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บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมลูพืน้ฐานที่เกีย่วข้องกบัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
2) ออกแบบและพฒันารปูแบบการสอน  และค่าดัชนีประสิทธิผลของรปูแบบการสอน 0.5 ข้ึนไป  3) ศึกษา
ผลการใช้รูปแบบสอน โดยเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ก่อนและหลงัการเรยีนรู้  เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กอ่นและหลังการเรียนรู้  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อรปูแบบ
การสอน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครัง้นี้ ได้แก่  นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 4/6  จ านวน 35 คน 
ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถาม 
ความต้องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 2) แบบสัมภาษณ์ผู้ให้ค าส าคัญ  3) แบบวัดการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 4) แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  5) แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนทีเ่รียน
ด้วยรูปแบบการสอน  การวิเคราะห์ข้อมลู  ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  ค่าเฉลีย่  สว่น
เบีย่งเบนมาตรฐาน  และทดสอบค่าที (t – test  dependent Samples) 
 ผลการวิจัยสรปุได้ดังนี้  1)  ผลการศึกษาข้อมลูพื้นฐานทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดเรยีนการสอนวิชาเคมี  
รูปแบบการสอนที่นักเรียนต้องการ  คือ มีการทบทวนความรู้เดิมก่อนเรียนเนื้อหาวิชาใหม่ต่อไป  เรียน
เป็นกลุ่ม  ต้องการเวลาในการคิดเป็นของตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุม่  สรุปองค์ความรู้
ด้วยตนเอง  ให้ครูสรุปองค์ความรู้ให้  ต้องการอภิปรายในกลุ่มและอภิปรายในช้ันเรียน   สื่อที่ครูใช้ควร
สัมผัสได้  และเป็นสื่อที่ทัง้นักเรียนและครูสามารถใช้ได้ร่วมกัน  มีการประเมินผลทัง้ระหว่างเรียนและหลัง
เรียน  ผู้ให้ค าส าคัญต้องการ รปูแบบการสอนที่ครูต้องการให้เกิดข้ึนกบันักเรียน คือ มีการทบทวนเนื้อหา
และความรู้เดมิก่อนเรียนรู้เนื้อหาใหม่  มีการหาแนวทางในการศึกษาหาความรู้ใหม่  มีการก าหนดประเด็น
ปัญหาในเรื่องทีจ่ะศึกษา  มีการศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีการรวบรวมข้อมลูจากการ
อภิปรายกลุม่ มีการเปิดโอกาสให้นกัเรยีนได้คิดด้วยตนเอง ขณะเดียวกนัสามารถสอบถามและเปรียบเทยีบ 
ความคิดของตนเองกบักลุ่มเพื่อนได้ รวมกลุม่กันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  มีการน าเสนอผลงาน
ของตนเองและผลงานกลุ่มหน้าช้ันเรียน การสรุปองค์ความรูไ้ด้ด้วยตนเอง การอภิปรายภายในกลุ่ม  และ
ร่วมกันอภิปรายกลุ่มใหญ่ระหว่างครกูับนักเรียน  การประเมนิผลอย่างสม่ าเสมอทั้งความรู้และทกัษะ
กระบวนการและการประเมินผลด้านทักษะการคิด  2) รูปแบบการสอน (PETSA Model) เพื่อสง่เสรมิการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี ส าหรับนกัเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4  มคีวามสอดคลอ้งกันในทุกองค์ประกอบและมีความเหมาะสมในระดบัมากที่สุด  และมีค่า
ดัชนีประสทิธิผล (E.I) เท่ากับ 0.74  มีกระบวนการจัดการเรยีนรู้  ซึง่ประกอบด้วย 5 ข้ัน คือ ข้ันที่ 1 วาง
แผนการเรียนรู ้(P : Plan to Learn)  ข้ันที่ 2 ข้ันส ารวจค้นหา (E : Explore) ข้ันที่ 3  ข้ันการคิดสร้าง
ความรู้ (T : Think Knowledge)  ข้ันที่ 4 แลกเปลี่ยนความรู ้(S : Share Knowledge) และข้ันที่ 5 
ประยุกต ์(A : Apply) และ 3) ผลการใช้รปูแบบการสอน (PETSA Model)  เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมี
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วิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี  ส าหรบันักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4  พบว่า  1) การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05   2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  และ 3)  นักเรยีนมีความพึงพอใจต่อรปูแบบการสอนอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

