีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาอยู่ในระดับสูงขึ้น

คำ�สำ�คัญ: การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดเชิง
วิพากษ์และการแก้ปัญหา

Abstract
This study aimed: to study the way of learning by using socioscientific issue based 

teaching that help to develop critical thinking and problem solving skills in Nutrients and 
Life unit of grade 8 students and to study the effects of developing critical thinking and 
problem solving skill of grade 8 students on Nutrients and Life unit by using socioscientific  
issue based teaching. The sample of this study consisted of grade 8 students from school 
in Uthaithani province with 22 students, in the academic year 2018. Purposive sampling 
was applied for identifying the samples. The research instrument of socioscientific issue 
based teaching lesson plans on Nutrients and Life unit, measure of critical thinking skills  
and problem solving test, reflections on the results of learning management form, 
and learning activities worksheets. The results of the study were as follows: learning  
management by using socioscientific issue based teaching is 1) Preparation stage must 
use open ended question and do not use faith question. Furthermore, the selection of  
issues must be consistent with the content and context of students. 2) Skill development 
stage found that the substances must be clear for observing the result of the experiment.  
3) Discussion stage must create the atmosphere for debating and commenting of 
advantage, disadvantage and effect that occur in the social level. 4)Assessment 
stage must propose a solution that can be practical and suitable for the solution.  
Critical thinking and problem solving skills of grade 8 students from measurement both  
before and after learning by measuring critical thinking and problem solving skills, and 
from the evaluation between learning activities of post-learning activities for each cycle  
concordantly found that students have critical thinking and problem solving skills at a higher 
level. 

Keywords: Socioscientific issue based teaching, critical thinking and problem solving skill



Journal of Education, Mahasarakham University 209 Volume 15 Number 2 April-June 2021

บทนำา
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century  

Ski l ls) ที่พัฒนาโดยองค์กรภาคี เ พ่ือทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 3 ทักษะ
สำาคัญ ได้แก่ 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  
2) ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ และ3) 
ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารและ
เทคโนโลยี ซ่ึงทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  
มุ่งเน้นให้เกิดความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์
และการแก้ปัญหา การสื่อสาร การสร้างความ
ร่วมมือ การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (ธันยวิช 
วิเชียรพันธ์และปวีณา จันทร์สุข, 2556: 8) โดย
ทกัษะการคดิเชงิวพิากษ์และการแกป้ญัหาจะทำาให้
ผู้เรียนสามารถให้เหตุผลที่มีประสิทธิภาพตาม
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ ใช้การคิดอย่าง
เป็นระบบ ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจโดยอาศัยการ
วิเคราะห์และประเมินหลักฐานข้อโต้แย้งข้อเรียก
ร้องและความน่าเชื่อถือ มีทางเลือกของข้อคิด
เห็นที่สำาคัญ สามารถสังเคราะห์และเชื่อมโยง
ระหวา่งขอ้มลูและขอ้โต้แย้ง สามารถตีความขอ้มลู
และสรุปผลจากการวิเคราะห์ที่ดีที่สุด สะท้อน
ให้เห็นถึงความสำาคัญเกี่ยวกับประสบการณ์และ
กระบวนการเรียนรู้และสามารถหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาที่ดีกว่าได้ (Partnership for 21st  
Century Skills, 2009) จากกรอบแนวคิด
โครงสร้างหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่  
พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษ
ที่ 21 พบว่า ช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ต้องมี
ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาของ
ตนเองและสังคม ที่มีความหลากหลายได้โดย
นักเรียนต้องมีความคิดเชิงวิพากษ์และสามารถ
วิเคราะห์ความคิดและความชำานาญของตนเอง
ได้ มีวิจารณญาณต่อสิ่งต่างๆ ทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี 
สามารถแยกแยะเรื่องราวและองค์ความรู้พื้นฐาน
ได้อย่างมีเหตุและผล (ธันยวิช วิเชียรพันธ์ และ

ปวีณา จันทร์สุข, 2556: 55-56)

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ใน
ปัจจุบัน นักเรียนเป็นเพียงผู้รับความรู้จากครูหรือ
จากสือ่หลากหลายรปูแบบแตข่าดการคดิวเิคราะห์
วิพากษ์วิจารณ์และพิจารณาไตร่ตรองอย่าง
รอบคอบ เมือ่นกัเรยีนเปน็ผูร้บัทำาใหน้กัเรยีนไมเ่กดิ
การโต้แย้งหรือโต้เถียงทำาให้การจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ไม่สามารถพัฒนาให้นักเรียนเติบโตเป็นประชากร
ที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สามารถประยกุตใ์ชค้วามรูท้างวทิยาศาสตรใ์นชวีติ
จริงได้ (Driver, Newton and Osborne, 2000) 
การสรุปผลวิจัยโครงการ TIMSS 2015 (สสวท., 
2559) พบว่า นักเรียนไทยส่วนใหญ่ยังมีระดับ 
ความสามารถทางการเรียนในระดับต่ำาโดยในการ 
ทำาข้อสอบยังพบว่า นักเรียนไทยทำาข้อสอบแบบ 
เลือกตอบได้มากกว่าแบบเขียนตอบในการทำา 
ข้อสอบแบบเขียนตอบนักเรียนตอบคำาถามได้
ไม่ชัดเจนตอบไม่ตรงคำาถามตอบคำาถามไม่ครบ
ไม่สามารถเขียนคำาอธิบายที่ต้องแสดงเหตุผล
ประกอบ และการสงัเกตการจดัการเรยีนการสอน
ของผู้วิจัยเรื่องการจำาแนกสารในระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยรับผิดชอบในการจัดการเรียน 
การสอนโดยกิจกรรมการจำาแนกสารซึ่งครูให้
นักเรียนแบ่งกลุ่มและวิเคราะห์สถานการณ์การ
จำาแนกสารเพื่อหาวิธีการจำาแนกสารให้เหมาะ
สมพร้อมบอกเหตุผลในการเลือกวิธีการจำาแนก
สาร จากนั้นให้แต่ละกลุ่มนำาเสนอหน้าชั้นเรียน 
เมื่อจบการนำาเสนอครูตั้งคำาถามให้นักเรียน
ร่วมกันอภิปรายว่า จากสถานการณ์ที่นำาเสนอ
ดังกล่าวใช้ วิธีจำ าแนกสารเหมาะสมหรือไม่  
และมีวิธีอื่นจำาแนกสารได้อีกหรือไม่อย่างไร ผล
ปรากฏว่า นักเรียนส่วนใหญ่ตอบหรือแสดงความ
คิดเห็นว่าเหมาะสมดีแล้วแต่ไม่สามารถแสดง
เหตุผลนอกเหนือจากคำาตอบของกลุ่มที่นำาเสนอ



