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ความสามารถในการแก้ปัญหา โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา เร่ือง ของแข็ง ของเหลว 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาของนักเรียน โดยใชรู้ปแบบการจดัการ
เรียนรู้จากการแกปั้ญหาในเร่ือง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส  ประกอบดว้ย  3 ขั้นตอนคือ  1) สร้างงานปัญหา 2) การ
แกปั้ญหา  เป็นกลุ่ม และ 3) การแลกเปล่ียนความคิดเห็น กลุ่มเป้าหมายเป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
นารีนุกูล       ในจงัหวดัอุบลราชธานี ประเทศไทย โดยมีรูปแบบงานวิจยัเป็นการวิจยัก่อนการทดลอง ทาํการศึกษาแบบ
กลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลัง  เคร่ืองมือท่ีใช้ประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้จาํนวน 7 แผน 14 คาบ และ
แบบทดสอบความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนเป็นแบบทดสอบแบบอตันยั ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนไดแ้ก่  
1) ขั้นทาํความเขา้ใจปัญหา 2) ขั้นการวางแผนการแกปั้ญหา 3) ขั้นการดาํเนินการแกปั้ญหา และ 4) ขั้นการตรวจสอบ
การแกปั้ญหา จากการวิเคราะห์คาํตอบของนกัเรียนและจดักลุ่มคาํตอบตามเกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการ
แกปั้ญหา 4 ระดบั พบวา่นกัเรียนมีระดบัคะแนนท่ีสูงข้ึนในทุกขั้นตอนของความสามารถในการแกปั้ญหา แสดงใหเ้ห็น
วา่รูปแบบการจดัการเรียนรู้จากการแกปั้ญหาสามารถพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนได ้

ABSTRACT 

The purpose of this study was to promote students’ problem solving ability in the topic of solid, liquid and 
gases by using Problem Centered Learning Model (PCLM),Which consists of three steps. They were problematic 
tasks, cooperating groups and sharing. The study was conducted on grade 10 students at Narinukul Secondary School 
Ubonratchathani, Thailand. Research designed was pre-experimental research with one group pretest posttest design.  
Research tools were 1)  7 lesson plans 14 periods and 2)  An open-ended questions were used to assess students’ 
problem solving ability consisting 4 categories. They were understanding the problem, devising a plan, carrying out 
the plan and looking back over the process. The rubric score was use to interpret students’ problem solving ability 
into four levels.  The results showed that students have higher level of problem solving in all categories revealed the 
improvement in their ability to problem solving in the topic studied.  

คาํสําคญั: การจดัการเรียนรู้จากการแกปั้ญหา ความสามารถในการแกปั้ญหา ของแขง็ ของเหลวและแก๊ส 
Key Words: Problem Centered Learning Model, problem solving ability, solid liquid and gases 
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บทนํา  

สังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 เป็นสังคมในยุค
โลกาภิวัตน์ท่ีได้เข้าสู่สังคมแห่งวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดองค์
ความรู้และความเข้าใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติ
มากมาย และทาํให้เกิดการพฒันาทางเทคโนโลยีอยา่ง
มาก การพฒันาวิธีคิด และมีทักษะในการคน้ควา้หา
ความรู้ ทาํใหมี้ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งเป็น
ระบบ  (กรมวิชาการ, 2546) การมีความรู้และความ
เขา้ใจเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์จะช่วยในการดาํเนินชีวิตใน
ยุคปัจจุบันและทาํให้มีการเลือกใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม  ตลอดจนพร้อมท่ีจะ
ป้ อ งกัน และแก้ไข ปั ญ ห าท่ี อ าจจะ เกิ ด ข้ึ น จ าก
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ดงันั้นการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีมุ่งเน้น
พฒันาความรู้ความเขา้ใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ควบคู่ไปกับการพัฒนาความสามารถในการคิด
แกปั้ญหา การคิดวิเคราะห์         จึงเป็นเป้าหมายสาํคญั
ของการจัดการศึกษาในสังคมโลกในปัจจุบัน ซ่ึงมี
ความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กาํหนดให้ความสามารถใน
การคิดและความสามารถในการแก้ปัญหาเป็น
สมรรถนะสําคัญของผูเ้รียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) โดยกระท รวงศึ กษ าธิ ก ารได้ เส น อแน ะ
กระบวนการเรียนรู้ท่ี เน้นผู ้เรียนเป็นสําคัญในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ซ่ึงธรรมชาติ
ข อ งวิ ช า ส่ วน ให ญ่ แ ล้ ว ต้ อ ง ให้ ผู ้ เ รี ย น ได้ ฝึ ก                
คิดวิเคราะห์และไดฝึ้กปฏิบติัเพ่ือใหเ้กิดทกัษะท่ีจาํเป็น
ต่อการดาํรงชีวิตในโลกแห่งยุคสังคมพลวตั จึงเป็น
ส่ิงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีสถานศึกษาตอ้งให้ความสําคญัใน
การพฒันาการคิดวเิคราะห์ ซ่ึงการคิดวเิคราะห์น้ีจะเป็น
เคร่ืองมือในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ
เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองด้วยตนเอง 
และในปัจจุบนั เทคโนโลยีเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว 
ทาํให้มีปัญหาและความตอ้งการใหม่ๆเกิดข้ึนมากมาย 

จะตอ้งใช้การคิดวิเคราะห์เพ่ือท่ีจะประมวลผลขอ้มูล 
สรุป  วิเคราะห์  วิจารณ์  ประกอบการพิจารณาเพ่ือ
นํ า ไ ป สู่ ก าร แ ก้ ปั ญ ห า ท่ี เกิ ด ข้ึ น  (สํ านั ก ง าน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542)  