 
ค าส าคัญ  : รูปแบบการสอน  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   

 
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 
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 
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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 เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสตปิัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและ
สนับสนุน  ให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทัง้สง่เสรมิใหม้ีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต การศึกษาต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนใหเ้ป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญได้ตามความ
ถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอ่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  (ราชกิจจานุเบกษา.  
2560 : 14) ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ  กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องเป็น ไปเพือ่พัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สตปิัญญา ความรู้ และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝกึ
ทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์  และการประยุกต์ ความรู้มาใช้เพือ่ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา  จัดกจิกรรมให้ผูเ้รียนได้เรียนรูจ้ากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติ  ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 
รักการอ่านและใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง (พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2562) 
 การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) พัฒนาคนใหม้ีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติ
ที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มจีริยธรรมและคุณธรรม โดยมุ่งเนน้การพัฒนาคนใน  การพฒันาทักษะความรู้
ความสามารถของคน มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทีเ่หมาะสม และทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21 (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ. 2559 : 1-15) 
 การพัฒนาตอ้งปรับกระบวนการเรียนรู้ทีส่่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรูจ้ากการปฏิบัตจิรงิ  เน้น
พัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี พัฒนาผู้เรียนทุกคนใหม้ีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  (3Rs8Cs)  ซึ่งทกัษะการคิดอย่างมวิีจารณญาณ  ทักษะด้านความร่วมมือ  การ
ท างานเป็นทีม  และภาวะผู้น า เป็นส่วนหนึ่งของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา. 2560 : 8-16)  
 จะเห็นว่ารัฐพยายามพัฒนาคุณภาพและการจัดการศึกษาในทุกระดบัและทุกรูปแบบใหส้อดคลอ้ง
กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิและสังคม  เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  
สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  พัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนรู้  โดยให้ผูส้อนจัดเนื้อหาสาระ  จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึกผู้เรียนให้เกิดทักษะกระบวนการคิด   จัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติ  ให้ท าได้  คิดเป็น  ท าเป็น  ในสังคมโลกปจัจบุันและอนาคต  
วิทยาศาสตร์มบีทบาทส าคัญยิง่  เพราะวิทยาศาสตรเ์กี่ยวข้องกับชีวิตของทกุคน  ทั้งในการด ารงชีวิต
ประจ าวันและในงานอาชีพต่างๆ  เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนผลผลิตต่างๆ  ที่คนได้ใช้เพื่ออ านวยความ
สะดวกในชีวิตและในการท างานล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และ
ศาสตร์อื่นๆ  ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพฒันาเทคโนโลยี  วิชาเคมีเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ง  ที่มี
บทบาทส าคัญร่วมกับวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ ทั้งวิทยาศาสตร์บริสทุธ์ิและวิทยาศาสตร์ประยุกต์  สถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องจัดการเรียนรู้ที่ใหผู้้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด ในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560   

จากประสบการณ์การสอนของผู้วิจัย  พบว่าสาเหตหุนึ่งที่ท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนลดลงทุกๆ ปี  น่าจะมสีาเหตุมาจากผูเ้รียนขาดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ขาดทักษะ         
การสรุปหลักการส าคัญที่เกิดจาการเรียนรู้  ขาดทักษะกระบวนการในการแก้ปญัหา  ขาดทักษะการคิด  
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โดยเฉพาะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ขาดความมั่นใจในตนเอง  ขาดทักษะการท างานกลุ่ม  ซึ่งสังเกตได้
จากผูเ้รียนพอใจที่จะคิดและท างานคนเดียว  และที่ส าคัญครูยังจัดกิจกรรม  การเรียนการสอนที่ยึดครู 
เป็นศูนย์กลาง  ยังสอนแบบสาธิต  ใหผู้เ้รียนเลียนแบบ  ใหป้ฏิบัติตาม  ไม่ไดฝ้ึกให้นักเรียนคิดริเริ่มและ
สรา้งสรรค์  จึงท าใหผู้้เรียนขาดโอกาสในการฝึกคิด  วิเคราะหแ์ละวางแผนปฏิบัตงิาน  และแก้ปญัหาทีเ่กิดข้ึน
ด้วยตนเอง  นักเรียนขาดโอกาสรวมกลุม่เพือ่นขณะที่เรียน  ดังนั้นผูส้อนต้องปรบัเปลี่ยนรูปแบบการสอน
เดิมที่ท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรูท้ี่สอดคล้องและสนองตอ่ความต้องการผูเ้รียน 

การเรียนรู้ในผู้เรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสหรอืทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Cooperative  Learning) เป็นการเรียนรู้กลุ่มยอ่ยโดยมี
สมาชิกกลุ่มทีม่ีความสามารถแตกต่างกันประมาณ  3 – 6  คน  ช่วยกันเรียนรูเ้พื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม 

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  เป็นกระบวนการเรียนการสอนทีเ่น้นใหผู้้เรียนมสี่วนร่วมและ
มีปฏิสัมพันธ์กับกจิกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติทีห่ลากหลายรปูแบบ เช่น การวิเคราะห ์การสังเคราะห ์
การระดมสมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การจัดกจิกรรมช่วยพัฒนาทกัษะการคิดวิเคราะห ์การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ การสือ่สาร/น าเสนอ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง 