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 210 ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2564

หรือแสดงข้อสนับสนุนที่เชื่อมโยงเหตุผลได้ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า นักเรียนยอมรับความคิดเห็นของ
ผูอ้ืน่ขาดการวพิากษว์จิารณแ์ละพิจารณาไตรต่รอง
อย่างรอบคอบ 

วธีิจัดการเรยีนรูท้ีช่่วยใหน้กัเรยีนได้แสดง
ความคิดเห็นคิดไตร่ตรองวิพากษ์วิจารณ์และ 
แก้ปัญหาได้วิธีหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ศึกษาได้ 
นำาเสนอคือ การใช้ประเด็นปัญหาทางสังคมที่ 
เก่ียวเน่ืองกบัวทิยาศาสตร ์โดยเนน้พฒันาศกัยภาพ
ของผู้เรียนให้มีการตัดสินใจภายใต้การใช้เหตุผล 
ในเชิงวิทยาศาสตร์ (Sadler, 2004: 523-525) 
วิธีการจัดการเรียนการสอนนี้จะช่วยส่งเสริมการ
คิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา เนื่องจากมีการ
ใช้ประเด็นทางสังคมซึ่งเป็นประเด็นที่ยังหาข้อยุติ 
ไมไ่ดต้อ้งอาศยัความรูค้วามเขา้ใจทางวทิยาศาสตร์
ในการอธิบายให้เหตุผลและยังเกี่ยวข้องกับหลาย
มิติทางสังคม (Kolsto, 2006 อ้างอิงในศศิเทพ  
ปิติพรเทพิน, 2558: 99) ตัวอย่างเช่น ประเด็น
เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อวดอ้างสรรพคุณ
ต่างๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบางยี่ห้ออาจเป็น
อันตรายทำาให้เสียชีวิตและทำาให้สูญเสียทรัพย์สิน
เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีได้ชักชวนให้ทำาธุรกิจ
ในรูปแบบการสร้างเครือข่ายลงทุนหรือธุรกิจแชร์
ลูกโซ่ซึ่งเน้นการขายให้มีปริมาณมากๆ แต่ไม่มี
คุณภาพของสินค้าเราอาจตกเป็นเหย่ือและหลง
เชื่อโดยขาดความรู้ในการเลือกผลิตภัณฑ์หรือ
ประเด็นการรับประทานอาหารเจที่ลดการกิน
โปรตีนจากสัตว์แต่อาจได้รับสารอาหารประเภท
โปรตีนไม่เพียงพอหรือไม่มีคุณภาพส่งผลเสียต่อ
รา่งกายในอนาคตได้ เปน็ต้น จะเหน็ได้วา่ ประเด็น
ทางสงัคมทีเ่ก่ียวเนือ่งกบัวทิยาศาสตรไ์มม่คีำาตอบ
หรือทางออกที่ถูกทั้งหมดหรือผิดทั้งหมด ดังนั้น 
การประเมินผลจะไมข่ึน้อยู่กบัคำาตอบของนกัเรยีน
ว่าจะเหมือนหรือแตกต่างจากความเห็นของครู
แต่ผลลัพธ์ที่สำาคัญของการเรียนคือกระบวนการ

ซึ่งการได้มาของคำาตอบ คุณภาพของแหล่งข้อมูล 
ความเป็นเหตุเป็นผลของคำาตอบหรือข้อสรุปและ
หลักฐานประกอบข้อสรุปเพื่อหาแนวทางการ 
แกป้ญัหาทีด่ทีีส่ดุ ซึง่ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูโ้ดย
ใช้ประเด็นทางสังคมที่เก่ียวเนื่องกับวิทยาศาสตร์
ปรบัปรงุมาจากโมเดลการสอนของ Lewis (2003) 
โดยครูต้องเตรียมประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่อง
กับวิทยาศาสตร์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อมโยง
กับเนื้อหาการเรียนรู้ จากนั้นนักเรียนจะได้รับการ
พัฒนาทักษะท่ีจำาเป็นสำาหรับใช้ในประเด็นทาง
สังคมที่เก่ียวเนื่องกับวิทยาศาสตร์และนำาความรู้
ทีไ่ดม้าอภปิรายแสดงความคดิเหน็เพือ่นำามาสูก่าร
ลงความเหน็และตดัสนิใจพรอ้มใหเ้หตผุลประกอบ
การตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นที่นำามาศึกษา 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาทักษะ 
การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาของนักเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 เรือ่ง อาหารกบัการดำารงชวิีต 
ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่
เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์และการศึกษาในครั้ง
นี้จะเป็นแนวทางในการนำาการจัดการเรียนรู้ที่ใช้
ประเดน็ทางสงัคมทีเ่กีย่วเนือ่งกบัวิทยาศาสตรเ์พือ่
พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา
ของนักเรียนในเนื้อหาและวิชาอื่นๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1 .  เพื่ อศึกษาแนวทางการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เก่ียวเนื่องกับ
วิทยาศาสตรท์ีช่ว่ยพฒันาทกัษะการคดิเชงิวิพากษ์
และการแกป้ญัหาเรือ่งอาหารกบัการดำารงชวีติของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

