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การพัฒนารูปแบบการสอน  เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี 
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The Development of instructional model to promote critical thinking and achievement 

 in Chemistry Chemical Bond Unit for 10th grade student 
 

นายพงศ์รัตน์  ธรรมชาติ (Phongrat  Thammachat) 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
2) ออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอน  และค่าดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการสอน 0.5 ขึ้นไป  3) ศึกษา
ผลการใช้รูปแบบสอน โดยเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ก่อนและหลังการเรียนรู้  เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนและหลังการเรียนรู้  และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบ
การสอน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6  จ านวน 35 คน 
ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถาม 
ความต้องการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ของนักเรียน 2) แบบสัมภาษณผ์ู้ให้ค าส าคัญ  3) แบบวัดการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  5) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน
ด้วยรูปแบบการสอน  การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  ค่าเฉลี่ย  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบค่าที (t – test  dependent Samples) 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  1)  ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเรียนการสอนวิชาเคมี  
รูปแบบการสอนที่นักเรียนต้องการ  คือ มีการทบทวนความรู้เดิมก่อนเรียนเนื้อหาวิชาใหม่ต่อไป  เรียน
เป็นกลุ่ม  ต้องการเวลาในการคิดเป็นของตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่ม  สรุปองค์ความรู้
ด้วยตนเอง  ให้ครูสรุปองค์ความรู้ให้  ต้องการอภิปรายในกลุ่มและอภิปรายในชั้นเรียน   สื่อที่ครูใช้ควร
สัมผัสได้  และเป็นสื่อที่ทั้งนักเรียนและครูสามารถใช้ได้ร่วมกัน  มีการประเมินผลทั้งระหว่างเรียนและหลัง
เรียน  ผู้ให้ค าส าคัญต้องการ รูปแบบการสอนที่ครูต้องการให้เกิดข้ึนกับนักเรียน คือ มีการทบทวนเนื้อหา
และความรู้เดิมก่อนเรียนรู้เนื้อหาใหม่  มีการหาแนวทางในการศึกษาหาความรู้ใหม่  มีการก าหนดประเด็น
ปัญหาในเรื่องที่จะศึกษา  มีการศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีการรวบรวมข้อมูลจากการ
อภิปรายกลุ่ม มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดด้วยตนเอง ขณะเดียวกันสามารถสอบถามและเปรียบเทียบ 
ความคิดของตนเองกับกลุ่มเพ่ือนได้ รวมกลุ่มกันเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  มีการน าเสนอผลงาน
ของตนเองและผลงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน การสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง การอภิปรายภายในกลุ่ม  และ
ร่วมกันอภิปรายกลุ่มใหญ่ระหว่างครูกับนักเรียน  การประเมินผลอย่างสม่ าเสมอทั้งความรู้และทักษะ
กระบวนการและการประเมินผลด้านทักษะการคิด  2) รูปแบบการสอน (PETSA Model) เพ่ือส่งเสริมการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  มีความสอดคล้องกันในทุกองค์ประกอบและมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  และมีค่า
ดัชนีประสิทธิผล (E.I) เท่ากับ 0.74  มีกระบวนการจัดการเรียนรู้  ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 วาง
แผนการเรียนรู้ (P : Plan to Learn)  ขั้นที ่2 ขั้นส ารวจค้นหา (E : Explore) ขั้นที่ 3  ขั้นการคิดสร้าง
ความรู้ (T : Think Knowledge)  ขั้นที่ 4 แลกเปลี่ยนความรู้ (S : Share Knowledge) และขั้นที่ 5 
ประยุกต์ (A : Apply) และ 3) ผลการใช้รูปแบบการสอน (PETSA Model)  เพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมี
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วิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  พบว่า  1) การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ 3)  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

 
 
ค าส าคัญ  : รูปแบบการสอน  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

 
 
 
Abstract 

The purpose of this study were to 1) study basic information related to learning 
activities 2) design and develop the instructional model and the effectiveness index of the 
instructional model at 0.5 and above 3) study the results of instructional model by 
comparing critical thinking and academic achievement before and after learning, and study 
student satisfaction on the instructional model. The sample group used in this research 
included 35 of 10th-grade students from class 4/6 derived from Cluster Random Sampling. 
The research instruments consisted of 1) a questionnaire for organizing student learning 
activities, 2) an interview with a key informant, 3) a critical thinking test, 4) a learning 
achievement test, , and 5) student satisfaction assessment form. Data were analyzed by 
using content analysis, mean, standard deviation, and t-test dependent samples.  