 จากที่กล่าวข้างต้นเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ทัง้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิส (Constructivism)  และ
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Cooperative Learning) มีผลต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
เชาวน์ปัญญาของผู้เรียน  ดังที่ ศันสนีย์  ฉัตรคุปต์  และอุษา  ชูชาติ (2544 : 10)  กล่าวว่า  มนุษย์มีสมอง
พร้อมที่จะเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ได้จากธรรมชาติ  สมองมีความพร้อม ที่จะเรียนรู้ในเวลาที่แตกต่างกัน
ไป  การที่มนุษย์สามารถเรียนรูส้ิ่งต่างๆ  ช่วยให้มนุษย์มีความฉลาดและมีความคิด  รวมทั้งช่วยให้ปรบัตัว
และพัฒนาไปสู่ความสมบรูณ์พรอ้มของชีวิตได้โดยการคิด การคิดเป็นการท างานของสมอง 

 เมื่อพจิารณาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พบว่าผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  ในปี 2559 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาวิทยาศาสตร์         
มีคะแนนเฉลี่ย31.62  ซึ่งมีคะแนนต่ ากว่ารอ้ยละ 50  ความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียนเทียบกับ
นานาประเทศทั่วโลกและในอาเซียน ผลการประเมิน PISA 2015 (ปี 2558) คะแนนเฉลี่ยเรื่องการรู้         
เรื่องวิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ยนานาชาติ (OECD) ประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 55  จาก 72 ประเทศซึ่งต่ ากว่า
ประเทศสงิคโปร์  และเวียดนาม  โดยภาพรวมผลการพฒันาคุณภาพการศึกษายังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ  
นักเรียนยงัขาดความสามารถในการจัดการ  การสังเคราะหข้์อมูลทีส่ืบค้นได้  และการน าไปใช้ประโยชน์ 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2560 : 33-64)  และผลการทดสอบวิชาเคมี(สารและสมบัติของสาร)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนเดชะปตัตนยานุกูล  ได้ผลการทดสอบต่ ากว่ารอ้ยละ 
50  และต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษาที่ก าหนดไว้ร้อยละ 75   
 ผู้วิจัยจงึต้องการแกป้ัญหาการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี  ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการจัดการเรยีนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิส  
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ  และการจัดการเรียนรูเ้ชิงรกุ (Active Learning)  มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นการส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ปีที่ 4  ข้ึน  เพื่อแก้ปัญหาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รยีนให้เป็นไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพือ่ศึกษาข้อมลูพื้นฐานทีเ่กีย่วข้องกับการจดักจิกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี    
2.  เพือ่ออกแบบและพฒันารปูแบบการสอน  เพือ่สง่เสรมิการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี  ส าหรบันกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  และค่าดัชนี
ประสิทธิผลของรูปแบบการสอน 0.5  ข้ึนไป 

3.  เพือ่ศึกษาผลการใช้รูปแบบสอน เพือ่สง่เสรมิการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรยีนวิชาเคม ีหน่วยการเรยีนรู้ พันธะเคมี  ส าหรบันกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ดังนี ้

    3.1 เปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ก่อนและหลงัการเรยีนรูโ้ดยใช้รูปแบบการสอน 
เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี  
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

    3.2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ก่อนและหลงัการเรียนรูโ้ดยใช้รปูแบบการสอน 
เพื่อสง่เสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี  
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

   3.3  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอน  เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี  ส าหรับนกัเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ 4 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ทีเ่รยีนวิชาเคมี หน่วยการเรยีนรู้ พันธะเคมี โดยใช้รูปแบบการสอน 
มกีารคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลงัเรียนสงูกว่ากอ่นเรยีน 

2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ทีเ่รยีนวิชาเคมี หน่วยการเรยีนรู้ พันธะเคมี โดยใช้รูปแบบการสอน 
มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย   

การออกแบบและพฒันารปูแบบการสอน  เพือ่สง่เสรมิการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี ส าหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  และค่าดัชนี
ประสิทธิผลของรูปแบบการสอน 0.5  ข้ึนไป 

เพื่อให้การสร้างและออกแบบรปูแบบการสอนวิชาเคมี  ส่งผลต่อการพฒันาผูเ้รียน  ผู้วิจัยได้ศึกษา
ระบบการสอนของเกอร์ลัค  และอีลาย (Gerlach  &  Ely) และแนวคิดของเควิน  ครุส  ร่วมกับ
กระบวนการวิจัยและพฒันา (Research  and  Development)  ก าหนดข้ันตอนการวิจัยพร้อมกับสร้าง
และออกแบบรูปแบบการสอน PETSA  วิชาเคมี  ตามการสร้างองค์ความรู้  การเรียนรู้แบบร่วมมอื และ
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  ผู้วิจัยได้สรุปกรอบแนวคิดทฤษฎีในการก าหนดการ
สร้างและออกแบบรปูแบบการสอน PETSA  ดังภาพที่ 1  
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ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดทฤษฎีในการพัฒนาและการใช้รปูแบบการสอน PETSA 
 

ระบบการสอนของเกอรล์ัคและอลีาย (Gerlach  and  Ely) 
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การก าหนดยทุธวิธีในการสอน 
ทฤษฎี 
คอนสตรัค
ติวิส 