2. เพือ่ศกึษาผลของการพฒันาทกัษะการ
คิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องอาหารกับการดำารงชีวิต
ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่
เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์
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วิธีดำาเนินการวิจัย
กลุ่มเป้�หม�ย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนมัธยมแห่ง
หนึ่งในจังหวัดอุทัยธานี จำานวน 22 คนได้มาจาก
วธิกีารเลือกแบบเจาะจงโดยเปน็หอ้งทีผู่ว้จิยัรบัผดิ
ชอบในการจัดการเรียนรู้ 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็น
ทางสงัคมทีเ่กีย่วเนือ่งกบัวทิยาศาสตรเ์รือ่งอาหาร 
กับการดำารงชีวิตที่มีเนื้อหาประกอบด้วย อาหาร
และสารอาหาร ความต้องการสารอาหารและ
พลังงานของร่างกาย และการเลือกบริโภคอาหาร  
ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคม 
ที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์มีองค์ประกอบ ได้แก่ 
1) มาตรฐานการเรียนรู้ 2) จุดประสงค์การเรียนรู้  
3) สาระการเรียนรู้แกนกลาง 4) กิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งใช้โมเดลการสอนของ Lewis 
(2003) ม ี4 ขัน้ตอน คอื ขัน้เตรยีมการ ขัน้พัฒนา
ทักษะ ขั้นการอภิปรายและขั้นประเมิน 5) สื่อการ
เรียนรู/้แหลง่คน้ควา้ขอ้มลู และ 6) การวดัและการ
ประเมินผล โดยแผนการจัดการเรียนรู้ฯ แบ่งออก
เป็น 3 แผน รวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง ซึ่งได้รับการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านมีผลการประเมิน
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =4.17) 

2. แบบวัดทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
และการแก้ปัญหา เรื่อง อาหารกับการดำารงชีวิต 
ประกอบด้วยคำาถามปลายเปิดจำานวน 15 ข้อ
ครอบคลุมเน้ือหาได้แก่ อาหารและสารอาหาร
ความต้องการสารอาหารและพลงังานของรา่งกาย 
และการเลือกบริโภคอาหารโดยองค์ประกอบ
ของทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา  
ประกอบดว้ย 1) การใชเ้หตผุลอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2) การใชวิ้ธคีดิเชงิระบบ 3) สามารถพจิารณาและ
ตัดสินใจ และ 4) การแก้ปัญหา ผลการประเมิน
ความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พบว่า 
ขอ้คำาถามทกุขอ้มคีา่ความสอดคลอ้งมากกวา่ 0.5

3. แบบสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ใช้
ในการสะท้อนผลหลังจบแต่ละแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เก่ียวเนื่องกับ
วิทยาศาสตร์เรื่องอาหารกับการดำารงชีวิต บันทึก
ผลการสะท้อนโดยครูผู้สังเกตการสอนซึ่งเป็น
ครูที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สอน
วิชาวิทยาศาสตร์ 20 ปีจำานวน 1 ท่านและตัว 
ผู้วิจัย จากนั้นนำาผลการสะท้อนมาประเมินและ
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดแนวทางการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีเก่ียวเนื่องกับ
วิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม 

4. ใบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เป็นใบ
กิจกรรมสำาหรับนักเรียนแต่ละคนที่ใช้ในระหว่าง
ทำากิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทาง
สังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์แต่ละวงจร
ปฏิบัติการเพื่อติดตามการพัฒนาทักษะการคิด
เชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติ
การในชั้นเรียน(Classroom action research) 
ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งดำาเนิน
การตามวงจร PAOR ทั้งหมด 3 วงจร โดยมี 
รายละเอียดดังนี้

1. ผู้วิจัยดำาเนินการวัดทักษะการคิดเชิง
วิพากษ์และการแก้ปัญหาโดยใช้แบบวัดทักษะ
การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา เพื่อวัด
ระดับทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา
ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่ 
เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
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2. ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ขั้นตอนของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนซึ่งใช้
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคม
ที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ จำานวน 1 แผนต่อ 
1 วงจร ได้แก่ วงจรที่ 1 เรื่อง อาหารและสาร
อาหาร ใช้ประเด็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวงจร
ที่ 2 เรื่อง ความต้องการสารอาหารและพลังงาน
ของร่างกาย ใช้ประเด็นอาหารเจและวงจรที่ 3 
เรื่อง การเลือกบริโภคอาหาร ใช้ประเด็นอันตราย
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผิวขาวซึ่งจะเก็บข้อมูลการ
คิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาของนักเรียนจาก
ใบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้หลังจบแต่ละวงจร
ปฏิบัติการ จากนั้นสะท้อนผลโดยใช้แบบสะท้อน
ผลการจัดการเรียนรู้ ซึ่งบันทึกโดยครูผู้สังเกตการ
สอนและผู้วิจัยจากการจัดการเรียนรู้ในวงจรนั้นๆ 
และนำาผลการสะทอ้นทีไ่ด้มาวางแผนเพ่ือปรบัปรงุ
การจัดการเรียนรู้ในวงจรถัดไป 

3. หลังจากจัดการเรียนรู้ทั้ง 3 วงจร
ปฏิบัติการแล้ว ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวัดทักษะการ
คิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาโดยใช้แบบวัด
ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาชุดเดิม
เพ่ือวิเคราะห์สามารถในการพัฒนาทักษะการ
คิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาหลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้นำาข้อมูลจากการ
เก็บรวบรวมในแต่ละวงจรปฏิบัติการมาวิเคราะห์
เพื่อนำาผลมาใช้ในการสะท้อนผลการจัดการเรียน
รู้โดยผู้วิจัยได้นำาข้อมูลจากการเก็บรวบรวมมา
วิเคราะห์แบ่งข้อมูลเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. วิเคราะห์การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์
เพื่ อพัฒนาทั กษะการ คิด เ ชิ ง วิ พ ากษ์ และ
การแก้ปัญหา เรื่อง อาหารกับการดำารงชีวิต  

ซึ่งดำาเนินการวิเคราะห์โดยการจัดระเบียบข้อมูล
จากแบบสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ซึ่งได้ข้อมูล
จากผู้วิจัยและจากครูผู้สังเกตการสอน จัดข้อมูล
ใหเ้ปน็หมวดหมูแ่ละกำาหนดคำาหลกัของขอ้มลูแลว้
ให้ความหมายท่ีแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ นำามาเขียนเชื่อมโยง 
และสรปุเปน็บทสรปุยอ่ยจากนัน้นำาขอ้สรปุยอ่ยมา
เชื่อมโยงเข้าด้วยกันเป็นข้อสรุปสุดท้ายโดยเขียน
เปน็ความเรยีง แลว้จงึนำาไปพสิจูนค์วามนา่เชือ่ถอื
ของผลการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชว้ธิกีารตรวจสอบ 
ข้อมูลแบบสามเส้า ได้แก่ การตรวจสอบข้อมูล
ด้านแหล่งข้อมูล (Source Triangulation) โดย
พิจารณาข้อมูลจากบุคคลผู้ให้ ข้อมูลต่างกัน 
แตใ่ชเ้ครือ่งมอืเกบ็ขอ้มลูชนดิเดยีวกนั ไดแ้ก ่ขอ้มลู
จากผู้วิจัยและครูผู้สังเกตการสอน

2. วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ต่อ
การพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา
จากแบบวัดทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้
ปัญหา และใบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ทั้ง 3 
วงจงปฏิบัติการ ดำาเนินการเก็บโดยจัดระเบียบ
ข้อมูลโดยอาศัยหลักเกณฑ์ของแต่ละข้อมูล สร้าง
และเขียนเชื่อมโยงข้อสรุปจากนั้นสรุปข้อมูลออก
มาในรูปความเรียงเป็นรายข้อและต้องตีความข้อ
สรุปเทียบกับเกณฑ์การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้
ปัญหาซึ่งปรับปรุงมาจากเกณฑ์ของ Two Rivers  
Public Charter School (Two Rivers Public  
Charter School, 2018) และ Catal ina  
foothills school district grades 6-8 (catalina 
foothills school district grades 6-8, 2018) แลว้
จงึนำาไปพสิจูนค์วามนา่เชือ่ถอืของผลการวิเคราะห ์
ข้อมูลโดยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
ได้แก่ การตรวจสอบข้อมูลด้านวิธีรวบรวบข้อมูล 
(Method Triangulation) โดยพิจารณาข้อมูล
จากวิธีการรวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกัน ได้แก่  
ใบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้และแบบวัดทักษะ
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การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาแต่ผู้ให้ข้อมูล
คือกลุ่มเดียวกัน คือ กลุ่มเป้าหมาย

ผลการวิจัย 
1. ผลของศึกษาแนวทางการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
วทิยาศาสตรท์ีช่ว่ยพัฒนาทกัษะการคดิเชิงวพิากษ์
และการแก้ปัญหาเรื่อง อาหารกับการดำารงชีวิต 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือ 
ไดแ้ก ่แผนการจดัการเรยีนรูต้ามประเด็นทางสงัคม
ที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ และแบบสะท้อนผล
การจัดการเรียนรู้ที่สะท้อนผลโดยครูผู้สังเกตการ
สอนและผู้วิจัย ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
จัดการเรียนรู้ทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการ พบว่า 

1) ขั้นเตรียมการ การเตรียมประเด็น
ทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์จากแหล่ง
ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาการเรียนรู้และใช้สื่อ
จาก Youtube ช่วยทำาให้นักเรียนเข้าใจประเด็นที่
นำามาใช้มากขึ้นอีกทั้งสามารถทำาให้นักเรียนสนใจ
และเห็นภาพรวมของประเด็นผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร การใชค้ำาถามกระตุน้ความคิดของนกัเรยีน
เปน็รายบุคคลทำาใหน้กัเรยีนมปีฏิสมัพันธแ์ละกลา้
แสดงความคดิเหน็ และการใช้ประเด็นทีส่อดคลอ้ง
กับเนื้อหาสามารถนำามาวิเคราะห์และสร้างความ
สนใจให้กับนักเรียนได้ดี

2) ขั้นพัฒนาทักษะ เป็นขั้นตอนที่ครู
ต้องพัฒนาทักษะที่สำาคัญแก่นักเรียนจากการ
เรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
วิทยาศาสตร์โดยบทบาทของนักเรียน คือ ต้อง
วเิคราะห์และจับใจความสำาคัญในขอ้มลูผลติภณัฑ์
ได้ถูกต้อง สามารถวิเคราะห์ปริมาณของโปรตีน
ท่ีร่างกายควรจะได้รับอย่างถูกต้อง สามารถ
วิเคราะห์และบอกรายละเอียดความแตกต่างของ
สารปนเป้ือนแต่ละชนิดได้ถูกต้อง แต่อุปกรณ์

วิทยาศาสตร์มีไม่เพียงพอจึงทำาให้ใช้เวลามาก
เกินไปและอาหารบางชนิดมีองค์ประกอบโปรตีน
ใกล้เคียงกันทำาให้มีการเปรียบเทียบผลไม่ค่อย
ชัดเจน การสืบค้นแหล่งข้อมูลจากแหล่งเดียวจึง
ทำาให้ข้อมูลที่ได้ไม่หลากหลายแต่มีแหล่งข้อมูลมี
ความน่าเชื่อถือ อีกทั้งการตรวจสอบสารอาหาร
ในผลติภณัฑน์ัน้สขีองสารละลายสงัเกตยากทำาให้
นักเรียนเกิดข้อโต้แย้งภายในกลุ่มมีการถกเถียง
และโต้แย้งไปมา จึงต้องชี้แนะแนวทางโดยการให้
นำาผลการทดลองมาเทียบกับสารมาตรฐานเพื่อ
ให้ได้ข้อสรุป 

3) ขั้นอภิปราย นักเรียนได้บันทึกเปรียบ
เทยีบขอ้ด-ีขอ้เสยีของผลติภณัฑเ์สรมิอาหารแตล่ะ
ชนิดจากการนำาเสนอของแต่ละกลุ่มเพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจต่อไป ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ได้ฟังการนำา
เสนอข้อมูลจะสนใจบันทึกข้อมูลลงในใบกิจกรรม
ไมม่ขีอ้คำาถามหรอืขอ้ซกัถามทำาใหเ้กดิบรรยากาศ
ของการอภปิรายนอ้ย นกัเรยีนสามารถแสดงความ
คิดเห็นโดยเลือกและตัดสินใจรับประทานอาหาร
เจที่ข้ึนอยู่ตามปริมาณของโปรตีนได้ถูกต้องซึ่ง
ไม่ได้เลือกจากการยึดถือปฏิบัติ นักเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสนใจและตั้งใจสามารถ
วิเคราะห์และเลือกผลิตภัณฑ์เสริมผิวขาวได้อย่าง
ปลอดภัยเนื่องจากผลการทดลองแสดงให้เห็นถึง
อันตรายโดยพบสารไฮโดรควิโนนในผลิตภัณฑ์
ทำาให้นักเรียนตระหนักถึงอันตรายของผลิตภัณฑ์
เพิ่มขึ้นและนำาเป็นข้อมูลไปใช้เพื่อการตัดสินใจ
และแก้ปัญหาได้ดี 