 

 The results of this research were as followed:  
1) The results of the study of basic information related to the teaching and 

learning of chemistry, the instructional model that the students needed, were to review 
the previous knowledge before learning the new subject. A group study was needed as 
well as an individual study. Students exchanged their ideas and thought within the 
group. Both self-knowledge summary and teacher summary were required. Groups and 
class discussions for topics also were requested. The teaching materials and media that 
teachers used should be exposed which both students and teachers could comfortably 
access. During learning and after learning assessment was evaluated. The researcher 
would expose that the expected instructional model which would happen to students in 
learning were to review content and previous knowledge before learning new content. 
They also would be able to discover new ways of learning. Issues were identified in the 
study. Self-study and knowledge recruitment skills occurred in each student’s learning 
ability. Data was collected from group discussions. An opportunity was found for 
students to think by themselves as well as asking and comparing their thoughts with 



3 
 

friends. Students could group to find solutions to problems together. Individual 
presentations and group work were formed in front of the class. Students could be able 
to gain self-knowledge summary and discussion within the group and participated in a 
large group discussion of both teachers and students.  Regular evaluation of knowledge 
and skills, processes, and evaluation of thinking skills were assessed.    

2. The teaching model (PETSA Model) to promote critical thinking and learning 
achievement in chemistry. The chemical bond learning unit for 10th-grade students was 
consistent in all components and was suitable at the highest level. The effectiveness 
index (EI) was 0.74. There was a learning management process consisting of 5 steps: Step 
1: Planning (P: Plan to Learn) Step 2: Exploring (E: Explore) Step 3: Create Knowledge (T: 
Think Knowledge) Step 4: Exchange knowledge (S: Share Knowledge), and Step 5 Apply 
(A: Apply), and 

3. The effect of using the PETSA Model to promote critical thinking and learning 
achievement in chemistry Chemical bond learning unit for 10th-grade students found that 
1) critical thinking of students after studying higher than before studying significantly 
statistically at the level of .05 2) student Achievement after studying higher than before 
studying with statistical significance at the .05 level, and 3) the students were satisfied 
with the instructional model at the highest level. 

 
 
 Key word : Critical Thinking, Chemical Bond Unit, The teaching model (PETSA Model) 
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บทน า 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  บัญญัติว่ารัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคน

ได้รับการศึกษา เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและ
สนับสนุน  ให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต การศึกษาต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความ
ถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  (ราชกิจจานุเบกษา.  
2560 : 14) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องเป็น ไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึก
ทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์  และการประยุกต์ ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหา  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติ  ให้ท าได้ คิดเปน็ ท าเป็น 
รักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2562) 
 การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติ
ที่ด ีรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนใน  การพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถของคน มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่เหมาะสม และทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2559 : 1-15) 
 การพัฒนาต้องปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  เน้น
พัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  (3Rs8Cs)  ซึ่งทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ทักษะด้านความร่วมมือ  การ
ท างานเป็นทีม  และภาวะผู้น า เป็นส่วนหนึ่งของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา. 2560 : 8-16)  
 จะเห็นว่ารัฐพยายามพัฒนาคุณภาพและการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  
สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  พัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนรู้  โดยให้ผู้สอนจัดเนื้อหาสาระ  จัดกิจกรรมให้สอดคลอ้งกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึกผู้เรียนให้เกิดทักษะกระบวนการคิด   จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติ  ให้ท าได้  คิดเป็น  ท าเป็น  ในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต  
วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่ง  เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคน  ทั้งในการด ารงชีวิต
ประจ าวันและในงานอาชีพต่างๆ  เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนผลผลิตต่างๆ  ที่คนได้ใช้เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในชีวิตและในการท างานล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และ
ศาสตร์อื่นๆ  ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี  วิชาเคมีเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ง  ที่มี
บทบาทส าคัญร่วมกับวิทยาศาสตร์แขนงอ่ืนๆ ทั้งวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  สถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด ในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560   

จากประสบการณ์การสอนของผู้วิจัย  พบว่าสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนลดลงทุกๆ ปี  น่าจะมีสาเหตุมาจากผู้เรียนขาดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ขาดทักษะ   การ
สรุปหลักการส าคัญท่ีเกิดจาการเรียนรู้  ขาดทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหา  ขาดทักษะการคิด  