 1. การเรียนรู้เกิดจากประสบการณ์ตรง 
2.นักเรียนเป็นผูส้ร้างความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ กัน  โดยอาศัยประสบการณ์เดมิ   
2. ผู้เรียนเป็นผูส้รา้งความหมายแกส่ิง่ที่ไดเ้รียน  โดยการน ามาเช่ือมโยงกบัความรู้
เดิมหรือประสบการณ์เดมิ 
3. การแลกเปลี่ยนการเรียนรูร้ะหว่างกันเป็นกิจกรรมการเรยีนรู้ที่สง่เสริมให้
ผู้เรียนได้สื่อสารและมปีฏิสัมพันธ์กบัเพื่อน   

ทฤษฎี 
การเรียนรู้
แบบ
ร่วมมือ 

 1. การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย  โดยมสีมาชิกกลุ่มทีม่ีความสามารถแตกต่างกัน  
ช่วยกันเรียนรู้ไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม   
2. มีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดในเชิงสร้างสรรค์   
3. มีการฝกึทักษะช่วยเหลือกันท างานและทกัษะการท างานกลุ่มย่อย 

การเรียนรู้
เชิงรุก 
(Active 
Learning) 

 1. ผู้เรียนไดฝ้ึกคิดค าถามเกี่ยวกบัสิง่ที่ได้เรียน 
2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  มีการสร้างองค์ความรู้ สรา้งปฏิสัมพันธ์  และ 
   ร่วมมือกันภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม 
3. การจัดกจิกรรมที่เน้นการมสี่วนร่วมของผูเ้รียน 

 
 
 
 
 
  
 
 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

ความพึงพอใจ 
 

 

รูปแบบการสอน “PETSA” 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 แบ่งออกเป็น  3  ข้ันตอน คือ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานทีเ่กี่ยวข้องกับการจดักจิกรรมการเรียนรู้
วิชาเคม ีโดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพฒันารปูแบบการสอน  ศึกษารูปแบบการสอนที่นกัเรียน
ต้องการ  และการให้ข้อมูลจากนักการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการสอนทีส่ามารถน ามาใช้จัดกจิกรรมการ
เรียนรู้ที่สามารถพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  2) การออกแบบและ
พัฒนารปูแบบการสอน  โดยสังเคราะห์ข้อมลูที่ได้และน ามาเป็นรปูแบบการสอนการสอนทีส่ามารถสง่เสรมิ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน ใหม้ีค่าดัชนีประสทิธิผลของรูปแบบการสอน 0.5  
ข้ึนไป  3) การศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอน  ด าเนินการตามล าดบั ดังนี ้
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มการเรียน
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  จ านวน 7 ห้องเรียน รวม 217 คน โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกลู  อ าเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4/6 
จ านวน 35 คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุม่ (Cluster  Random  Sampling) 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย   
              2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  ประกอบด้วยรปูแบบการสอน PETSA  ที่มีล าดับข้ันตอนใน
การจัดกจิกรรมทีป่รากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 15 แผน  เอกสารประกอบการเรียน  แบบฝึก
กิจกรรม  และใบงาน 
     2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็ข้อมลู 
  2.2.1 แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  จ านวน 7 ข้อ ที่มีความเช่ือมั่น เท่ากบั .95 
  2.2.2 แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี  เป็น
แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ใช้ทดสอบกอ่นเรียนและหลังเรียน ได้ค่าความยากง่าย(p) 
อยู่ระหว่าง 0.21-0.79  และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.27-0.73 และค่าความเช่ือมั่น เท่ากบั .82 
  2.2.3 แบบประเมินความพงึพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอน  ข้อมีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ  โดยมีเนื้อหาครอบคลุมองค์ประกอบ
ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ก่อนเรียน  ระหว่างเรียน และหลงัเรียน 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     3.1  ศึกษาทฤษฎีการสร้างระบบเรียนรู ้ทฤษฎีคอนสตรคัติวิส ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และทฤษฎีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การสอบถามความ
ต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี  จากนักเรียนช้ันมัธยม ศึกษาปีที่ 4  แผนการเรียน
วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์  จ านวน  35  คน  สัมภาษณ์ผู้ทีเ่กี่ยวข้องทางการศึกษา  จากกลุ่มเป้าหมาย
จ านวน  10 คน  ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร ์ จ านวน 5 คน  ผู้บรหิารสถานศึกษา รวม 2 คน  ผู้เช่ียวชาญ
ด้านหลักสูตรและการสอน  จ านวน 3 คน  ว่าต้องการให้ครจูัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพฒันาให้
นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และมีทักษะด้านการคิดให้สงูข้ึน  ครูควรมีแนวทางการจัดกจิกรรมการ
เรยีนรู้  ลักษณะของการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ ที่ท าให้นกัเรียนเกิดทักษะการคิด  ลักษณะของกลุ่มการเรียน  
การจัดกจิกรรมที่นักเรียนมีโอกาสสร้างและตรวจสอบผลงานของตนเอง  ลกัษณะการแลกเปลี่ยนความรู้
ในห้องเรียนในลักษณะใด  และศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
และพัฒนารูปแบบการสอน  จากรูปแบบการสอนระบบเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอน
สตรัคติวิส  การเรียนรู้แบบร่วมมอื และการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก (Active Learning) 
     3.2 การออกแบบและพฒันารปูแบบการสอน  และหาค่าประสิทธิผลของรูปแบบการสอน  
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    3.3 ประเมินผลก่อนเรียนด้วยแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
จากนั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรปูแบบการสอน PETSA  เมื่อเสร็จสิ้นแล้วประเมินผลหลงัเรียนด้วย
แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  และแบบวัดความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีตอ่รปูแบบการสอน 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล   

