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บทคัดย่อ 

 การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัและพฒันา มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 1. พฒันาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียน 

การสอนวิทยาศาสตร์  2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลงัเรียน 

 3. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพ่ือ

สง่เสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ รายวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา

ปีท่ี 2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  2  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2557  โรงเรียน

สงวนหญิง จ านวน 30 คน โดยการจับเลขห้อง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 1. แผนการจดัการเรียนรู้  2. แบบทดสอบ

ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ  รายวิชาวิทยาศาสตร์  และ3. แบบสอบถามความคิดเห็น

ท่ีมีตอ่รูปแบบการเรียนการสอน  การวิเคราะห์ข้อมลู ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติแบบไม่อิสระ และ

การวิเคราะห์เนือ้หา สรุปผลวิจยัได้วา่ 1. รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีพฒันาขึน้ในการวิจยัครัง้นีม้ีช่ือ

วา่ “PAIPP Model” โดยมีองค์ประกอบดงันี ้หลกัการ วตัถปุระสงค์ กระบวนการเรียนการสอน สาระหลกั สิ่งท่ี 

สง่เสริมการเรียนรู้ ระบบสงัคม หลกัการตอบสนอง และสิ่งท่ีสนบัสนนุ รูปแบบการเรียนการสอนมีกิจกรรม 

การเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน คือ 1) ขัน้เตรียมความพร้อมและกระตุ้นจูงใจในการเรียน ( Preparing and Motivating step : 

P)  2) ขัน้เรียนรู้กระบวนการคิดโดยฝึกท ากิจกรรม (Learning Think by Activity: A) 3) ขัน้ปรับปรุงความรู้ ( Improve  

Knowledge : I)  4) ขัน้ประยุกต์ใช้กระบวนการคิดสู่โครงงานวิทยาศาสตร์ ( Applying Thinking Process to 

Science Project: P) และ 5) ขัน้การน าเสนอโครงงาน (Presentation step: P) ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของรูปแบบ

การเรียนการสอนเท่ากบั 83.35/85.57 สงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 80/80  2. หลงัการจดัการเรียนการสอนโดยใช้ 

รูปแบบ “PAIPP Model” ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ รายวิชาวิทยาศาสตร์  สงูกวา่ 

ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีตอ่รูปแบบ “PAIPP Model”โดย 

ภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสดุ และ 3.ผลการขยายการใช้รูปแบบ“PAIPE Model” นกัเรียนมีความสามารถ 

ในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ รายวิชาวิทยาศาสตร์ สงูกว่าก่อนเรียนอย่างนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05  และความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีตอ่รูปแบบ “PAIPP Model”โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสดุ  
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Abstract 

   The purposes of this study were to 1) develop and determine the efficiency of scientific 

instructional models  2)compare critical problem solving skills in science  for Grade 8 Students before 

and after being taught by instructional models for the enhancement of critical problem solving 

skills 3)study the opinion of students toward the instructional models. The first samples were 

comprised of 30 eight grade students frorm Sa- nguan Ying School during the first semester of the 

2014 academic year. Research instruments consist of lesson plans, a critical thinking skill tests in 

science and questionnaires.The data was analyzed by mean ,standard deviation t-test dependent 

and content analysis. 

 The results were as follow :  

               1. The scientific instructional model also known as the “ PAIPP Model ” consisted of principles,  

objectives, teaching processes, content, learning factors, social system, Stimulus principles and five 

steps of scientific instructional model : 1) Preparing and motivating Step (P) 2) Learning Thinking  

Skills through Activities Step (A) 3) Improving Knowledge Step (I) 4) Applying Thinking Skills through 

Science Project Step (P) 5) Presentation step (P)The efficiency of this model was 83.35/85.57 

 2. The  effictiveness of the PAIPP Model indicated that after using the PAIPP Model , the 

students’ critical problem solving skill were higher than before receiving the instruction at .05 

significance level ,after using the PAIPP Model. 

  3.  The  opinions of the students toward the instruction with the development of instructional 

model for the enhancement of critical problem solving skills in science for Grade 8 Students were at 

the highest level. 
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