4) ขั้นประเมิน เป็นขั้นตอนที่นักเรียน
ต้องลงข้อสรุปด้วยตนเองโดยใช้เหตุผลประกอบ
อย่างสมเหตุสมผล เพื่อลงความเห็นตัดสินใจและ
ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจของตนและการ
เสนอแนวทางการแกไ้ขสว่นใหญน่กัเรยีนใชว้ธิกีาร
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงและการ
จัดบอร์ดให้ความรู้ ซึ่งสามารถทำาได้จริง ดังภาพ 
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2. การศึกษาผลของการพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาของนักเรียน 
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 เรือ่งอาหารกบัการดำารงชีวติ
ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่
เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ 

พบว่า ก่อนการจัดการเรียนรู้นักเรียน
มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาใน
ระดับปรับปรุง และหลังจากการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้ประเด็นทางสังคมที่เก่ียวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ 
พบว่า นักเรียนมีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และ
การแก้ปัญหาในระดับเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 42.24 
เพิ่มเป็น 76.45 องค์ประกอบการใช้เหตุผลอย่าง
มีประสิทธิภาพมีการพัฒนามากที่สุดและองค์
ประกอบสามารถพิจารณาและตัดสินใจนักเรียน
ได้คะแนนมากที่สุด ดังตาราง 

ไมไดเลือกจากการยึดถือปฏิบัติ นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสนใจและตั้งใจ
สามารถวิเคราะหและเลือกผลิตภัณฑเสริมผิวขาวไดอยางปลอดภัยเนื่องจากผลการทดลอง
แสดงใหเห็นถึงอันตรายโดยพบสารไฮโดรควิโนนในผลิตภัณฑทําใหนักเรียนตระหนักถึง
อันตรายของผลิตภัณฑเพ่ิมข้ึนและนําเปนขอมูลไปใชเพ่ือการตัดสินใจและแกปญหาไดดี   
 4) ข้ันประเมิน เปนข้ันตอนที่นักเรียนตองลงขอสรุปดวยตนเองโดยใชเหตุผล
ประกอบอยางสมเหตุสมผล เพ่ือลงความเห็นตัดสินใจและใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
ของตนและการเสนอแนวทางการแกไขสวนใหญนักเรียนใชวิธีการในการเผยแพร
ประชาสัมพันธหนาเสาธงและการจัดบอรดใหความรู ซึ่งสามารถทําไดจริง  ดังภาพ  
 

 

ภาพ 1 แสดงการลงขอสรุปดวยตนเองและเสนอแนวทางการแกไขที่สามารถทําไดจริง 
 

 2. การศึกษาผลของการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่องอาหารกับการดํารงชีวิตผานการจัดการ
เรียนรูโดยใชประเด็นทางสังคมที่เก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตร   
  พบวา กอนการจัดการเรียนรูนักเรียนมีทักษะการคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา
ในระดับปรับปรุง และหลังจากการจัดการเรียนรูโดยใชประเด็นทางสังคมที่เก่ียวเนื่องกับ
วิทยาศาสตร  พบวา  นักเรียนมีทักษะการคิดเชิงวิพากษและการแกปญหาในระดับเพ่ิมข้ึน  
จากรอยละ 42.24 เพ่ิมเปน 76.45 องคประกอบการใชเหตุผลอยางมีประสิทธิภาพมีการ
พัฒนามากที่สุดและองคประกอบสามารถพิจารณาและตัดสินใจนักเรียนไดคะแนนมากที่สุด  
ดังตาราง  
 

ตาราง 1  แสดงผลการประเมินทักษะการคิดเชิงวิพากษและการแกปญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  

ทักษะการคดิเชิงวิพากษ 
และการแกปญหา 

จํานวนคะแนนที่ไดของนักเรยีน  
(คิดเปนรอยละ) 

 
การพัฒนา 

 กอนจัดการเรียนรูฯ หลังจัดการเรียนรูฯ 
1.การใชเหตุผลอยางมีประสทิธิภาพ 11.01 21.64 10.63 
2.การใชวิธีคิดเชิงระบบ   10.43 19.19 8.76 
3. สามารถพิจารณาและตัดสินใจ   13.33 22.99 9.66 

ภ�พประกอบ 1 แสดงการลงข้อสรุปด้วยตนเองและเสนอแนวทางการแก้ไขที่สามารถทำาได้จริง

ต�ร�ง 1 แสดงผลการประเมนิทกัษะการคดิเชิงวพิากษแ์ละการแกป้ญัหาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 2 

ทักษะก�รคิดเชิงวิพ�กษ์
และก�รแก้ปัญห�

จำ�นวนคะแนนที่ได้ของนักเรียน 
(คิดเป็นร้อยละ) ก�รพัฒน�

ก่อนจัดก�รเรียนรู้ฯ หลังจัดก�รเรียนรู้ฯ

1. การใช้เหตุผลอย่างมีประสิทธิภาพ 11 .01 21.64 10.63

2. การใช้วิธีคิดเชิงระบบ 10.43 19.19 8.76

3. สามารถพิจารณาและตัดสินใจ 13.33 22.99 9.66

4. การแก้ปัญหา 7.47 12.63 5.16

รวม (คิดเป็นร้อยละ) 42.24 76.45

 การวิเคราะห์คำาตอบก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้ฯ สอดคล้องกับระหว่างการจัดการ
เรียนรู้ฯท่ีวิเคราะห์คำาตอบของนักเรียนหลังการ
จัดการเรยีนรูฯ้แตล่ะวงจรปฏบิติัการทีพ่บวา่ มกีาร

พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา
เพิ่มสูงข้ึนโดยองค์ประกอบสามารถพิจารณาและ
ตัดสินใจซึ่งนักเรียนได้คะแนนมากที่สุด ดังตาราง 
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นอกจากนี้นักเรียนสามารถให้เหตุผล
อยา่งสมเหตสุมผล มวีธิคิีดอย่างซบัซอ้นได้มากขึน้ 
สบืคน้หาแหลง่ทีม่าของขอ้มลูทีน่่าเช่ือถอื สามารถ
วเิคราะหอ์งคป์ระกอบและเปรยีบเทยีบขอ้ดีขอ้เสยี