    4.1 การวิเคราะห์ข้อมลูด าเนินการวิเคราะหเ์นื้อหา (Content Analysis)  ส าหรับการศึกษา
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

    4.2 การวิเคราะห์ข้อมลูด าเนินการวิเคราะหเ์นื้อหา (Content  Analysis) ส าหรับการพฒันา
รูปแบบการสอน และหาค่าประสิทธิผลของรปูแบบการสอน ตามวิธีของ Goodman, Fletcher  และ 
Schneider 

    4.3 การวิเคราะห์ข้อมลูด าเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  และ
เปรียบเทียบ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ก่อนและหลังเรียน  โดยการทดสอบค่าที (t – test  dependent 
Samples)  และประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อรูปแบบการสอน ใช้แบบประเมินทีผู่้วิจัยสร้างขึ้น  
โดยค านวณค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 5. ผลการวิจัย 

    การผลวิจัยการพัฒนารปูแบบการสอน  เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน วิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคม ี ส าหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  เป็นดังนี ้

    5.1 ผลการศึกษาข้อมลูพืน้ฐานทีเ่กี่ยวข้องกบัการจัดเรยีนการสอนวิชาเคมี  รูปแบบการสอน          
ที่นักเรียนต้องการ  คือ มีการทบทวนความรู้เดมิก่อนเรียนเนื้อหาวิชาใหม่ต่อไป  เรียนเป็นกลุ่ม  ต้องการ
เวลาในการคิดเป็นของตนเอง มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่ม  สรปุองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ให้ครู
สรปุองค์ความรู้ให้ ต้องการอภิปรายในกลุม่และอภิปรายในช้ันเรียน  สื่อที่ครูใช้ควรสัมผสัได้  และเป็นสื่อ
ที่ทั้งนักเรียนและครสูามารถใช้ได้ร่วมกัน  มีการประเมินผลทั้งระหว่างเรียนและหลังเรียน  ผู้ให้ค าส าคัญ 
ต้องการ รปูแบบการสอนที่ครูต้องการให้เกิดข้ึนกบันักเรียน  คือ  มีการทบทวนเนื้อหาและความรู้เดมิก่อน
เรียนรู้เนื้อหาใหม่  มีการหาแนวทางในการศึกษาหาความรู้ใหม่  มีการก าหนดประเด็นปัญหาในเรื่องที่จะ
ศึกษา  มีการศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีการรวบรวมข้อมูลจากการอภิปรายกลุม่  มี
การเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดคิ้ดด้วยตนเอง  ขณะเดียวกันสามารถสอบถามและเปรียบเทียบความคิดของ
ตนเองกบักลุ่มเพื่อนได้ รวมกลุ่มกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  มีการน าเสนอผลงานของตนเอง
และผลงานกลุ่มหน้าช้ันเรียน การสรปุองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง การอภิปรายภายในกลุ่ม  และร่วมกัน
อภิปรายกลุ่มใหญ่ระหว่างครกูับนักเรียน  การประเมินผลอยา่งสม่ าเสมอทัง้ความรู้และทักษะกระบวนการ
และการประเมินผลด้านทักษะการคิด 
     5.2 รูปแบบการสอน (PETSA Model)  เพือ่สง่เสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ พนัธะเคมี ส าหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  มคีวามสอดคลอ้งกัน               
ในทุกองค์ประกอบและมีความเหมาะสมในระดบัมากทีสุ่ด  และมีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I) เท่ากบั 0.74             
มีกระบวนการจัดการเรียนรู้  ซึง่ประกอบด้วย 5 ข้ัน คือ ข้ันที่ 1 วางแผนการเรียนรู ้(P : Plan to Learn)  
ข้ันที่ 2 ข้ันส ารวจค้นหา (E : Explore) ข้ันที่ 3  ข้ันการคิดสร้างความรู ้(T : Think Knowledge)  ข้ันที่ 4 
แลกเปลี่ยนความรู ้(S : Share Knowledge) และข้ันที่ 5 ประยุกต ์(A : Apply) 
    5.3  ผลการใช้รูปแบบการสอน (PETSA Model)  เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี  ส าหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4   
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาเคมี   
             หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี  ก่อนและหลงัใช้รูปแบบการสอน PETSA 

  

การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

คะแนนเต็ม n X  S.D. t p 

ก่อนเรียน 
 
หลงัเรียน 

30 
 

30 

35 
 

35 

9.93 
 

25.29 

1.47 
 

1.50 

 
97.069  

 
.000 

**  p < .05 
 

จากตารางที่ 1  พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4  มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการเรียนวิชา
เคมี  หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี  หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน PETSA  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 9.93 หลังเรียนเท่ากบั 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 ระบปุัญหา 2 1.64 0.23 82.14 
ทักษะที่ 2 วิเคราะห์โต้แยง้ 3.5 2.86 0.38 81.63 
ทักษะที่ 3 ตอบอย่างชัดเจน 2 1.86 0.23 92.86 
ทักษะที่ 4 พิจารณาความน่าเช่ือถือข้อมลู 3 2.54 0.39 84.76 
ทักษะที่ 5 สังเกตและตัดสินผลข้อมลู 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 ตัดสินใจเพือ่ปฏิบัต ิ 2.5 2.13 0.35 85.14 
ทักษะที่ 12 การปฏิสมัพันธ์ 3 2.74 0.25 91.43 

เฉลี่ยรวม 30 25.29 1.50 84.29 
 

จากตารางที่ 2  พบว่าการคิดอยา่งมีวิจารณญาณรายทักษะที่ 1 – 12 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา   
ปีที่ 4  หลังการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน  เพื่อสง่เสรมิการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสมัฤทธ์ิทางการ
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เรยีนวิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ พนัธะเคมี  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  พบว่าการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  ทักษะที่ 3  สามารถตอบค าถามได้อย่างชัดเจน  ได้คะแนนสงูที่สดุคิดเป็นร้อยละ 92.86  
รองลงมาคือทักษะที่ 12  การปฏิสมัพันธ์กับผู้อื่น  มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 91.43 และทกัษะที่ 5 
สามารถสังเกตและตัดสินผลข้อมูลที่ได้สังเกตด้วยตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคิดเป็นร้อยละ 76.43 

 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี  ของ 

   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ก่อนและหลังใช้รปูแบบการสอน  PETSA 
 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

คะแนนเต็ม n X  S.D. t p 

ก่อนเรียน 
 
หลงัเรียน 

30 
 

30 

35 
 

35 

10.86 
 

25.46 

2.12 
 

1.75 

 
56.881 

 
.000 

**  p < .05 
จากตารางที่ 3  พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  หน่วย

การเรียนรู้ พันธะเคมี  หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน PETSA สูงกว่ากอ่นเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.05 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยกอ่นเรียนเท่ากับ 10.86 หลังเรียนเท่ากบั 25.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ก่อนเรียนเท่ากับ 2.12  และหลงัเรียนเท่ากับ 1.75 
 
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพงึพอใจของนักเรียน  ที่มีตอ่รูปแบบการสอน PETSA 
 

ความพึงพอใจของนักเรียน  ที่มีต่อรปูแบบการสอน   ค่าเฉลี่ย ระดับความพงึพอใจ 
ก่อนเรียน 
ทบทวนความรูเ้ดิม ซักถามปัญหาที่มีอยูเ่ดิม / ปัญหาที่อาจเกิดข้ึน
ในอนาคต ร่วมอภิปราย ร่วมวางแผน รู้จักแหลง่เรียนรู้ในการศึกษา
ค้นว้าความรู้ใหม่เพิ่มเติม 

4.52 มากที่สุด 

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

4.29 มาก 

หลังเรียน 
เปิดโอกาสให้ท าแบบฝึกหัด/ใบงานในห้องเรียน จัดป้ายนิเทศ  การ
วัดและประเมินผลหลังเรียน การส่งเสริมและพฒันาองค์ความรู ้

4.46 มาก 

ภาพรวม 4.51 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4  นักเรยีนมีความพงึพอใจต่อรูปแบบการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยมปีระเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผลดงันี้ 