แ ม้ ว่ า ก า ร เรี ย น รู้ วิ ท ย าศ าส ต ร์ จ ะ ให้
ความสําคัญกับความสามารถในการแก้ปัญหาของ
ผูเ้รียนโดยการระบุเป็นสมรรถนะหน่ึงท่ีผูเ้รียนตอ้งมี 
แต่จากรายงานผลการประเมินการเรียนรู้ของโครงการ
ป ร ะ เมิ น ผ ล นั ก เ รี ย น น าน าช า ติ  ห รื อ  PISA                     
( Programme for International Student Assessment) 
ดาํเนินการโดยองค์การเพ่ือความร่วมมือและพฒันา
ท า ง เศ ร ษ ฐ กิ จ  ห รื อ  OECD ( Organization for 
Economic Cooperation and Development)  ท่ี ทํ าก าร
ประเมินการเรียนรู้ของเยาวชนใน 3 ดา้นคือ การอ่าน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ผลการประเมิน PISA 
2012 พบว่าการประเมินการรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนไทยในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคะแนน
เฉล่ียตํ่ากว่าค่าเฉล่ียมาตรฐานของประเทศสมาชิก 
OECD (โครงการ PISA ประเทศไทย, 2555) ซ่ึงส่ิงท่ี 
PISA เน้นคือความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความ
เขา้ใจในเน้ือหาสาระของโจทยท่ี์ซบัซอ้น 
 เคมีเป็นศาสตร์แขนงหน่ึงท่ีมีความสําคัญ
สําหรับการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีทาํให้ผูเ้รียน
สามารถเขา้ใจส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนรอบตวั เน่ืองจากหวัขอ้
ในวิชาเคมีความสัมพนัธ์เก่ียวกบัโครงสร้างของสาร 
ซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกับนามธรรม  ผู ้เรียนไม่สามารถ
มองเห็นและสัมผสัไดท้าํให้ผูเ้รียนไม่สามารถรับรู้ได้
โด ยต รง  (Kozma, Russell, 1997; Taber, coll, 2002) 
เคมีจึงเป็นวิชาท่ียากและมีนักเรียนจาํนวนมากมีมโน
มติคลาดเคล่ือน  (ชาตรี ฝ่ายคําตา, 2551) โดยเร่ือง 
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส เป็นอีกหน่ึงหัวข้อท่ีมี
ความยาก (อารมณ์, 2541) นักเรียนส่วนใหญ่มีความ
เขา้ใจมโนมติท่ีคาดเคล่ือนเก่ียวกบัของแข็ง ของเหลว 
และแก๊ส ในเร่ืองการระเหย   อัตราการระเหย และ
ค วาม ดัน ไอขอ ง เห ล ว  (Canpolat, 2006) ก ารจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาเคมีท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้
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มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้และมีปฏิสัมพนัธ์กบั
องค์ความรู้ด้วยตัวของนักเรียนเอง โดยผ่านการคิด
วิเคราะห์ คิดแกปั้ญหาเป็นแนวทางหน่ึงจะช่วยในการ
พัฒนานักเรียนให้มีความเข้าใจและมีมโนมติทาง
วทิยาศาสตร์ 

จากสภาพปัญหาขา้งตน้ การเลือกกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมหรือจัดประสบการณ์ต่างๆท่ีดี
ให้กบันักเรียน เน้นให้นักเรียนไดฝึ้กคิดวิเคราะห์และ
แกปั้ญหาดว้ยตนเองหรือให้นักเรียนไดเ้สาะแสวงหา 
ค้นควา้ และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองจะสามารถ
พัฒนาส ติ ปัญญ าและความ คิดของนัก เรี ยนได ้          
เป็นอย่างดี  สอดคล้องกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์
(Constructivism) ท่ี นัก เรียนต้องส ร้างความ รู้ด้วย
ตนเองโดยใช้กระบวนการสืบค้น  เสาะหา สํารวจ
ตรวจสอบและค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ  จนทําให้
นักเรียนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้ความรู้นั้ น
อยา่งมีความหมาย จึงสามารถสร้างเป็นองคค์วามรู้ของ
นกัเรียนเอง และความรู้ท่ีนักเรียนสร้างข้ึนจะเก็บเป็น
ขอ้มูลในสมองไดอ้ยา่งยาวนาน  (กรมวชิาการ, 2546)  

จากสภาพปัญหาและความสําคัญของการ
จัดการเรียนรู้ดังกล่าว  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้       
จากการแกปั้ญหาเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยพฒันา
ความสามารถในการการแกปั้ญหาของนกัเรียนท่ีอยูใ่น
ระดับตํ่ าให้ สูงข้ึนได้ ดังนั้ นในงานวิจัยจะพัฒนา
ความสามารถในการแกปั้ญหาของนักเรียนระดบัชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส 
โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้จากการแกปั้ญหา (Problem 
Center Learning Model) ซ่ึงประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
คือ  1) สร้างงานปัญหา 2) การแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม         
3) การแลกเปล่ียนความคิดเห็น  (Wheatley, 1991)      
โดยการจดัการเรียนรู้จากการแกปั้ญหา นักเรียนไดมี้
โอกาสเผชิญกบัสถานการณ์ปัญหาดว้ยตนเอง  ทาํให้
เกิ ดค วาม เข้ าใจ ท่ี ลึ ก ซ้ึ งจ ากก าร คิ ดห าคําตอบ              
คิดแกปั้ญหา และเกิดทกัษะการคิดแกปั้ญหาตามระดบั
ความสามารถของผูเ้รียน  

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  

เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
เร่ือง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส  ของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนนารีนุกูล โดยใช้รูปแบบ
การเรียนรู้จากการแกปั้ญหา 

ขอบเขตของการวจิัย  

1. กลุ่มเป้าหมาย เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 4 โรงเรียนนารีนุกูล ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง 
จงัหวดัอุบลราชธานี ท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2                  
ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 29 คน  

2. พฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาซ่ึง
ประกอบด้วย  4 ขั้ นตอน  คือ  1) ขั้ นทําความเข้าใจ
ปั ญ ห า   2) ขั้ น ว า ง แ ผ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า                             
3) ขั้นดาํเนินการแกปั้ญหา และ 4) ขั้นการตรวจสอบ
การแกปั้ญหา 

วธีิการวจิัย 

 รูปแบบการวจิัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีใช้รูปแบบการวิจัยก่อนการ
ท ด ล อ ง  (Pre–experimental Research) โ ด ย มี ก า ร
ทดสอบก่อนและทดสอบหลังเรียนแบบกลุ่มเดียว 
( One–group pretest - posttest Design) เ พ่ื อ ศึ ก ษ า
ความสามารถในการแก้ปัญหา มีรูปแบบวิจัยดังน้ี    
(พวงรัตน์, 2540) 
 

                                                              
 

เม่ือ      T1 คือ การวดัความสามารถการแกปั้ญหาก่อน
จดัการเรียนรู้จากการแกปั้ญหา (Pre-test)  
            X คือ การจดัการเรียนรู้เร่ือง ของแขง็ ของเหลว
และแก๊ส โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้จากการแกปั้ญหา 

T2  คือ การวดัความสามารถการแกปั้ญหาหลงั
จดัการเรียนรู้จากการแกปั้ญหา (Post-test) 

T1 X T2 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจิัย  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการจัดการเรียนรู้ 

1) แผนการจดัการเรียนรู้ 

แผนการจัดก าร เรี ยน รู้  เ ร่ื อ ง  ของแข็ ง 
ของเหลวและแก๊ส โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหาตามกรอบแนวคิดของ  Wheatley (1991) 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ 1) การสร้างงานปัญหา      
2) การแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม  3) การแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น มีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพดงัน้ี  

1.1) ศึกษาแนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้จากการ
แกปั้ญหา และศึกษาวิธีการสร้างแผนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้จาก
การแกปั้ญหา  
 1.2) ศึกษาหลกัสูตรและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
ได้แก่  หนังสือ  แบบเรียน  คู่ มือครู  และเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งดา้นเน้ือหา เร่ืองของแขง็ ของเหลวและแก๊ส 

1.3) วิ เค ราะห์ มโนม ติและหลักการใน
เน้ือหาวิชาเคมี เร่ืองของแข็ง ของเหลว และแก๊ส และ
สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวตามรูปแบบการ
จัดการเรียน รู้จากการแก้ปัญหา  ประกอบด้วย  3 
ขั้นตอนคือ 1) การสร้างงานปัญหา 2) การแก้ปัญหา
เป็นกลุ่ม  3) การแลกเปล่ียนความคิดเห็น นาํแผนการ
จัดการเรียนรู้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบ พิจารณา ความตรงตาม
จุดประสงค์และความตรงตามเน้ือหา ตลอดจนความ
เหมาะสมของเน้ือหา และดําเนินการปรับปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะ  
 1.4) นําแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีได้รับการ
ป รับ ป รุ งแ ก้ ไ ข  ไป ใช้ เก็ บ ข้ อ มู ล กับ นั ก เรี ยน
กลุ่มเป้าหมาย  

เคร่ืองมือทีใ่ช้การรวบรวมข้อมูล 

 1) แบบวดัความสามารถในการแกปั้ญหา  

แบบทดสอบวัดความส ามารถในการ
แกปั้ญหาท่ีผูว้ิจยัเป็นผูส้ร้างข้ึนเอง เป็นขอ้สอบอตันัย 
(Open ended test question) มี  4 สถานการณ์ ปัญหา 
ตามกรอบแนวคิดการแกปั้ญหาของ สถานบนัส่งเสริม
ก ารส อน วิท ย าศ าส ต ร์และ เท ค โน โล ยี  (2546)                
มี  4 ขั้ น ต อ น  ดั ง น้ี   1)  ทํ าค ว าม เข้ า ใ จ ปั ญ ห า 
(Understanding the problem)   2) วางแผนแก้ปัญหา 
(Devising a plan)   3)  ดํ า เนิ น ก ารแ ก้ ปั ญ ห าแ ล ะ
ประเมินผล  (Carrying Out the Plan)   4) ตรวจสอบ
การแกปั้ญหา (Looking back)  มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี  

1.1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการแกปั้ญหา และเทคนิค 
การส ร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แกปั้ญหา  

1.2)  ศึ ก ษ า เ น้ื อ ห า แ ล ะ วิ เค ร า ะ ห์
เน้ือหาวิชาเคมี เร่ือง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส เพ่ือ
นําไปสร้างสถานการณ์ปัญหาของแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการแกปั้ญหา  

1.3) สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการแก้ปัญหาโดยกําหนดลักษณะของแบบวัด
ความสามารถในการแกปั้ญหาเป็นแบบอตันัย ซ่ึงเป็น
สถานการณ์ปัญหา วดัความสามารถในการแกปั้ญหา 4 
ขั้น  ตามกรอบแนวคิดการแก้ปัญหาของสถานบัน
ส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2546)       

1.4) กาํหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบวดั
ความสามารถในการแกปั้ญหา เร่ือง ของแขง็ ของเหลว 
และแก๊ส แต่ละขอ้เป็นแบบ Rubric score แบบมาตร
ประมาณค่า  

1.5) นําแบบทดสอบวดัความสามารถใน
การแก้ปัญหา และเกณฑ์การให้คะแนนท่ีสร้างข้ึน 
เสนอต่อผู ้เช่ียวชาญ  ตรวจพิจารณาความตรงตาม
วตัถุประสงค ์และความตรงเชิงเน้ือหา ความเหมาะสม
ของเกณฑก์ารการใหค้ะแนนพร้อมกบัใหข้อ้เสนอแนะ
และดาํเนินการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 
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 ในงานวิจัยน้ีผู ้วิจัยได้ทดลองใช้แบบวัด

