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บทคัดย่อ 
กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนำและหำประสิทธิภำพของรูปแบบกำรเรียนกำรสอนเพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถใน 

กำรคิดแก้ปัญหำอย่ำงมีวิจำรณญำณ เรื่อง อัตรำส่วน  สัดส่วน  และร้อยละ ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 2) เพื่อ
เปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำอย่ำงมีวิจำรณญำณ ซึ่งประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและทักษะกำรคิด
แก้ปัญหำอย่ำงมีวิจำรณญำณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบกำรเรียนกำรสอนเพื่อส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำอย่ำงมีวิจำรณญำณ และ 3) เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่  1 ที่มีต่อ
กำรสอนด้วยรูปแบบกำรเรียนกำรสอนเพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำอย่ำงมีวิจำรณญำณ เรื่อง อัตรำส่วน  
สัดส่วนและร้อยละ ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/1 ภำคเรียนที่ 2 ปี
กำรศึกษำ 2561 โรงเรียนบัวขำว สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำฬสินธุ์ จ ำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ 

รูปแบบกำรเรียนกำรสอนเพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำอย่ำงมีวิจำรณญำณ 2(USDC model)  แผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ แบบประเมินควำมสอดคล้องของรูปแบบกำรเรียนกำรสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ 
และแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน สถิติ t – test แบบ 
dependent และกำรวิเครำะห์เนื้อหำผลกำรศึกษำพบว่ำ 1) รูปแบบกำรเรียนกำรสอนเพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิด

แก้ปัญหำอย่ำงมีวิจำรณญำณ เรื่อง อัตรำส่วน สัดส่วน และร้อยละ ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 ( 2USDC model ) 
มีประสิทธิภำพ 1 2(E / E ) เท่ำกับ 82.60/81.92 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ 80/80 ท่ีก ำหนดไว้ 2) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยควำมสำมำรถ
ในกำรคิดแก้ปัญหำอย่ำงมีวิจำรณญำณโดยภำพรวม หลังเรียนด้วยรูปแบบกำรเรียนกำรสอนเพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำร

คิดแก้ปัญหำอย่ำงมีวิจำรณญำณ เรื่อง อัตรำส่วน สัดส่วน และร้อยละ ( X = 67.60) สูงกว่ำก่อนเรียน ( X  = 17.89) อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีควำมพึงพอใจต่อรูปแบบกำรเรียนกำรสอนเพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำร

คิดแก้ปัญหำอย่ำงมีวิจำรณญำณ เรื่อง อัตรำส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำกที่สุด ( X  = 4.62, 

S.D.=0.35) โดยเฉพำะด้ำนประโยชน์ของรูปแบบกำรเรียนกำรสอนมีควำมพึงพอใจสูงสุด ( X  = 4.68, S.D.=0.47) 
ค าส าคัญ: รูปแบบกำรเรียนกำรสอน   ควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
 
Abstract 



The purposes of this research were: 1) to develop and find effectiveness value of instructional model on 
ratio, portion and percentage for seventh grade students, 2) to compare students’ critical problem solving ability, 
achievement score and critical problem solving skill before and after of using instructional model and 3) to study 
students’ satisfaction on instructional model. Sample group consisted of 40 students in second term of 2018 
academic year from Buakhao school and research tools consisted of instructional model, 9 lesson plans , 
congruence evaluating form, one achievement test and satisfaction questionnaire. Percentage, mean, standard 
deviation, t-test and content analysis were used to analyze datum. The results were as follow: 1) the efficiency 

value of the instructional model, named 2USDC  Model, was 82.60/81.92 that was higher than the 
criterion 80/80. 2) the posttest average scores of achievement, critical problem solving ability and critical 
problem skill were higher than pretest average scores statistical significance at .05 level and 3) the 
students’ satisfaction to instructional model process was highest level. 
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