5 
 

โดยเฉพาะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ขาดความมั่นใจในตนเอง  ขาดทักษะการท างานกลุ่ม  ซึ่งสังเกตได้
จากผู้เรียนพอใจที่จะคิดและท างานคนเดียว  และที่ส าคัญครูยังจัดกิจกรรม  การเรียนการสอนที่ยึดครูเป็น
ศูนย์กลาง  ยังสอนแบบสาธิต  ให้ผู้เรียนเลียนแบบ  ให้ปฏิบัติตาม  ไม่ได้ฝึกให้นักเรียนคิดริเริ่มและสร้างสรรค์  
จึงท าให้ผู้เรียนขาดโอกาสในการฝึกคิด  วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงาน  และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง  
นักเรียนขาดโอกาสรวมกลุ่มเพ่ือนขณะที่เรียน  ดังนั้นผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนเดิมที่ท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องและสนองต่อความต้องการผู้เรียน 

การเรียนรู้ในผู้เรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสหรือทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Cooperative  Learning) เป็นการเรียนรู้กลุ่มย่อยโดยมี
สมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกันประมาณ  3 – 6  คน  ช่วยกันเรียนรู้เพ่ือไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม 

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและ
มีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
การระดมสมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การจัดกิจกรรมช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ การสื่อสาร/น าเสนอ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง 

 จากที่กล่าวข้างต้นเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีคอนสตรัคติวิส (Constructivism)  และ
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Cooperative Learning) มีผลต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
เชาวน์ปัญญาของผู้เรียน  ดังที่ ศันสนีย์  ฉัตรคุปต์  และอุษา  ชูชาติ (2544 : 10)  กล่าวว่า  มนุษย์มีสมอง
พร้อมที่จะเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ได้จากธรรมชาติ  สมองมีความพร้อม ที่จะเรียนรู้ในเวลาที่แตกต่างกัน
ไป  การที่มนุษย์สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ  ช่วยให้มนุษย์มีความฉลาดและมีความคิด  รวมทั้งช่วยให้ปรับตัว
และพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์พร้อมของชีวิตได้โดยการคิด การคิดเป็นการท างานของสมอง 

 เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พบว่าผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในปี 2559 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาวิทยาศาสตร์  มี
คะแนนเฉลี่ย31.62  ซึ่งมีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 50  ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนเทียบกับนานา
ประเทศทั่วโลกและในอาเซียน ผลการประเมิน PISA 2015 (ปี 2558) คะแนนเฉลี่ยเรื่องการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ยนานาชาติ (OECD) ประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 55  จาก 72 ประเทศซึ่งต่ ากว่า
ประเทศสิงคโปร์  และเวียดนาม  โดยภาพรวมผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษายังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ  
นักเรียนยังขาดความสามารถในการจัดการ  การสังเคราะห์ข้อมูลที่สืบค้นได้  และการน าไปใช้ประโยชน์ 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2560 : 33-64)  และผลการทดสอบวิชาเคมี(สารและสมบัติของสาร)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล  ได้ผลการทดสอบต่ ากว่าร้อยละ 
50  และต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษาที่ก าหนดไว้ร้อยละ 75   
 ผู้วิจัยจึงต้องการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี  ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิส  
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ  และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นการส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 4  ขึ้น  เพ่ือแก้ปัญหาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้เป็นไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี    
2.  เพ่ือออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอน  เพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  และค่าดัชนี
ประสิทธิผลของรูปแบบการสอน 0.5  ขึ้นไป 

3.  เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบสอน เพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ดังนี้ 

    3.1 เปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน 
เพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

    3.2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน 
เพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

   3.3  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอน  เพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 4 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี โดยใช้รูปแบบการสอน 
มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคม ีโดยใช้รูปแบบการสอน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย   

การออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอน  เพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  และค่าดัชนี
ประสิทธิผลของรูปแบบการสอน 0.5  ขึ้นไป 

เพ่ือให้การสร้างและออกแบบรูปแบบการสอนวิชาเคมี  ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน  ผู้วิจัยได้ศึกษา
ระบบการสอนของเกอร์ลัค  และอีลาย (Gerlach  &  Ely) และแนวคิดของเควิน  ครุส  ร่วมกับ
กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research  and  Development)  ก าหนดขั้นตอนการวิจัยพร้อมกับสร้าง
และออกแบบรูปแบบการสอน PETSA  วิชาเคมี  ตามการสร้างองค์ความรู้  การเรียนรู้แบบร่วมมือ และ
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  ผู้วิจัยได้สรุปกรอบแนวคิดทฤษฎีในการก าหนดการ
สร้างและออกแบบรูปแบบการสอน PETSA  ดังภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดทฤษฎีในการพัฒนาและการใช้รูปแบบการสอน PETSA 
 

ระบบการสอนของเกอร์ลัคและอีลาย (Gerlach  and  Ely) 
          �      

        

        �          

               

               

             
        

            
        

            
              

          
            

        

        
           

         
    �       

 
 