ความสามารถในการแก้ปัญห ากับนัก เรียนชั้ น

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 28 คน เพ่ือปรับปรุงแก้ไข

ก่อนนาํไปใชจ้ริง 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ผู ้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมี
ขั้นตอนดงัน้ี 

1) นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทาํแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการแก้ปัญหาเร่ือง  ของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส ฉบบัสมบูรณ์ ท่ีผา่นการหาคุณภาพ
ของเคร่ืองมือวิจยัก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้จากการ
แกปั้ญหา 

2) นั ก เรี ยน ก ลุ่ ม เป้ าห ม าย เรี ยน ด้ว ย
กิจกรรมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหาตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีผู ้วิจัยสร้างข้ึน  จํานวน  7 แผนการ
จดัการเรียนรู้ รวม 14 ชัว่โมง 

3) นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทาํแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการแก้ปัญหาเร่ือง  ของแข็ง 
ของเหลวและแก๊ส ฉบบัสมบูรณ์ ท่ีผา่นการหาคุณภาพ
ของเคร่ืองมือวิจยั หลงัจดักิจกรรมการเรียนรู้จากการ
แกปั้ญหา 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

วิ เค ร า ะ ห์ คํ า ต อ บ แ บ บ ท ด ส อ บ วั ด
ความสามารถในการแกปั้ญหาเร่ือง ของแขง็ ของเหลว 
และแก๊ส โดยนําคาํตอบของนักเรียนท่ีไดจ้ากการทาํ
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มาจัดกลุ่มคาํ
ตอบระดบัคะแนนความสามารถในการแกปั้ญหาโดย
แบ่งเป็น 4 ระดบัคะแนนตามขั้นความสามารถในการ
แกปั้ญหา จากนั้นเปรียบเทียบผลขอ้มูลก่อนและหลงั
การจัดการเรียนรู้จากการแก้ปัญหาโดยใช้ค่าความถ่ี
และสถิติร้อยละพร้อมทั้งอธิบายและวิจารณ์ขอ้มูลเพ่ือ
สรุปการวจิยัต่อไป  

ผลการวจิัยและอภิปรายผล 

ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาของ

นกัเรียนก่อนการจดัการเรียนรู้จากการแกปั้ญหาแสดง

ดังตารางท่ี 1 พบว่าในขั้นท่ี 1 ทําความเข้าใจปัญหา 

นกัเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 42.24  อยูใ่นกลุ่มคาํตอบของ

ระดบัคะแนนท่ี 1 แสดงวา่นกัเรียนสามารถระบุปัญหา

ไดต้รงประเดน็และระบุขอ้มูลจากสถานการณ์ปัญหาท่ี

กาํหนดให้ไดถู้กตอ้งเป็นบางส่วน ขั้นท่ี 2 การวางแผน

การแกปั้ญหา ขั้นท่ี 3 การดาํเนินการแกปั้ญหาและขั้น

ท่ี 4 การตรวจสอบการแกปั้ญหา  นักเรียนส่วนใหญ่

ร้อยละ 68.97  94.83  และ 100 ตามลาํดบั อยูใ่นกลุ่มคาํ

ตอบระดบัคะแนนท่ี 0 แสดงวา่นกัเรียนไม่สามารถวาง

แผนการแกปั้ญหาโดยวิเคราะห์ขอ้มูลจากสถานการณ์

ปัญหาและใช้ความรู้เก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ปัญหา 

ไม่สามารถดาํเนินการแกปั้ญหาและประเมินผลท่ีได้

ตามแผนแกปั้ญหาไดว้างไว ้ และไม่สามารถประเมิน

ภาพรวมของการแกปั้ญหา ทั้งดา้นวิธีการแกปั้ญหา ผล

ของการแกปั้ญหารวมถึงการนาํไปประยุกต์ใช ้ขอ้มูล

แสดงให้เห็นว่าถ้านักเรียนมีความเข้าใจในเน้ือหาท่ี

เรียนไม่ลึกซ้ึงจะไม่สามารถวางแผนการแก้ปัญหา 

ดาํเนินการแกปั้ญหาและตรวจสอบการแกปั้ญหาได ้  

แต่หลงัการจดัการเรียนรู้จากการแกปั้ญหา  พบวา่ขั้นท่ี 

1 ทาํความเขา้ใจปัญหา นกัเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 53.45 

เล่ือนข้ึนมาอยู่ในกลุ่มคาํตอบระดับคะแนนท่ี 3 คือ

สามารถระบุปัญหาไดต้รงประเด็นและระบุขอ้มูลจาก

สถานการณ์ปัญหาท่ีกาํหนดให้ได้ถูกต้อง สมบูรณ์ 

สําหรับขั้นท่ี 2 วางแผนแก้ปัญหานักเรียนส่วนใหญ่

ร้อยละ  50.86 เล่ือนข้ึนมาอยู่ในระดับคะแนนท่ี  1 

แสดงว่านักเรียนสามารถวางแผนแก้ปัญหาด้วยการ

วิ เค ร าะ ห์ ข้อ มู ล จ ากขั้ น ทํ าค ว าม เข้ าใจ ปั ญ ห า
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ตารางที่ 1  ความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัการจดัการเรียนรู้จากการแกปั้ญหา จาํแนกตาม
ขั้นความสามารถการแกปั้ญหา 

 