เพือ่สามารถตดัสนิใจเลอืกผลติภณัฑไ์ดด้สีามารถ
หาแนวทางการแกป้ญัหาตามสถานการณไ์ดอ้ยา่ง
เหมาะสมและวธิีการแกป้ญัหาสามารถนำาไปใชไ้ด้
จริง ดังภาพ 

4. การแกปญหา   7.47 12.63 5.16 
รวม(คิดเปนรอยละ) 42.24 76.45  

  

การวิเคราะหคําตอบกอนและหลังการจัดการเรียนรูฯ สอดคลองกับระหวางการ
จัดการเรียนรูฯที่วิเคราะหคําตอบของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรูฯแตละวงจรปฏิบัติการ
ที่พบวา มีการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษและการแกปญหาเพ่ิมสูงข้ึนโดยองคประกอบ
สามารถพิจารณาและตัดสินใจซึ่งนักเรียนไดคะแนนมากที่สุด ดังตาราง  

 

ตาราง 2  แสดงผลการประเมินทักษะการคิดเชิงวิพากษและการแกปญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  

ทักษะการคดิเชิงวิพากษ 
และการแกปญหา 

จํานวนคะแนนที่ไดของนักเรยีน 
แตละวงจรปฏิบัติการ(คิดเปนรอยละ) 

คาเฉลี่ย 
คิดเปนรอยละ 

วงจรที่ 1 วงจรที่ 2 วงจรที่ 3 
1.การใชเหตุผลอยางมีประสทิธิภาพ 7.64 15.41 22.64 15.23 
2.การใชวิธีคิดเชิงระบบ   11.73 12.68 15.68 13.36 
3. สามารถพิจารณาและตัดสินใจ   16.63 16.91 17.72 17.09 
4. การแกปญหา   6.00 9.27 11.45 8.90 

รวม (คิดเปนรอยละ) 42.00 54.27 67.49 54.59 
 

นอกจากนี้นักเรียนสามารถใหเหตุผลอยางสมเหตุสมผล มีวิธีคิดอยางซับซอน
ไดมากข้ึน สืบคนหาแหลงที่มาของขอมูลที่นาเชื่อถือ สามารถวิเคราะหองคประกอบและ
เปรียบเทียบขอดีขอเสียเพ่ือสามารถตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑไดดีสามารถหาแนวทาง 
การแกปญหาตามสถานการณไดอยางเหมาะสมและวิธีการแกปญหาสามารถนําไปใชไดจริง  
ดังภาพ  
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ต�ร�ง 2 แสดงผลการประเมนิทกัษะการคดิเชิงวพิากษแ์ละการแกป้ญัหาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 2 

ทักษะก�รคิดเชิงวิพ�กษ์
และก�รแก้ปัญห�

จำ�นวนคะแนนที่ได้ของนักเรียน 
แต่ละวงจรปฏิบัติก�ร(คิดเป็นร้อยละ) ค่�เฉลี่ย

คิดเป็นร้อยละ
วงจรที่ 1 วงจรที่ 2 วงจรที่ 3

1.การใช้เหตุผลอย่างมีประสิทธิภาพ 7.64 15.41 22.64 15.23

2.การใช้วิธีคิดเชิงระบบ 11.73 12.68 15.68 13.36

3. สามารถพิจารณาและตัดสินใจ 16.63 16.91 17.72 17 .09

4. การแก้ปัญหา 6 .00 9.27 11.45 8.90

รวม (คิดเป็นร้อยละ) 42.00 54.27 67.49 54.59

4. การแกปญหา   7.47 12.63 5.16 
รวม(คิดเปนรอยละ) 42.24 76.45  

  

การวิเคราะหคําตอบกอนและหลังการจัดการเรียนรูฯ สอดคลองกับระหวางการ
จัดการเรียนรูฯที่วิเคราะหคําตอบของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรูฯแตละวงจรปฏิบัติการ
ที่พบวา มีการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษและการแกปญหาเพ่ิมสูงข้ึนโดยองคประกอบ
สามารถพิจารณาและตัดสินใจซึ่งนักเรียนไดคะแนนมากที่สุด ดังตาราง  

 

ตาราง 2  แสดงผลการประเมินทักษะการคิดเชิงวิพากษและการแกปญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  

ทักษะการคดิเชิงวิพากษ 
และการแกปญหา 

จํานวนคะแนนที่ไดของนักเรยีน 
แตละวงจรปฏิบัติการ(คิดเปนรอยละ) 

คาเฉลี่ย 
คิดเปนรอยละ 

วงจรที่ 1 วงจรที่ 2 วงจรที่ 3 
1.การใชเหตุผลอยางมีประสทิธิภาพ 7.64 15.41 22.64 15.23 
2.การใชวิธีคิดเชิงระบบ   11.73 12.68 15.68 13.36 
3. สามารถพิจารณาและตัดสินใจ   16.63 16.91 17.72 17.09 
4. การแกปญหา   6.00 9.27 11.45 8.90 

รวม (คิดเปนรอยละ) 42.00 54.27 67.49 54.59 
 

นอกจากนี้นักเรียนสามารถใหเหตุผลอยางสมเหตุสมผล มีวิธีคิดอยางซับซอน
ไดมากข้ึน สืบคนหาแหลงที่มาของขอมูลที่นาเชื่อถือ สามารถวิเคราะหองคประกอบและ
เปรียบเทียบขอดีขอเสียเพ่ือสามารถตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑไดดีสามารถหาแนวทาง 
การแกปญหาตามสถานการณไดอยางเหมาะสมและวิธีการแกปญหาสามารถนําไปใชไดจริง  
ดังภาพ  

 

 
ภาพ 2 แสดงการสืบคนหาแหลงที่มาของขอมูลที่นาเชื่อถือ 

 

    

4. การแกปญหา   7.47 12.63 5.16 
รวม(คิดเปนรอยละ) 42.24 76.45  

  