การก าหนดยุทธวิธีในการสอน 
ทฤษฎี 
คอนสตรัค
ติวิส 

 1. การเรียนรู้เกิดจากประสบการณ์ตรง 
2.นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ กัน  โดยอาศัยประสบการณ์เดิม   
2. ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความหมายแก่สิ่งที่ได้เรียน  โดยการน ามาเชื่อมโยงกับความรู้
เดิมหรือประสบการณ์เดิม 
3. การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างกันเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้สื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน   

ทฤษฎี 
การเรียนรู้
แบบ
ร่วมมือ 

 1. การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย  โดยมีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกัน  
ช่วยกันเรียนรู้ไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม   
2. มีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดในเชิงสร้างสรรค์   
3. มีการฝึกทักษะช่วยเหลือกันท างานและทักษะการท างานกลุ่มย่อย 

การเรียนรู้
เชิงรุก 
(Active 
Learning) 

 1. ผู้เรียนไดฝ้ึกคิดค าถามเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียน 
2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  มีการสร้างองค์ความรู้ สร้างปฏิสัมพันธ์  และ 
   ร่วมมือกันภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม 
3. การจัดกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 

 
 
 
 
 
  
 
 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ความพึงพอใจ 
 

 

รูปแบบการสอน “PETSA” 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 แบ่งออกเป็น  3  ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาเคมี โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอน  ศึกษารูปแบบการสอนที่นักเรียน
ต้องการ  และการให้ข้อมูลจากนักการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการสอนที่สามารถน ามาใช้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่สามารถพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  2) การออกแบบและ
พัฒนารูปแบบการสอน  โดยสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้และน ามาเป็นรูปแบบการสอนการสอนที่สามารถส่งเสริม
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้มีค่าดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการสอน 0.5  
ขึ้นไป  3) การศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอน  ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มการเรียน
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  จ านวน 7 ห้องเรียน รวม 217 คน โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล  อ าเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 
จ านวน 35 คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster  Random  Sampling) 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
              2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  ประกอบด้วยรูปแบบการสอน PETSA  ที่มีล าดับขั้นตอนใน
การจัดกิจกรรมที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 15 แผน  เอกสารประกอบการเรียน  แบบฝึก
กิจกรรม  และใบงาน 
     2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
  2.2.1 แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  จ านวน 7 ข้อ ที่มีความเชื่อมั่น เท่ากับ .95 
  2.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี  เป็น
แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ได้ค่าความยากง่าย(p) 
อยู่ระหว่าง 0.21-0.79  และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.27-0.73 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .82 
  2.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอน  ข้อมีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ  โดยมีเนื้อหาครอบคลุมองค์ประกอบ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนเรียน  ระหว่างเรียน และหลังเรียน 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     3.1  ศึกษาทฤษฎีการสร้างระบบเรียนรู้ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิส ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และทฤษฎีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การสอบถามความ
ต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี  จากนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 4  แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  จ านวน  35  คน  สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา  จากกลุ่มเป้าหมาย
จ านวน  10 คน  ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์  จ านวน 5 คน  ผูบ้ริหารสถานศึกษา รวม 2 คน  ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านหลักสูตรและการสอน  จ านวน 3 คน  ว่าต้องการให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีทักษะด้านการคิดให้สูงขึ้น  ครูควรมีแนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ท าให้นักเรียนเกิดทักษะการคิด  ลักษณะของกลุ่มการเรียน  
การจัดกิจกรรมที่นักเรียนมีโอกาสสร้างและตรวจสอบผลงานของตนเอง  ลักษณะการแลกเปลี่ยนความรู้
ในห้องเรียนในลักษณะใด  และศึกษารูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
และพัฒนารูปแบบการสอน  จากรูปแบบการสอนระบบเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอน
สตรัคติวิส  การเรียนรู้แบบร่วมมือ และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
     3.2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอน  และหาค่าประสิทธิผลของรูปแบบการสอน  
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    3.3 ประเมินผลก่อนเรียนด้วยแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
จากนั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอน PETSA  เมื่อเสร็จสิ้นแล้วประเมินผลหลังเรียนด้วย
แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบวัดความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอน 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล   

    4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  ส าหรับการศึกษา
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

    4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis) ส าหรับการพัฒนา
รูปแบบการสอน และหาค่าประสิทธิผลของรูปแบบการสอน ตามวิธีของ Goodman, Fletcher  และ 
Schneider 

    4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ
เปรียบเทียบ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ก่อนและหลังเรียน  โดยการทดสอบค่าที (t – test  dependent 
Samples)  และประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อรูปแบบการสอน ใช้แบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
โดยค านวณค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 5. ผลการวิจัย 