และใช้ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับสถานการณ์ปัญหาได้
ถูกต้องเป็นบางส่วน  แสดงว่านักเรียนสามารถวาง
แ ผน ก ารแ ก้ ปั ญ ห าได้ ดี ข้ึ น  ส่ งผ ล ต่ อ ขั้ น ท่ี  3                
การดําเนินการแก้ปัญหา นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 
32.76 เล่ือนข้ึนมาอยูใ่นกลุ่มคาํตอบระดบัคะแนนท่ี 2 
แสดงว่านัก เรียนสามารถดําเนินแก้ปัญหาและ
ประเมินผลท่ีไดต้ามแผนแกปั้ญหาท่ีไดว้างไวไ้ดเ้ป็น
ส่วนมาก และขั้นท่ี  4 การตรวจสอบการแก้ปัญหา 
นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 49.14 เล่ือนข้ึนมาอยู่ใน
กลุ่มคําตอบระดับคะแนนท่ี  1  แสดงว่านักเรียน
สามารถประเมินภาพรวมการแกปั้ญหา ทั้งดา้นวิธีการ
แก้ปัญหา ผลของการแก้ปัญหารวมถึงการนําไป
ประยกุตใ์ช ้ไดบ้างส่วน  โดยหลงัการจดัการเรียนรู้จาก
การแกปั้ญหา พบว่านักเรียนส่วนใหญ่อยูก่ลุ่มคาํตอบ
ระดบัคะแนนท่ีสูงข้ึนก่อนการจัดการเรียนรู้จากการ
แกปั้ญหา จึงสรุปไดว้่าหลงัการจดัการเรียนรู้จากการ
แก้ ปั ญ ห า  นั ก เรี ยน มี ก ารพัฒ น าใน ทุ กขั้ น ของ
ความสามารถการแกปั้ญหา  

เม่ือพิจารณาแต่ละขั้นความสามารถในการ
แก้ปัญหา พบว่าคาํตอบนักเรียนจัดอยู่ในกลุ่มระดับ
คะแนนท่ีแตกต่างกนัตามสถานการณ์ ดงัรายละเอียด
ในตารางท่ี 2  

จ าก ต าร า ง ท่ี  2 เ ม่ื อ พิ จ า รณ าต าม ขั้ น
ความสามารถในการแก้ปัญหาในแต่ละสถานการณ์

ปัญหาของแบบวดัความสามารถในการแกปั้ญหา ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา พบว่า
ค ําตอบของนักเรียนจัดอยู่ในกลุ่มระดับคะแนนท่ี
แตกต่างกนัตามสถานการณ์ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ขั้นที ่1 การทาํความเข้าใจปัญหา  

ผลการวิเคราะห์การทําความเข้าใจปัญหา 
โดยให้นกัเรียนระบุประเด็นปัญหาและระบุขอ้มูลจาก
สถานการณ์ท่ีกาํหนดให้ พบว่าก่อนการจดัการเรียนรู้
จากการแกปั้ญหา  สําหรับสถานการณ์ท่ี 1  2 และ  4 
นักเรียนส่วนใหญ่  ร้อยละ  44.83  72.41 และ  34.48 
ตามลาํดบั อยู่กลุ่มคาํตอบระดบัคะแนนท่ี 1 แสดงว่า
นักเรียนสามารถระบุปัญหาไดต้รงประเด็นและระบุ
ข้อมูลจากการสถานการณ์ ปัญหาท่ีกําหนดให้ได้
ถูกตอ้งเป็นบางส่วน สําหรับสถานการณ์ท่ี 3 นักเรียน
ส่วนใหญ่ร้อยละ41.38 อยูก่ลุ่มคาํตอบระดบัท่ี 0 แสดง
ว่านักเรียนไม่สามารถระบุปัญหาไดต้รงประเด็นและ
ระบุขอ้มูลจากสถานการณ์ปัญหาท่ีกาํหนดให้ได ้แต่
หลงัจากการจดัการเรียนรู้จากการแกปั้ญหา สาํหรับทุก
สถานการณ์  พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 55.17  
44.82  48.28 และ 65.52 ตามลาํดบั อยู่ในกลุ่มคาํตอบ
ระดบัคะแนนท่ี 3 แสดงวา่นกัเรียนสามารถระบุปัญหา
ได้ตรงประเด็นและระบุข้อมูลจากการสถานการณ์
ปัญหาท่ีกาํหนดใหไ้ดถู้กตอ้ง สมบูรณ์ ดงันั้นจึงกล่าว 

ความสามารถในการแก้ปัญหา 

จํานวนและร้อยละของนักเรียนทีต่อบในแต่ละระดบัคะแนน 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 

3 2 1 0 3 2 1 0 

  1. ขั้นทาํความเขา้ใจปัญหา 20(17.24) 17(14.66) 49(42.24) 30(25.86) 62(53.45) 32(27.59) 22(18.96) 0(0) 
  2. ขั้นการวางแผนแกปั้ญหา 0(0) 1(0.86) 35(30.17) 80(68.97) 2(1.72) 37(31.90) 59(50.86) 18(15.52) 
  3. ขั้นการดาํเนินการแกปั้ญหา 0(0) 0(0) 6(5.17) 110(94.83) 14(12.07) 38(32.76) 31(26.72) 33(28.45) 
  4. ขั้นการตรวจสอบการ
แกปั้ญหา 

0(0) 0(0) 0(0) 116(100) 1(0.86) 8(6.90) 57(49.14) 50(43.10) 
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ตารางที่ 2  ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา ในแต่ละ
สถานการณ์ 

หมายเหตุ   สถานการณ์ท่ี 1 = เร่ืองการจดัเรียงอนุภาคของของแขง็  สถานการณ์ท่ี 2 = เร่ืองการระเหยของของเหลว                                        
 สถานการณ์ท่ี 3 = เร่ืองความสมัพนัธ์ของ ปริมาตร ความดนัและอุณหภูมิของแก๊ส(กฎของชาร์ล)  
 สถานการณ์ท่ี 4 = เร่ือง ความสมัพนัธข์อง ปริมาตร ความดนัและอุณหภูมิของแก๊ส(กฎแก๊สในอุดมคติ) 

 
ได้ว่าการจัดการเรียนรู้จากการแก้ปัญหาช่วยพัฒนา
ความสามารถในการทาํความเขา้ใจปัญหาของนกัเรียน 

