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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี ้เป็นการวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 (80/80)          
2) เพื ่อประเมินประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งเสริม
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยประเมินใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดย
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 2.2 เพื่อศึกษาพัฒนาการความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษ
ท่ี 21 ท่ีส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในช่วงเวลาระหว่างเรียน 3 ระยะ 2.3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 3)  เพื่อขยายผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/6 ภาคเรียนท่ี 2       
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 44 คน  ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) กลุ่มตัวอย่างท่ี ใช้ในการขยายผล คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  5 ภาคเรียน ท่ี  2             
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สังกัดองค์การบริหารส่วน



ข 

 

จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีบริบทใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 36 คน เครื่องมือ
ท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งเสริม
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) เครื่องมือ
ประกอบการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งเสริมความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย คู่มือการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 3) เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 3 ฉบับ ดังนี้ 3.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 3.2 แบบประเมินวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน 3.3 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานด้วย t-test (Dependent Samples) และการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) 
 
สรุปผลกำรวิจัย 
 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งเสริมความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ส าหรับนัก เรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  มี ช่ือว่า (PEPEP Model) 
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ  2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้       
4) การวัดและประเมินผล 5) ปัจจัยสนับสนุน และ 6) เงื่อนไขในการน ารูปแบบไปใช้ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้นดังนี้ ขั้นท่ี 1 ตระหนักถึงปัญหา (Problem)  ขั้นท่ี 2 ส ารวจและ
รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา (Exploration and Information Search) ขั้นท่ี 3 วางแผนและ
ด าเนินการแก้ปัญหา (Planning and Implement Solution) ขั้นท่ี 4 ประเมินผลและปรับปรุงวิธีการ
แก้ปัญหา (Evaluation and Improvement) และขั้นท่ี 5 น าเสนอผลการแก้ปัญหา (Presentation) 
โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ (PEPEP Model) ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.21/82.05 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80 
 2. ผลการประเมินประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21         
ท่ีส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย    
โดยประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ส าหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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  2.2 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในช่วงเวลาระหว่างเรียน 3 ระยะ มีพัฒนาการสูงขึ้น  
   2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        
ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 3. หลังเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มขยายผล มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในช่วงเวลาระหว่างเรียน 3 ระยะ มีพัฒนาการสูงขึ้น และมีความพึงพอใจต่อ
การใช้รูปแบบการจัดการเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 