    การผลวิจัยการพัฒนารูปแบบการสอน  เพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี  ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เป็นดังนี้ 

    5.1 ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเรียนการสอนวิชาเคมี  รูปแบบการสอน          
ที่นักเรียนต้องการ  คือ มีการทบทวนความรู้เดิมก่อนเรียนเนื้อหาวิชาใหม่ต่อไป  เรียนเป็นกลุ่ม  ต้องการ
เวลาในการคิดเป็นของตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่ม  สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ให้ครู
สรุปองค์ความรู้ให้ ต้องการอภิปรายในกลุ่มและอภิปรายในชั้นเรียน  สื่อที่ครูใช้ควรสัมผัสได้  และเป็นสื่อ
ที่ทั้งนักเรียนและครูสามารถใช้ได้ร่วมกัน  มีการประเมินผลทั้งระหว่างเรียนและหลังเรียน  ผู้ให้ค าส าคัญ 
ต้องการ รูปแบบการสอนที่ครูต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียน  คือ  มีการทบทวนเนื้อหาและความรู้เดิมก่อน
เรียนรู้เนื้อหาใหม่  มีการหาแนวทางในการศึกษาหาความรู้ใหม่  มีการก าหนดประเด็นปัญหาในเรื่องที่จะ
ศึกษา  มีการศึกษาคน้คว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีการรวบรวมข้อมูลจากการอภิปรายกลุ่ม  มี
การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดด้วยตนเอง  ขณะเดียวกันสามารถสอบถามและเปรียบเทียบความคิดของ
ตนเองกับกลุ่มเพ่ือนได้ รวมกลุ่มกันเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  มีการน าเสนอผลงานของตนเอง
และผลงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน การสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง การอภิปรายภายในกลุ่ม  และร่วมกัน
อภิปรายกลุ่มใหญ่ระหว่างครูกับนักเรียน  การประเมินผลอย่างสม่ าเสมอทั้งความรู้และทักษะกระบวนการ
และการประเมินผลด้านทักษะการคิด 
     5.2 รูปแบบการสอน (PETSA Model)  เพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีความสอดคล้องกัน               
ในทุกองค์ประกอบและมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  และมีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I) เท่ากับ 0.74             
มีกระบวนการจัดการเรียนรู้  ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 วางแผนการเรียนรู้ (P : Plan to Learn)  
ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจค้นหา (E : Explore) ขั้นที่ 3  ขั้นการคิดสร้างความรู้ (T : Think Knowledge)  ขั้นที่ 4 
แลกเปลี่ยนความรู้ (S : Share Knowledge) และขั้นที่ 5 ประยุกต์ (A : Apply) 
    5.3  ผลการใช้รูปแบบการสอน (PETSA Model)  เพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาเคมี   
             หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี  ก่อนและหลังใช้รูปแบบการสอน PETSA 

  

การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

คะแนนเต็ม n X  S.D. t p 

ก่อนเรียน 
 
หลังเรียน 

30 
 

30 

35 
 

35 

9.93 
 

25.29 

1.47 
 

1.50 

 
97.069  

 
.000 

**  p < .05 
 

จากตารางที่ 1  พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการเรียนวิชา
เคมี  หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี  หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน PETSA  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 9.93 หลังเรียนเท่ากับ 25.29    
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียนเท่ากับ 1.47  และหลังเรียนเท่ากับ 1.50 

 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ทักษะที่ 1 - 12 ทักษะตามแนวคิดของ Ennis หลัง 
              การใช้รูปแบบการสอน  PETSA   

 

ทักษะ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

คะแนน
เต็ม X  S.D. % 

ทักษะที่ 1 ระบุปัญหา 2 1.64 0.23 82.14 
ทักษะที่ 2 วิเคราะห์โต้แย้ง 3.5 2.86 0.38 81.63 
ทักษะที่ 3 ตอบอย่างชัดเจน 2 1.86 0.23 92.86 
ทักษะที่ 4 พิจารณาความน่าเชื่อถือข้อมูล 3 2.54 0.39 84.76 
ทักษะที่ 5 สังเกตและตัดสินผลข้อมูล 2 1.53 0.36 76.43 
ทักษะที่ 6 การนิรนัย 2 1.66 0.36 82.86 
ทักษะที่ 7 การอุปนัย 2 1.60 0.40 80.00 
ทักษะที่ 8 ตัดสินคุณค่า 2 1.70 0.37 85.00 
ทักษะที่ 9 ให้ความหมายของค า 3 2.51 0.43 83.81 
ทักษะที่ 10 ระบุข้อสันนิษฐาน 3 2.51 0.39 83.81 
ทักษะที่ 11 ตัดสินใจเพ่ือปฏิบัติ 2.5 2.13 0.35 85.14 
ทักษะที่ 12 การปฏิสัมพันธ์ 3 2.74 0.25 91.43 