ขั้นที ่2 การวางแผนการแก้ปัญหา  

เม่ือให้นกัเรียนพิจารณาสถานการณ์ปัญหาท่ี
กาํหนดให้และวางแผนการแกปั้ญหาจากการวิเคราะห์
ข้อมูลในขั้ นทําความเข้าใจปัญหาและใช้ความรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ปัญหา พบว่าก่อนการจดัการ
เรียน รู้จากการแก้ปัญหา สําหรับสถานการณ์ ท่ี  1 
นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 55.17  อยู่ในกลุ่มคาํตอบ
ระดบัคะแนนท่ี 1 คือ สามารถวางแผนการแกปั้ญหา
โดยวเิคราะห์ขอ้มูลจากขั้นทาํความเขา้ใจปัญหาและใช ้

 

ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ปัญหาไดถู้กตอ้งเป็น
บางส่วน ส่วนสถานการณ์ท่ี 2 3 และ 4 นักเรียนส่วน
ใหญ่ร้อยละ 55.17  86.21 และ 93.10  ตามลาํดบั อยูใ่น
กลุ่มคาํตอบระดับคะแนนท่ี  0 แสดงว่านักเรียนไม่
สามารถวางแผนการแกปั้ญหาโดยวิเคราะห์ขอ้มูลจาก
ขั้นทําความเข้าใจปัญหาและใช้ความรู้เก่ียวข้องกับ
สถานการณ์ปัญหา  แต่หลงัการจดัการเรียนรู้จากการ
แกปั้ญหา สําหรับสถานการณ์ท่ี 1 พบว่านักเรียนส่วน
ใหญ่ร้อยละ 58.62  อยูใ่นกลุ่มคาํตอบระดบัคะแนนท่ี 2 
แสดงว่านักเรียนสามารถวางแผนการแก้ปัญหาโดย
วิเคราะห์ข้อมูลจากขั้นทําความเข้าใจปัญหาและใช้
ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ปัญหาไดถู้กตอ้งเป็น

ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

แบบวดั
ความสามารถ  
ในการแก้ปัญหา 

จํานวนและร้อยละของนักเรียนทีต่อบในแต่ละระดบัคะแนน 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 

3 2 1 0 3 2 1 0 

  1. ขั้นทาํความ    
  เขา้ใจปัญหา 

สถานการณ์ท่ี 1 3(10.34) 7(24.14) 13(44.83) 6(20.69) 16(55.17) 12(41.38) 1(3.45) 0(0) 
สถานการณ์ท่ี 2 1(3.45) 3(10.34) 21(72.41) 4(13.80) 13(44.83) 9(31.03) 7(24.14) 0(0) 
สถานการณ์ท่ี 3 7(24.14) 5(17.24) 5(17.24) 12(41.38) 14(48.28) 7(24.14) 8(27.58) 0(0) 
สถานการณ์ท่ี 4  9(31.03) 2(6.90) 10(34.48) 8(27.59) 19(65.52) 4(13.79) 6(20.69) 0(0) 

   

   2. ขั้นการ  
   วางแผน  
   แกปั้ญหา 

สถานการณ์ท่ี 1 0(0) 1(3.45) 16(55.17) 12(41.38) 0(0) 17(58.62) 9(31.03) 3(10.35) 
สถานการณ์ท่ี 2 0(0) 0(0) 13(44.83) 16(55.17) 2(6.90) 4(13.79) 16(55.17) 7(24.14) 
สถานการณ์ท่ี 3 0(0) 0(0) 4(13.79) 25(86.21) 0(0) 10(34.48) 16(55.17) 3(10.35) 
สถานการณ์ท่ี 4  0(0) 0(0) 2(6.90) 27(93.10) 0(0) 6(20.69) 18(62.07) 5(17.24) 

       

   3. ขั้นการ 
   ดาํเนินการ    
   แกปั้ญหา 

สถานการณ์ท่ี 1 0(0) 0(0) 1(3.45) 28(96.55) 0(0) 10(34.48) 12(41.38) 7(24.14) 
สถานการณ์ท่ี 2 (0) 0(0) 4(13.79) 25(86.21) 3(10.35) 5(17.24) 6(20.69) 15(51.72) 
สถานการณ์ท่ี 3 0(0) 0(0) 1(3.45) 28(96.55) 4(13.79) 16(55.17) 5(17.25) 4(13.79) 
สถานการณ์ท่ี 4  0(0) 0(0) 0(0) 29(100) 7(24.14) 7(24.14) 8(27.59) 7(24.13) 

    

   4. ขั้นการ 
   ตรวจสอบ    
   การแกปั้ญหา 

สถานการณ์ท่ี 1 0(0) 0(0) 0(0) 29(100) 0(0) 1(3.45) 11(37.93) 17(58.62) 
สถานการณ์ท่ี 2 0(0) 0(0) 0(0) 29(100) 0(0) 6(20.69) 7(24.14) 16(55.17) 
สถานการณ์ท่ี 3 0(0) 0(0) 0(0) 29(100) 1(3.45) 0(0) 20(68.97) 8(27.58) 
สถานการณ์ท่ี 4  0(0) 0(0) 0(0) 29(100) 0(0) 1(3.45) 19(65.52) 9(31.03) 
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ส่วนมาก ส่วนสถานการณ์ท่ี 2 3 และ  4 พบวา่นกัเรียน
ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.17  55.17  และ 62.07  ตามลาํดบั  
อยู่ในกลุ่มคาํตอบระดบัคะแนนท่ี 1 แสดงว่านักเรียน
สามารถวางแผนการแกปั้ญหาโดยวิเคราะห์ขอ้มูลจาก
ขั้นทาํความเขา้ใจปัญหาและใชค้วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สถานการณ์ปัญหาได้ถูกต้องเป็นบางส่วน หลังการ
จดัการเรียนรู้จากการแกปั้ญหาพบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่
อยู่ในกลุ่มระดบัคะแนนท่ีสูงข้ึน แสดงว่าการจัดการ
เรียนรู้จากการปัญหาช่วยพฒันาการวางแผนแกปั้ญหา
ของนกัเรียนไดดี้ข้ึน 