การวิเคราะหคําตอบกอนและหลังการจัดการเรียนรูฯ สอดคลองกับระหวางการ
จัดการเรียนรูฯที่วิเคราะหคําตอบของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรูฯแตละวงจรปฏิบัติการ
ที่พบวา มีการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษและการแกปญหาเพ่ิมสูงข้ึนโดยองคประกอบ
สามารถพิจารณาและตัดสินใจซึ่งนักเรียนไดคะแนนมากที่สุด ดังตาราง  

 

ตาราง 2  แสดงผลการประเมินทักษะการคิดเชิงวิพากษและการแกปญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  

ทักษะการคดิเชิงวิพากษ 
และการแกปญหา 

จํานวนคะแนนที่ไดของนักเรยีน 
แตละวงจรปฏิบัติการ(คิดเปนรอยละ) 

คาเฉลี่ย 
คิดเปนรอยละ 

วงจรที่ 1 วงจรที่ 2 วงจรที่ 3 
1.การใชเหตุผลอยางมีประสทิธิภาพ 7.64 15.41 22.64 15.23 
2.การใชวิธีคิดเชิงระบบ   11.73 12.68 15.68 13.36 
3. สามารถพิจารณาและตัดสินใจ   16.63 16.91 17.72 17.09 
4. การแกปญหา   6.00 9.27 11.45 8.90 

รวม (คิดเปนรอยละ) 42.00 54.27 67.49 54.59 
 

นอกจากนี้นักเรียนสามารถใหเหตุผลอยางสมเหตุสมผล มี วิธีคิดอยางซับซอน
ไดมากข้ึน สืบคนหาแหลงที่มาของขอมูลที่นาเชื่อถือ สามารถวิเคราะหองคประกอบและ
เปรียบเทียบขอดีขอเสียเพ่ือสามารถตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑไดดีสามารถหาแนวทาง 
การแกปญหาตามสถานการณไดอยางเหมาะสมและวิธีการแกปญหาสามารถนําไปใชไดจริง  
ดังภาพ  
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ภ�พประกอบ 2 แสดงการสืบค้นหาแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

ภ�พประกอบ 3 แสดงการให้เหตุผลการเลือกจากปริมาณของโปรตีนในอาหาร
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อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการ

คิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อาหารกับการดำารง
ชวีติผา่นการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ประเด็นทางสงัคม
ที่เก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตร์สามารถอภิปรายผล
ได้ ดังนี้

1. ลักษณะของคำาถาม ต้องใช้คำาถาม
ปลายเปิดเพื่อให้นักเรียนได้ตอบคำาถามอย่าง
หลากหลายมุมมอง ซึ่งสามารถกระตุ้นความคิด
ของนักเรียนทำาให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์และกล้า
แสดงความคิดเห็นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Lewis (2006) ที่ว่าประเด็นทางสังคมที่เกี่ยว
เนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยกระตุ้น
ความสนใจวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนเพราะ
สามารถพบได้จริงในชีวิตประจำาวัน การใช้คำาถาม
เร้าความสนใจซึ่งจะทำาให้เกิดมุมมองที่หลากมิติ
และลักษณะของคำาถามไม่ควรเป็นความเชื่อหรือ
ความศรัทธา ซึ่งข้อคำาถามเป็นเรื่องของความเชื่อ
ทำาให้นักเรียนอาจคิดว่าการกินเจได้บุญมากจึง
ควรใช้คำาถาม ตัวอย่างเช่น “นักเรียนคิดว่าเรา
จะได้รับสารอาหารครบถ้วนหรือไม่ เมื่อเรารับ
ประทานอาหารเจ” เพื่อหลีกเลี่ยงหลักความเชื่อ
ของนักเรียน  

2. ประเด็นที่นำามาใช้ต้องสอดคล้องกับ
เนื้อหาและบริบทของนักเรียน ซึ่งงานวิจัยครั้งน้ี
ผู้วิจัยใช้ประเด็นอาหารเจชำาระจิตใจห่างไกลโรค
แต่บริบทของนักเรียนไม่ใช่คนไทยเช้ือสายจีนจึง
ไม่นิยมทานอาหารเจทำาให้ไม่เห็นถึงความสำาคัญ
ของการทานอาหารเจ ดังนั้นหากนักเรียนมีบริบท
ไม่สอดคล้องกับประเด็นที่ใช้ในกิจกรรมต้องหา
สื่อการสอนหรือประเด็นในสื่อออนไลน์เพ่ิมเติม
ซึ่งจะทำาให้นักเรียนเข้าใจประเด็นและสามารถ
แสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมองมากขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Zeidler and Nichols 

(2009: 51-52) ที่กล่าวว่า ครูต้องค้นหาประเด็น
ทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ที่จะใช้และ
เปน็ผูส้ง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดเ้หน็มมุมองตา่งๆ ของ
ปัญหารวมถึงทำาให้นักเรียนได้เผชิญกับปัญหา 
นั้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของวิลาวัลย์  
เทพจักร (2560) ที่พบว่า การเลือกประเด็นที่
นำามาศึกษาต้องสอดคล้องกับเนื้อหาเหมาะสม
กับวัยของนักเรียนและสามารถเจอได้ในสื่อสังคม
ออนไลน์

3. การกำาหนดเวลาในกิจกรรมหรือการ
จัดรูปแบบการทดลองจะเอ้ือให้นักเรียนมีเวลา
ทำาการทดลองเพิ่มข้ึนและการเลือกผลิตภัณฑ์
ที่สังเกตสีหรือผลการทดลองได้ชัดเจนสามารถ
ช่วยให้นักเรียนวิเคราะห์พิจารณาและตัดสินใจได้
ดีเนื่องจากในการทำากิจกรรมมีเวลาน้อยเกินไป 
และมีจำานวนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์น้อย อีกทั้ง 
ผลการทดลองสังเกตยากทำาให้นักเรียนเกิด 
ข้อโต้แย้งภายในกลุ่มมีการถกเถียงและโต้แย้ง
ไปมา จึงต้องชี้แนะแนวทางโดยการให้นำาผล
การทดลองมาเทียบกับสารมาตรฐานเพื่อให้ได้ 
ข้อสรุป และควรเพิ่มเวลาในการคิดวิเคราะห์และ
สบืคน้แหลง่ขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ใหน้กัเรยีนสามารถ
วิเคราะห์และบอกรายละเอียดความแตกต่าง 
ได้ มากขึ้ น  ซึ่ ง สอดคล้องกับงานวิจั ยของ  
Aufschnaiter, et al., (2008) ทีพ่บว่า การจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เก่ียวเนื่องกับ
วิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นประเด็นที่ยังไม่มีทางออกที่
ชัดเจน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Ratcliffe and 
Grace (2003) ที่พบว่า ประเด็นทางสังคมที่ 
เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ที่ดีจะช่วยพัฒนา 
การเชื่อมโยงความรู้วิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหา
ตัดสินใจหรือประเมินความขัดแย้งในบริบทต่างๆ