เฉลี่ยรวม 30 25.29 1.50 84.29 
 

จากตารางที่ 2  พบว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณรายทักษะที่ 1 – 12 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   
ปีที่ 4  หลังการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน  เพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  พบว่าการคิดอย่างมี
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วิจารณญาณ  ทักษะที่ 3  สามารถตอบค าถามได้อย่างชัดเจน  ได้คะแนนสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 92.86  
รองลงมาคือทักษะที่ 12  การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 91.43 และทักษะที่ 5 
สามารถสังเกตและตัดสินผลข้อมูลที่ได้สังเกตด้วยตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคิดเป็นรอ้ยละ 76.43 

 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี  ของ 

   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ก่อนและหลังใช้รูปแบบการสอน  PETSA 
 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

คะแนนเต็ม n X  S.D. t p 

ก่อนเรียน 
 
หลังเรียน 

30 
 

30 

35 
 

35 

10.86 
 

25.46 

2.12 
 

1.75 

 
56.881 

 
.000 

**  p < .05 
จากตารางที่ 3  พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี  หน่วย

การเรียนรู้ พันธะเคมี  หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน PETSA สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.05 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 10.86 หลังเรียนเท่ากับ 25.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ก่อนเรียนเท่ากับ 2.12  และหลังเรียนเท่ากับ 1.75 
 
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  ที่มีต่อรูปแบบการสอน PETSA 
 

ความพึงพอใจของนักเรียน  ที่มีต่อรูปแบบการสอน   ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
ก่อนเรียน 
ทบทวนความรู้เดิม ซักถามปัญหาที่มีอยู่เดิม / ปัญหาที่อาจเกิดข้ึน
ในอนาคต ร่วมอภิปราย ร่วมวางแผน รู้จักแหล่งเรียนรู้ในการศึกษา
ค้นว้าความรู้ใหมเ่พ่ิมเติม 

4.52 มากที่สุด 

ระหว่างเรียน 
ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล  เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นส่วนหนึ่งของ
กลุ่ม วางแผนและท ากิจกรรมในกลุ่ม น าเสนอความรู้ ร่วมอภิปราย 
ตรวจสอบ/วิเคราะห์  สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

4.29 มาก 

หลังเรียน 
เปิดโอกาสให้ท าแบบฝึกหัด/ใบงานในห้องเรียน จัดป้ายนิเทศ  การ
วัดและประเมินผลหลังเรียน การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ 

4.46 มาก 

ภาพรวม 4.51 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยมีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผลดังนี้ 