ขั้นที ่3 การดาํเนินการแก้ปัญหา  

 ผลการวิ เค ราะห์ ความส ามารถในการ
ดําเนินการแก้ปัญหา  โดยให้นัก เรียนดําเนินการ
แกปั้ญหาและประเมินผลท่ีไดต้ามแผนแกปั้ญหาทีได้
วางไว ้พบว่าก่อนการจดัการเรียนรู้จากการแกปั้ญหา 
สําหรับสถานการณ์ทั้งหมด นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 
96.55  86.21  96.55 และ 100 ตามลาํดบั อยู่ในกลุ่มคาํ
ตอบระดบัคะแนนท่ี  0  แสดงว่านักเรียนไม่สามารถ
ดําเนินแก้ปัญหาและประเมินผล ท่ี ได้ตามแผน
แกปั้ญหาท่ีไดว้างไว ้แต่หลงัการจดัการเรียนรู้จากการ
แกปั้ญหา สําหรับสถานการณ์ท่ี 3 พบว่านักเรียนส่วน
ใหญ่ร้อยละ 55.17  อยูใ่นกลุ่มคาํตอบระดบัคะแนนท่ี 2 
แสดงว่านัก เรียนสามารถดําเนินแก้ปัญหาและ
ประเมินผลท่ีได้ตามแผนแก้ปัญหาท่ีได้วางไวเ้ป็น
ส่วนมาก สําหรับสถานการณ์ท่ี 1 และ 4 นักเรียนส่วน
ใหญ่ร้อยละ 41.38 และ 27.59  อยูใ่นกลุ่มคาํตอบระดบั
คะแนนท่ี 1 แสดงวา่นกัเรียนสามารถดาํเนินแกปั้ญหา
และประเมินผลท่ีไดต้ามแผนแกปั้ญหาท่ีไดว้างไวเ้ป็น
บางส่วน สําหรับสถานการณ์ 2 พบว่านักเรียนส่วน
ใหญ่ร้อยละ 51.72  อยู่กลุ่มคาํตอบระดับคะแนนท่ี 0 
ซ่ึงมีร้อยละของจาํนวนนักเรียนในกลุ่มคาํตอบระดบั
คะแนนน้ีลดลงก่อนการจัดการเรียนรู้  โดยหลงัการ
จดัการเรียนรู้จากการแกปั้ญหาพบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่
อยูก่ลุ่มคาํตอบระดบัคะแนนท่ีสูงข้ึน และมีร้อยละของ
จาํนวนนกัเรียนในกลุ่มคาํตอบระดบัคะแนนท่ี 0 ลดลง 

แสดงใหเ้ห็นวา่การจดัการเรียนรู้จากการแกปั้ญหาช่วย
พัฒนาความสามารถการดําเนินการแก้ปัญหาของ
นกัเรียน  

ขั้นที ่4 การตรวจสอบการแก้ปัญหา  

 เ ม่ื อ ให้ นั ก เรี ยน พิ จ ารณ า ปั ญ ห าแ ล ะ

ตรวจสอบการแกปั้ญหา โดยประเมินภาพรวมของการ

แกปั้ญหา ทั้งดา้นการแกปั้ญหา ผลการแกปั้ญหา การ

นาํไปประยกุตใ์ช ้ พบวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้จากการ

แกปั้ญหา สาํหรับสถานการณ์ทั้งหมด นกัเรียนทั้งหมด 

อยู่ในกลุ่มคาํตอบระดบัคะแนนท่ี 0 แสดงว่านักเรียน

ไม่สามารถประเมินภาพรวมของการแกปั้ญหา ทั้งดา้น

การแกปั้ญหา ผลการแกปั้ญหา การนาํไปประยุกต์ใช ้

แต่หลงัจากการจัดการเรียนรู้จากการปัญหา สําหรับ

สถานการณ์ท่ี 3 และ 4 นกัเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 68.97 

และ 65.52 อยูใ่นกลุ่มคาํตอบระดบัคะแนนท่ี 1 แสดง

วา่นกัเรียนสามารถประเมินภาพรวมของการแกปั้ญหา 

ทั้ งด้านการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา การนําไป

ประยุกต์ใช้ได้บางส่วน ส่วนสถานการณ์ท่ี 1 และ 2 

นักเรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ  58.62 และ 55.17  อยู่ใน

กลุ่มคาํตอบระดบัคะแนนท่ี 0  ซ่ึงมีร้อยละของจาํนวน

นกัเรียนในกลุ่มคาํตอบระดบัคะแนนน้ีลดลงก่อนการ

จดัการเรียนรู้ ดงันั้นการจัดการเรียนรู้จากการปัญหา

สามารถพัฒนาการตรวจสอบการแก้ปัญหาของ

นกัเรียน 

สรุปผลการวจิัย  

จากผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้จากการแกปั้ญหาในเร่ืองของแขง็ ของเหว และ
แก๊ส   ช่วยพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาของ
นัก เรียนได้ ในทุกขั้ นของความสามารถในการ
แกปั้ญหา โดยก่อนการจดัการเรียนรู้จากการแกปั้ญหา 
สําหรับขั้นทาํความเขา้ใจปัญหา นกัเรียนส่วนใหญ่อยู่
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ในก ลุ่มคําตอบระดับคะแนน ท่ี  1  ส่ วนขั้ นการ          
วางแผนการแกปั้ญหา ขั้นการดาํเนินการแกปั้ญหาและ
ขั้นการตรวจสอบการแกปั้ญหา  นกัเรียนส่วนใหญ่อยู่
ในกลุ่มคําตอบระดับคะแนนท่ี  0  แต่หลังจากการ
จัดการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา พบว่านักเรียนส่วน
ใหญ่อยู่ในกลุ่มคาํตอบระดบัคะแนนท่ีสูงข้ึน โดยขั้น
ทาํความเขา้ใจปัญหา นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มคาํ
ตอบระดับคะแนนท่ี  3  ขั้ นดําเนินการแก้ปัญหา 
นกัเรียนส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มคาํตอบระดบัคะแนนท่ี 2  
ขั้นการวางแผนการแก้ปัญหาและขั้นการตรวจสอบ
การแก้ปัญหา นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มคาํตอบ
ระดบัคะแนนท่ี 1  