4. การสร้างบรรยากาศในการอภิปราย
เป็นสิ่งที่สำาคัญซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อกลุ่มอื่น 
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และสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในการทำา
กิจกรรมนักเรียนกลับมีส่วนร่วมในการอภิปราย
นอ้ย เนือ่งจากนกัเรยีนสนใจการบันทึกผลกจิกรรม
ของตนเอง ในการอภปิรายต้องมคีวามหลากหลาย 
มุมมองทั้งข้อดี ข้อเสียและผลกระทบที่เกิดขึ้น
ในระดับสังคม และต้องเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้แสดงความคิดเห็นก่อนเลือกและตัดสินใจลง 
ข้อสรุปด้วยตนเองโดยใช้เหตุผลประกอบอย่าง 
สมเหตุสมผล ซ่ึงสอดคล้องกับวิภาดา พินลา  
(2559: 358) ที่กล่าวว่า ครูต้องสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ท่ีชักชวนผู้เรียนยุคใหม่ให้ใช้ความคิด
โดยการอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นอย่าง
มีเหตุและผลเช่นเดียวกับงานวิจัยของ Chung,  
et al. (2014) ที่พบว่า การเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้แสดงแนวคิดออกมาอย่าง เต็มที่ จะ เป็น 
การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน 
และส่ งผลทำา ให้ เกิดความเข้ า ใจในเนื้ อหา
วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับงาน
วิจัยของประสาท  เนืองเฉลิม (2551: 101)  
ที่กล่าวว่า การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ต้อง
มุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้และ
ตัดสินใจในประเด็นที่ เกี่ ยวข้องกันระหว่าง
วิทยาศาสตร์กับสังคม และการเสนอแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาของนักเรียนนั้น วิธีการต้อง 
สามารถนำ า ไปใ ช้ ไ ด้จ ริ งและ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ซึ่งสอดคล้องกับ Presley, et al. 
(2013) ที่ว่าการเผชิญหน้ากับประเด็นปัญหานั้น
คูค่วรเปดิโอกาสใหน้กัเรยีนเสนอแนะวธิกีารตา่งๆ
ที่สามารถแก้ปัญหาได้เป็นต้น 

5. การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
และการแก้ปัญหา พบว่า นักเรียนมีทักษะการ
คิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาในระดับท่ีสูงขึ้น
เปรียบเทียบทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการ
แก้ปัญหาของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เก่ียวเนื่องกับ
วิทยาศาสตร์ จะเห็นว่า สามารถพิจารณาและ
ตัดสินใจเป็นองค์ประกอบที่นักเรียนได้คะแนน
ร้อยละสูงที่สุด รองลงมาคือ การใช้เหตุผลอย่าง
มีประสิทธิภาพ, การใช้วิธีคิดเชิงระบบและการ 
แก้ปัญหา ตามลำาดับ แต่องค์ประกอบที่มีการ 
พัฒนามากที่ สุ ด คือ การใ ช้ เหตุผลอย่ างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากนักเรียนสามารถอธิบาย
เหตุผลได้ชัดเจนอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่ให้มา
และความรู้พื้นฐานที่แสดงการพิจารณาแหล่ง
ข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล ส่วนองค์ประกอบที่
นักเรียนพัฒนาน้อยที่สุดและมีนักเรียนตอบได้
น้อยที่สุดคือ การแก้ไขปัญหา สอดคล้องกับผล
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยว
เนื่องกับวิทยาศาสตร์ระหว่างการจัดการเรียนรู้
ที่ได้จากการประเมินใบกิจกรรมหลังการจัดการ
เรียนรู้ทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการ พบว่า การใช้เหตุผล
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาสูงที่สุด ส่วน 
องค์ประกอบที่นักเรียนพัฒนาน้อยที่สุดและมี
นักเรียนตอบได้น้อยที่สุดคือ การแก้ไขปัญหา 
เนื่องจากนักเรียนหาแนวทางการแก้ปัญหาที่
ส ามารถทำ า ได้ จริ งสามารถแก้ปัญหาตาม
สถานการณท์ีเ่หมาะสมแตย่งัไมส่ามารถแกป้ญัหา 
ได้ เฉพาะเจาะจงหรือวิ ธีการแก้ปัญหาที่ มี  
รายละเอียดหลายขั้นตอนได้

ข้อเสนอแนะ
1. ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็น

ทางสังคมที่เก่ียวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ ควรเลือก
ประเดน็ทีใ่กลต้วัหรอืบรบิททีเ่หมาะสมกับนกัเรยีน 
ซึ่งจะสามารถสร้างความสนใจและกระตุ้นให้
นกัเรยีนไดอ้ภปิรายมากขึน้ แตห่ากบรบิทไมเ่ขา้กับ 
ภูมิหลังของนักเรียน ครูควรใช้สื่อการสอนเพิ่ม
เติม เช่น คลิปจาก Youtube, สื่อสังคมออนไลน์, 
สารคดี เป็นต้นเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพรวมและ
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เข้าใจบริบทมากยิ่งขึ้นได้ 

2 .  ขั้ นพัฒนาทักษะในการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่ เกี่ยวเนื่อง
กับวิทยาศาสตร์ ครูต้องพัฒนาทักษะเพ่ือให้
นักเรียนได้นำาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ใน

การอภิปรายตัดสินใจและลงข้อสรุปต่อไป ดังนั้น 
สารหรือวัสดุที่นำามาใช้ทดลองควรเลือกแบบที่ 
สังเกตผลการทดลองได้ง่ายเพื่อให้นักเรียน
สามารถหาคำาตอบได้ชัดเจนและเพื่อนำาไปสู่ 
การลงข้อสรุปและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
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