1.  ผลการทดลองพบว่ารูปแบบการสอน PETSA  เพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
สามารถท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  สูงขึ้นภายหลังการเรียนรู้และ
สูงกว่าเกณฑ์  ทั้งนี้เพราะรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีข้ันตอนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  ได้คิด  
รายงานผลการศึกษาค้นคว้า  ผลการคิด  และมีการประเมินผลการคิด  ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
บรรลุตามวัตถุประสงค์  เนื่องจาก 
      1.1  องค์ประกอบของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เป็นไปอย่างมีระบบ  ระเบียบ  ไม่เกิด
ความสับสน  ตั้งแต่ข้อมูลน าเข้า  กระบวนการจัดกิจกรรม  ผลการจัดกิจกรรม ข้อมูลย้อนกลับ  ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของอาภรณ์  ใจเที่ยง  (2550 : 22 - 27)  ที่กล่าวว่า  ระบบการสอน (Instructional  
System)  เป็นการสอนที่น าอาแนวคิดเรื่องการจัดระบบ (System  Approach) ของการท างานเข้ามาใช้
ปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน  และได้จัดองค์ประกอบของระบบการสอนเป็น  
4  องค์ประกอบ  ดังนี้  ข้อมูลสู่การสอน (Input)  ได้แก่  การวางแผนการสอนทั้งด้านจุดประสงค์การสอน
เนื้อหา  การจัดกิจกรรมการสอน  การใช้สื่อการสอน  และการวัดผลประเมินผล  แล้วเขียนเป็นแผนการ
สอน  2) กระบวนการสอน(Process)  เป็นขั้นด าเนินการสอนตามแผนที่เขียนไว้  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  ขั้น
การสอน  และขั้นสรุป  ขั้นส าคัญอยู่ที่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอน
ของผู้สอนที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด  เมื่อด าเนินการสอนแล้วต้องมีการวัดผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วย  3) ผลการสอน (Output)  เป็นขั้นประเมินผลพฤติกรรมผู้เรียน ว่าเกิดผลสัมฤทธิ์มากน้อย
เพียงใด  ถ้าผู้เรียนบรรลุผลตรงตามจุดประสงค์แสดงว่าการจัดการเรียนการสอน ประสบผลส าเร็จ  และ  4) 
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)  เป็นขั้นการวิเคราะห์ผลหรือย้อนกลับ  มาพิจารณาว่าในการจัดการเรียนการ
สอนนั้นมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  มีปัญหาประการใด  โดยพิจารณาจากผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  
ถ้าผู้เรียนไม่บรรลุผลตามจุดประสงค์จ าเป็นต้องพิจารณาหาสาเหตุว่ามีข้อบกพร่องในจุดใดแล้วปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือให้ได้ระบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ  
      1.2  องค์ประกอบของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในแต่ละขั้น
กิจกรรมไว้อย่างชัดเจน  ได้แก่  การประเมินผลก่อนเรียนเพ่ือตรวจสอบความรู้พ้ืนฐานและการคิดของ
ผู้เรียนอยู่ในระดับใด  ก าหนดเนื้อหาการเรียน  จัดกลุ่มผู้เรียน  ก าหนดให้ผู้เรียนคิด เป็นรายบุคคล  คิด
เป็นกลุ่มเพ่ือเปรียบเทียบตนเองกันกลุ่ม และทดสอบหลังเรียนเพ่ือตรวจสอบ ข้อมูลของผู้เรียนหลังจากการ
เรียนรู้  ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ระบบการสอนของเกอร์ลัคและอีลาย  ที่ได้จัดขั้นตอนของการ
จัดการเรียนการสอนไว้  6  ส่วนด้วยกัน  คือ 1) การก าหนดวัตถุประสงค์  2) การเลือกเนื้อหาวิชา  3) การ
ประเมินพฤติกรรมก่อนการเรียน  4) การด าเนิน การสอนที่ครอบคลุมวิธีสอน  การจัดกลุ่มผู้เรียน  การจัด
ห้องเรียน การจัดเวลาเรียน และการเลือก แหล่งวิทยาการ  5) การประเมินผลการเรียน  และ 6) การ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือป้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุงส่วนต่างๆ  ของระบบ (ทิศนา  แขมมณี.  2560 : 208)   
 