1.  ผลการทดลองพบว่ารูปแบบการสอน PETSA  เพื่อส่งเสรมิการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  
สามารถท าให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  สงูข้ึนภายหลงัการเรียนรู้และ
สูงกว่าเกณฑ์  ทัง้นีเ้พราะรปูแบบการจดักจิกรรมการเรียนรู้ มข้ัีนตอนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  ได้คิด  
รายงานผลการศึกษาค้นคว้า  ผลการคิด  และมีการประเมินผลการคิด  ท าให้การจัดกจิกรรมการเรียนรู้
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
ปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษาและการจดัการเรยีนการสอน  และได้จัดองค์ประกอบของระบบการสอนเป็น  
4  องค์ประกอบ  ดังนี ้ ข้อมูลสู่การสอน (Input)  ได้แก่  การวางแผนการสอนทั้งด้านจุดประสงค์การสอน
เนื้อหา  การจัดกิจกรรมการสอน  การใช้สื่อการสอน  และการวัดผลประเมินผล  แล้วเขียนเป็นแผนการ
สอน  2) กระบวนการสอน(Process)  เป็นข้ันด าเนินการสอนตามแผนที่เขียนไว้  ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน  ข้ัน
การสอน  และข้ันสรุป  ข้ันส าคัญอยู่ที่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอน
ของผู้สอนที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด  เมื่อด าเนินการสอนแล้วต้องมีการวัดผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วย  3) ผลการสอน (Output)  เป็นข้ันประเมินผลพฤติกรรมผู้เรียน ว่าเกิดผลสัมฤทธ์ิมากน้อย
เพียงใด  ถ้าผู้เรียนบรรลุผลตรงตามจุดประสงค์แสดงว่าการจัดการเรียนการสอน ประสบผลส าเร็จ  และ  4) 
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)  เป็นข้ันการวิเคราะห์ผลหรือย้อนกลับ  มาพิจารณาว่าในการจัดการเรียนการ
สอนนั้นมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  มีปัญหาประการใด  โดยพิจารณาจากผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน  
ถ้าผู้เรียนไม่บรรลุผลตามจุดประสงค์จ าเป็นต้องพิจารณาหาสาเหตุว่ามีข้อบกพร่องในจุดใดแล้วปรับปรุง
แก้ไขเพื่อให้ได้ระบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ  
      1.2  องค์ประกอบของรปูแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในแต่ละข้ัน
กิจกรรมไว้อย่างชัดเจน  ได้แก่  การประเมินผลก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานและการคิดของ
ผู้เรียนอยู่ในระดับใด  ก าหนดเนื้อหาการเรียน  จัดกลุ่มผู้เรียน  ก าหนดให้ผู้เรียนคิดเป็นรายบุคคล  คิด
เป็นกลุ่มเพื่อเปรียบเทียบตนเองกันกลุ่ม และทดสอบหลังเรียนเพื่อตรวจสอบ ข้อมูลของผู้เรียนหลังจากการ
เรียนรู้  ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ระบบการสอนของเกอร์ลัคและอีลาย  ที่ได้จัดข้ันตอนของการ
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
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อป้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุงส่วนต่างๆ  ของระบบ (ทิศนา  แขมมณี.  2560 : 208)   
 