โดยหลงัการจดัการเรียนรู้จากการแกปั้ญหา 
พบว่านักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มคําตอบระดับ
คะแนน ท่ี สู ง ข้ึน ก่อนการจัดการ เรียน รู้จากการ
แก้ปัญหา เน่ืองจากก่อนการจัดการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา นักเรียนมีโอกาสได้เผชิญกับสถานการณ์
ปัญหาน้อยและมีความเข้าใจในเน้ือหาน้อย ทําให้
นกัเรียนสามารถระบุประเดน็ปัญหาและระบุขอ้มูลจาก
สถานการณ์ปัญหาท่ีกาํหนดให้ไดถู้กตอ้งเป็นบางส่วน
เท่านั้ น  นอกจากน้ีนักเรียนไม่สามารถวางแผนการ
แกปั้ญหา ดาํเนินการแกปั้ญหาและการตรวจสอบการ
แก้ปัญหาได้ แต่เม่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการ
แกปั้ญหา โดยผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถานการณ์ปัญหาเป็นบริบท
ของการเรียนรู้ เพ่ือให้ผูเ้รียนมีโอกาสไดคิ้ดแกปั้ญหา
ตามระดับความสามารถ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความ
เข้าใจในเน้ือหาได้อย่างลึกซ้ึงจากการคิดหาคาํตอบ
หรือหาวิธีการแก้ปัญหาของสถานการณ์ปัญหา โดย
หลงัจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้จากการแกปั้ญหา  
พบว่า ขั้นทาํความเขา้ใจปัญหา นักเรียนสามารถระบุ
ประเด็นปัญหาและระบุขอ้มูลจากสถานการณ์ปัญหาท่ี
กาํหนดให้ได้ถูกต้อง สมบูรณ์  ขั้นการวางแผนการ
แกปั้ญหา นักเรียนสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลจากขั้นทาํ
ความ เข้าใจปัญหาและใช้ความ รู้ ท่ี เก่ี ยวข้องกับ
สถานการณ์ปัญหาไดถู้กตอ้งเป็นบางส่วน สําหรับขั้น

การดําเนินการแก้ปัญหา ในขั้นน้ีนักเรียนสามารถ
ดําเนินการแก้ปัญหาและประเมินผลท่ีได้ตามแผน
แกปั้ญหาท่ีไดว้างไวถู้กตอ้งเป็นส่วนมาก  และขั้นการ
ตรวจสอบการแก้ปัญหา นักเรียนสามารถประเมิน
ภาพรวมของการแกปั้ญหาทั้งดา้นการแกปั้ญหา ผลการ
แกปั้ญหา การนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดถู้กตอ้งเป็นบางส่วน 
สรุปไดว้่า การใชรู้ปแบบการเรียนรู้จากการแกปั้ญหา 
เร่ืองของแข็ง ของเหลวและแก๊ส   สามารถพัฒนา
ความสามารถในการแกปั้ญหาของนักเรียนไดใ้นทุก
ขั้นตอนความสามารถในการแกปั้ญหา  

โดยขั้นการวางแผนการแกปั้ญหาและขั้นการ
ตรวจสอบการแกปั้ญหาเป็นขั้นท่ียากสําหรับนักเรียน 
เน่ืองจากในขั้นการวางแผนการแก้ปัญหา นักเรียน
จะต้องทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากขั้นทําความเข้าใจ
ปัญหาและจะตอ้งใชค้วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์
ปัญหาในการวางแผนการแก้ปัญหา และขั้ นการ
ตรวจสอบการแก้ปัญหา นักเรียนจะต้องประเมิน
ภาพรวมของการแกปั้ญหาซ่ึงมีความยุ่งยาก ซับซ้อน  
(กู๊ด, 1973 อา้งถึงใน ศิวาพร, 2550)  

ข้อเสนอแนะจากงานวจิัย  

1. การจดัการเรียนรู้จากการแกปั้ญหาพบว่า
นกัเรียนพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหา ดงันั้นจึง
ควรนาํรูปแบบการเรียนรู้น้ีไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้
ในหวัขอ้อ่ืนๆ ของวชิาวทิยาศาสตร์ดว้ย 

2. การจดัการเรียนรู้จากการแกปั้ญหา ในขั้น
การวางแผนการแกปั้ญหาและขั้นการตรวจสอบการ
แก้ปัญหาผูว้ิจัยพบว่าเป็นขั้นท่ียากสําหรับนักเรียน 
ดงันั้นในการจดัการเรียนรู้ ครูผูส้อนควรช้ีแนะนกัเรียน
เป็นรายบุคคลและเสนอแนวทางเพื่อเป็นตวัอย่างการ
วางแผนการแกปั้ญหาและการตรวจสอบการแกปั้ญหา
ของนกัเรียน   

3. การจัดการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา เป็น

การจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนได้คิดหาคําตอบ                

คิดแก้ปัญหาจากสถานการณ์ ท่ีกําหนดให้  ดังนั้ น
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ครูผูส้อนควรเสนอสถานการณ์ปัญหาท่ีกระตุ้นให้

นักเรียนอยากคิดแก้ปัญหาและสามารถใช้ความรู้ท่ี

เก่ียวกบัสถานการณ์ปัญหามาวเิคราะห์แกปั้ญหาได ้ 
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