2.  ผลการใช้รูปแบบการสอน PETSA  เพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีคุณภาพระดับ
มากที่สุด  และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.79  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  ทั้งนี้เพราะรูปแบบการจัด
กิจกรรมได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ในการเรียน  ก าหนดเนื้อหา  ทดสอบก่อนเรียน  ท าแบบฝึกปฏิบัติกิจรรม  
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แบ่งกลุ่มการเรียน  ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูล  อภิปรายกลุ่ม  สรุปองค์ความรู้ จัดหาสื่ออุปกรณ์ให้สอดคล้อง
กับเนื้อหา  ประเมินผลหลังเรียน  และตรวจสอบผลการเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับระบบการสอนของเกอร์ลัค
และอีลาย  ซึ่งมี  10  ขั้นตอน  คือ  1) การก าหนดวัตถุประสงค์  การก าหนดควรเป็นวัตถุประสงค์เฉพาะ
หรือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  ที่ผู้เรียนสามารถปฏิบัติและผู้สอนสามารถวัดหรือสังเกตได้  2) การ
ก าหนดเนื้อหา  เป็นการเลือกเนื้อหาที่เหมาะสม  เพ่ือก าหนดให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้และบรรลุถึงวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว้  3)  การประเมินพฤติกรรมเบื้องต้น  เป็นการประเมินก่อนเรียนเพ่ือให้ทราบถึง
พฤติกรรม และ  ภูมิหลังของผู้เรียนก่อนที่จะเรียนเนื้อหานั้นๆ  ว่าผู้เรียนมีความรู้ความ สามารถในเรื่องที่
สอนนั้นมากน้อยเพียงใด เพ่ือเป็นแนวทางในการจัด การเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม  4) การก าหนด
กลยุทธ์ของวิธีสอน  เป็นวิธีการของผู้สอนในการใช้ความรู้เรื่องราว  เลือกทรัพยากร  และก าหนดบทบาท
ของผู้เรียนในการเรียน  ซึ่งเป็นแนวทางเฉพาะเพ่ือช่วยให้สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนการ
สอนนั้น  5)  การจัดแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นการจัดกลุ่มผู้เรียนให้เหมาะสมกับวิธีสอนและเพ่ือให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ร่วมกันอย่างเหมาะสม  การจัดกลุ่มต้องพิจารณาจากวัตถุประสงค์  เนื้อหา  และวิธีการสอนด้วย  6) 
การก าหนดเวลาเรียน  หรือการใช้เวลาใน  การเรียนการสอนจะขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่จะเรียน  วัตถุประสงค์  
สถานที่  และความสนใจของผู้เรียน  7) การจัดสถานที่เรียน  การจัดสถานที่เรียนขึ้นอยู่กับขนาดของกลุ่ม
ผู้เรียน บางครั้ง บางครั้ง สถานที่อาจไม่เหมาะสมกับวิธีการสอนแต่ละอย่าง  8) การเลือกสรรทรัพยากร  
เป็นการที่ผู้สอนเลือกสื่อการสอนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการสอน  และขนาดของกลุ่มผู้เรียน  
9) การประเมินผล  หมายถึง  การประเมินผลพฤติกรรมของผู้เรียน  อันเกิดจากกระบวนการปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันเอง  ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน  หรือระหว่างผู้เรียนกับสื่อการสอน  การ
ประเมินผลเป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายของระบบการสอนที่ยึดเอาวัตถุประสงค์เป็นที่ตั้ง  และ 10) การ
วิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับเป็นการวิเคราะห์ผลหรือพิจารณาย้อนกลับมาพิจารณาว่าในการด าเนินงานมี
ข้อบกพร่องอะไรบ้างในระบบ  หรือมีปัญหาประการใดบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการ
สอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น(อาภรณ์ ใจเที่ยง. 2550 : 34-35) สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2548 : 97)  
ที่กล่าวว่าตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิส  นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ กัน  โดยอาศัย
ประสบการณ์เดิม  โครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่ ความสนใจ และแรงจูงใจภายในตนเองเป็นจุดเริ่มต้น  ครู
มีหน้าที่จัดการให้นักเรียนไปปรับขยายโครงสร้างทางปัญญาของนักเรียนเองภายใต้สมมุติฐาน 
(Assumption)  ที่ว่าสถานการณ์ที่เป็นปัญหา  และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา  
ซึ่งความขัดแย้งทางปัญญาเป็นแรงจูงใจให้เกิดกิจกรรมไตร่ตรอง  เพ่ือขจัดความขัดแย้งนั้น  การไตร่ตรอง
บนฐานแห่งประสบการณ์และโครงสร้างทางปัญญาที่อยู่ภายใต้การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกระตุ้นให้มีการ
สร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา  และสอดคล้องกับวัฒนาพร ระงับทุกข์ (2545 : 174) ที่กล่าวว่าการเรียนรู้
แบบร่วมมือเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ  แต่ละกลุ่ม
ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน  โดยแต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการ
เรียนรู้และความส าเร็จของกลุ่ม  โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้  
รวมทั้งเป็นก าลังใจให้กันและกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะด้านการเรียนการสอน 
 1.1  จากการวิจัยพบว่าการใช้รูปแบบการสอน PETSA  เพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
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ส่งผลดีต่อนักเรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ดังนั้นจึงควรส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการพัฒนารูปแบบการสอนวิชาเคมีในหน่วยการเรียนรู้อื่นๆ  ในระดับชั้นมัธยมศึกษา  และ
วิชาอ่ืนๆ  เพ่ือพัฒนาการสอนต่อไป 
 1.2  การใช้รูปแบบการสอน PETSA  เพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นการสอนที่
นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้  ได้ฝึกคิด  ฝึกปฏิบัติ  ได้เห็นภาพที่เป็นรูปธรรม  นักเรียนจะไม่เบื่อหน่ายการ
เรียน  มีความกระตือรือร้นในการเรียน  ซึ่งจะมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และกระบวนการคิดจึงควร
น าไปใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 1.3  การใช้รูปแบบการสอน PETSA  เพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะใช้เวลาในการ
ด าเนินกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามแนวคิดของตนเองและอภิปรายกลุ่ม  เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนและ
แก้ไขปัญหา  หรืออุปสรรคใดๆ ครูต้องคอยดูแล แนะน าอย่างใกล้ชิด  เตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อม
เสมอ  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  และบันทึกหลังสอนเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป 
  

2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 2.1  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบรูปแบบการสอนหลายๆ  รูปแบบ เปรียบเทียบกัน ว่า
แต่ละรูปแบบจะเป็นไปตามที่วัตถุประสงค์หรือไม่ 
 2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีผลต่อกระบวนการคิด 
อ่ืนๆ  เช่น  การคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิดเชิงเหตุผล  เป็นต้น 
 2.3  ควรท าการวิจัยเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนว่ามีความรู้สึกต่อล าดับขั้นตอนในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร 
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