2.  ผลการใช้รูปแบบการสอน PETSA  เพื่อส่งเสริมการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี  ส าหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีคุณภาพระดบั
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มากที่สุด  และมีค่าดัชนีประสทิธิผลเทา่กบั 0.79  ซึง่สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  ทัง้นีเ้พราะรปูแบบการจัด
กิจกรรมได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ในการเรียน  ก าหนดเนื้อหา  ทดสอบกอ่นเรียน  ท าแบบฝึกปฏิบัตกิิจรรม  
แบ่งกลุ่มการเรียน  ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมลู  อภิปรายกลุ่ม  สรุปองค์ความรู้ จัดหาสื่ออปุกรณ์ให้สอดคล้อง
กับเนื้อหา  ประเมินผลหลงัเรียน  และตรวจสอบผลการเรียน  ซึ่งสอดคล้องกบัระบบการสอนของเกอร์ลัค
และอีลาย  ซึ่งมี  10  ข้ันตอน  คือ  1) การก าหนดวัตถุประสงค์  การก าหนดควรเป็นวัตถุประสงค์เฉพาะ
หรือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  ที่ผูเ้รียนสามารถปฏิบัติและผู้สอนสามารถวัดหรือสังเกตได้  2) การ
ก าหนดเนื้อหา  เป็นการเลือกเนื้อหาที่เหมาะสม  เพื่อก าหนดให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้และบรรลุถึงวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว้  3)  การประเมินพฤติกรรมเบื้องต้น  เป็นการประเมินก่อนเรียนเพื่อให้ทราบถึง
พฤติกรรม และ  ภูมิหลังของผู้เรียนก่อนที่จะเรียนเนื้อหานั้นๆ  ว่าผู้เรียนมีความรู้ความ สามารถในเรื่องที่
สอนน้ันมากนอ้ยเพียงใด เพื่อเป็นแนวทางในการจัด การเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม  4) การก าหนด
กลยุทธ์ของวิธีสอน  เป็นวิธีการของผู้สอนในการใช้ความรู้เรือ่งราว  เลือกทรพัยากร  และก าหนดบทบาท
ของผู้เรียนในการเรียน  ซึ่งเป็นแนวทางเฉพาะเพื่อช่วยใหส้ามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนการ
สอนน้ัน  5)  การจัดแบ่งกลุม่ผูเ้รียนเป็นการจัดกลุม่ผูเ้รียนให้เหมาะสมกบัวิธีสอนและเพื่อใหผู้้เรียนได้
เรียนรูร้่วมกันอย่างเหมาะสม  การจัดกลุ่มต้องพจิารณาจากวัตถุประสงค์  เนื้อหา  และวิธีการสอนด้วย  6) 
การก าหนดเวลาเรียน  หรือการใช้เวลาใน  การเรียนการสอนจะข้ึนอยู่กบัเนื้อหาทีจ่ะเรียน  วัตถุประสงค์  
สถานที่  และความสนใจของผูเ้รียน  7) การจัดสถานทีเ่รียน  การจัดสถานทีเ่รียนข้ึนอยู่กบัขนาดของกลุ่ม
ผู้เรียน บางครัง้ บางครั้ง สถานที่อาจไม่เหมาะสมกับวิธีการสอนแต่ละอยา่ง  8) การเลอืกสรรทรัพยากร  
เป็นการทีผู่ส้อนเลือกสือ่การสอนทีเ่หมาะสมกับวัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการสอน  และขนาดของกลุ่มผู้เรียน  
9) การประเมินผล  หมายถึง  การประเมินผลพฤตกิรรมของผู้เรียน  อันเกิดจากกระบวนการปฏิสมัพันธ์ 
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันเอง  ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน  หรือระหว่างผู้เรียนกับสื่อการสอน  การ
ประเมินผลเป็นกระบวนการข้ันสุดท้ายของระบบการสอนทีย่ึดเอาวัตถุประสงค์เป็นที่ตัง้  และ 10) การ
วิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลบัเป็นการวิเคราะห์ผลหรือพจิารณาย้อนกลบัมาพจิารณาว่าในการด าเนินงานมี
ข้อบกพรอ่งอะไรบ้างในระบบ  หรอืมีปญัหาประการใดบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรงุระบบการ
สอนใหม้ีประสทิธิภาพดียิ่งขึ้น(อาภรณ์ ใจเที่ยง. 2550 : 34-35) สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2548 : 97)  
ที่กล่าวว่าตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิส  นักเรียนเป็นผูส้ร้างความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ กัน  โดยอาศัย
ประสบการณ์เดมิ  โครงสร้างทางปญัญาทีม่ีอยู่ ความสนใจ และแรงจูงใจภายในตนเองเป็นจุดเริ่มต้น  ครู
มีหน้าทีจ่ัดการให้นักเรียนไปปรบัขยายโครงสร้างทางปญัญาของนักเรียนเองภายใต้สมมุตฐิาน 
(Assumption)  ที่ว่าสถานการณ์ทีเ่ป็นปัญหา  และปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมก่อใหเ้กิดความขัดแย้งทางปัญญา  
ซึ่งความขัดแย้งทางปัญญาเป็นแรงจูงใจให้เกิดกิจกรรมไตร่ตรอง  เพื่อขจัดความขัดแย้งนั้น  การไตร่ตรอง
บนฐานแห่งประสบการณ์และโครงสร้างทางปญัญาที่อยู่ภายใต้การมีปฏิสัมพันธ์ทางสงัคมกระตุ้นให้มกีาร
สร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา  และสอดคล้องกบัวัฒนาพร ระงบัทุกข์ (2545 : 174) ที่กล่าวว่าการเรียนรู้
แบบร่วมมือเป็นการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียนได้เรยีนรู้ร่วมกันเป็นกลุม่เล็กๆ  แต่ละกลุ่ม
ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน  โดยแต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแทจ้รงิในการ
เรียนรู้และความส าเร็จของกลุม่  โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การแบง่ปันทรัพยากรการเรียนรู้  
รวมทั้งเป็นก าลังใจใหก้ันและกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะด้านการเรียนการสอน 
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 1.1  จากการวิจัยพบว่าการใช้รูปแบบการสอน PETSA  เพื่อสง่เสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4  
ส่งผลดีต่อนกัเรียนในด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ดังนั้นจึงควรสง่เสรมิ
และสนบัสนุนให้มีการพัฒนารูปแบบการสอนวิชาเคมีในหน่วยการเรียนรูอ้ื่นๆ  ในระดับช้ันมัธยมศึกษา  และ
วิชาอื่นๆ  เพื่อพัฒนาการสอนต่อไป 
 1.2  การใช้รูปแบบการสอน PETSA  เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นการสอนที่
นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้  ได้ฝึกคิด  ฝึกปฏิบัติ  ได้เห็นภาพที่เป็นรูปธรรม  นักเรียนจะไม่เบื่อหน่ายการ
เรียน  มีความกระตือรือร้นในการเรียน  ซึ่งจะมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน  และกระบวนการคิดจึงควร
น าไปใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 1.3  การใช้รูปแบบการสอน PETSA  เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะใช้เวลาในการ
ด าเนินกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามแนวคิดของตนเองและอภิปรายกลุ่ม  เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและ
แก้ไขปัญหา  หรืออุปสรรคใดๆ ครูต้องคอยดูแล แนะน าอย่างใกล้ชิด  เตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อม
เสมอ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  และบันทึกหลังสอนเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป 
  

2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 2.1  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบรปูแบบการสอนหลายๆ  รปูแบบ เปรียบเทียบกัน ว่า
แต่ละรปูแบบจะเป็นไปตามที่วัตถุประสงค์หรอืไม่ 
 2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มผีลต่อกระบวนการคิด 
อื่นๆ  เช่น  การคิดวิเคราะห์  การคิดสงัเคราะห์  การคิดเชิงเหตผุล  เปน็ต้น 
 2.3  ควรท าการวิจัยเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนว่ามีความรู้สึกต่อล าดับข้ันตอนในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร 
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