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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียน เร่ืองไฟฟ้าเคมี โดยใชรู้ปแบบ
การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหา ตามแนวคิดของ สสวท.   ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ 1) ทาํความเขา้ใจปัญหา            
2) วางแผนการแกปั้ญหา 3) ดาํเนินการแกปั้ญหา และ 4) ตรวจสอบการแกปั้ญหา  รูปแบบการวิจยัเป็นการวิจยัก่อนการ
ทดลอง ทาํการศึกษาแบบกลุ่มเด่ียวดว้ยการสอบก่อนและสอบหลงัเรียน  กลุ่มเป้าหมายเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
5 จาํนวน 28 คน ในภาคเรียนท่ี 2  โรงเรียนนารีนุกูล อาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี เคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบดว้ย 1) 
แบบทดสอบความสามารถในการแกปั้ญหาใชท้ดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนซ่ึงอยูใ่นหวัขอ้เร่ืองไฟฟ้าเคมี 2) แผนการ
จดัการเรียนรู้จาํนวน 10 แผน 20 คาบ และไดว้ิเคราะห์คาํตอบของนักเรียนตามเกณฑ์การให้คะแนนความสามารถใน
การแกปั้ญหา 4 ระดบั หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการเรียนดว้ยกระบวนการน้ี พบวา่นกัเรียนมีความสามารถ
ในการแกปั้ญหาใน 4 ขั้นตอน ดว้ยคะแนนสูงข้ึนเป็นระดบัท่ี 2 และระดบัท่ี 3 โดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 29.46-47.32 และ ร้อย
ละ      22.33-29.47 ตามลาํดบั  

ABSTRACT 
 This study aimed to develop student’s problem solving ability in the topic of electrochemistry by using 
problem solving process learning model of PSMT which comprises of four steps including 1) understanding the 
problem, 2) devising a plan, 3) carry out the plan and 4) looking back over the process. Research was designed as a 
pre-experimental research with  one group pretest and  posttest. The learning model was carried out with 28 students 
of grade 11 in the second semester of the academic term at Narinukul Secondary School, Amphur Mueang, Ubon 
Ratchathani. Research tools were the 1) problem solving ability test, is a subjective test for pretest and posttest base 
on the topic of electrochemistry. 2) 10 lesson plans 20 periods. The scoring rubric was used to evaluate students’ 
problem solving into four levels.   With this learning model, the results showed that students have their score level up 
to level 2 and level 3 by increasing between 29.46-47.32 and 22.33-29.47 percent respectively. 
 

คาํสําคญั: รูปแบบการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหา ความสามารถในการแกปั้ญหา ไฟฟ้าเคมี 
Key Words: Problem solving process model, Problem solving ability, Electrochemistry 
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บทนํา 
ใน ปั จ จุ บั น ผู ้ เ รี ย น ต้ อ ง เผ ชิ ญ กั บ ก าร

เป ล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวด เร็ว  และ
ความก้าวหน้ าท างเทคโนโลยี ส่ งผลให้ เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  ซ่ึงการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองโดยมีเป้าหมายการสอนให้
ผูเ้รียนมีทกัษะชีวิต ทักษะการคิดและทกัษะทางดา้น
เทคโนโลยี การศึกษาจึงเป็นกลไกสําคญัหน่ึงในการ
พัฒนามนุษย์ตลอดช่วงชีวิต ซ่ึงเป้าหมายในการจัด
การศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไข  พ .ศ . 2545 ยึดหลักว่า  ผู ้เรียนทุกคนมี
ความสามารถ ท่ีจะเรียน รู้ได้  และถือว่าผู ้เรียน มี
ความสําคัญ ท่ีสุด  กระบวนการจัดการเรียน รู้ต้อง
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาศกัยภาพตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ  (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2552) ทั้ งน้ีก ลุ่มสาระการเรียน รู้วิทยาศาสตร์ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพ้ืนฐานพุทธศกัราช 
2551 มุ่งหวงัให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีเนน้การ
เช่ือมโยงความรู้กบักระบวนการมีทกัษะสําคญัในการ
คน้ควา้และสร้างองค์ความรู้ โดยใชก้ระบวนการการ
สืบเสาะหาความรู้และการแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย ให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน  มีการทาํ
กิจกรรมดว้ยการลงมือปฏิบติัจริงอยา่งหลากหลาย และ
เหมาะสมกบัระดบัชั้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

 วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษยไ์ด้พฒันาวิธีคิด 
ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค ์คิดวิเคราะห์ 
วิจารณ์  มีทักษะสําคัญในการค้นคว้าหาความรู้  มี
ความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ ดงันั้น
การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตอ้งมุ่งหวงัให้นักเรียน
ไดเ้รียนรู้ท่ีเนน้การเช่ือมโยงความรู้กบักระบวนการ มี
ทักษะสําคญัในการคน้ควา้และสร้างองค์ความรู้ ให้
นักเรียนใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการ
แกปั้ญหาท่ีหลากหลาย และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ทุกขั้นตอน อีกทั้งปัจจุบนัวิทยาศาสตร์มีบทบาทสาํคญั

ยิ่งในสังคมโลก เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวขอ้งกบัชีวิต
ของทุกคน ทั้งในการดาํรงชีวิตและในงานอาชีพต่างๆ 
ออกแบบเคร่ืองมือและเคร่ืองใชท่ี้มีไวเ้พ่ืออาํนวยความ
สะดวกในชีวิตและในการทํางาน  ล้วนเป็นผลจาก
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีผสมผสานกับความคิด
สร้างสรรค์กบัศาสตร์อ่ืนๆ (สถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [สสวท.], 2546) ทาํให้เรา
ต้องศึกษาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่อไปต้องบูรณาการ
ความรู้ต่างๆ  เข้าด้วยกัน  เพ่ือนําไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวติประจาํวนัได ้

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีมุ่งเนน้พฒันาทกัษะ
ทางดา้นการแกปั้ญหาเพ่ือทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย  ความสามารถในการแก้ปัญหา
(Problem Solving Ability) เป็น ส่ิงสําคัญ ท่ีจะทําให้
นักเรียนไดมี้ประสบการณ์ในโรงเรียนเน่ืองจากการ
แก้ปัญหาสามารถสนับสนุนและพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนได ้ การเรียนรู้จากการแกปั้ญหานั้น
สามารถเพ่ิมความสนใจในการเรียนรู้เพราะมีความทา้
ทายแก่ผูเ้รียนทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างแทจ้ริง
(Holroyd อ้าง ถึ งใน  Surif et al., 2014) การจัด ก าร
เรียนรู้ผูส้อนควรนําปัญหามาให้ผูเ้รียนศึกษา เรียนรู้ 
วิเคราะห์ สร้างความรู้ใหม่ เน้นการแข่งขนักบัตนเอง 
ตั้ ง เป้ าห ม าย เพ่ื อพัฒ น าตน เอ งให้ ดี ข้ึ น  ส ร้ าง
กระบวนการคิด ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม (team) จาก
สภาพจริง รวมทั้งบทบาทของผูส้อนท่ีเป็นผูเ้อ้ืออาํนวย 
(Facilitator) กระตุน้การเรียนรู้ (วิชยั วงษ์ใหญ่, 2542) 
การเรียนรู้จะเกิดข้ึนในสถานการณ์ท่ีส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ เม่ือไดเ้ผชิญกบังานหรือสถานการณ์ท่ีเป็น
ปัญหาและหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตัวผูเ้รียนเอง ซ่ึงงาน
หรือปัญหาอาจมาจากชีวิตประจาํวนัของผูเ้รียนก็ได ้
(Wheatly, Grayson, 1991) ผู ้เรียนเป็นผู ้ส ร้างความรู้
จากความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงท่ีพบเห็นกบัความรู้เดิมท่ี
มีอยู ่(Martin et al., 1994 อา้งใน ดารณี ไชยเวช, 2554) 
ประสบการณ์ของผูเ้รียนจึงเป็นปัจจัยสําคัญต่อการ
เรียนรู้อยา่งยิ่ง เพราะกระบวนการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงของ
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ผูเ้รียนไม่ไดเ้กิดจากการบอกเล่าของครูหรือเพียงแต่
จดจาํแนวคิดต่างๆท่ีมีผูบ้อกกล่าวให้เท่านั้น (ศิวาพร 
ศรีมงคล, 2550)  

ในวิชาเค มี เน้ื อหาส่วนใหญ่ เป็น เร่ืองท่ี
ซบัซอ้นเป็นนามธรรมซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งเผชิญกบัเน้ือหา
ท่ียากต่อการเขา้ใจจึงทาํใหน้กัเรียนส่วนใหญ่แกปั้ญหา
วิชาเคมีด้วยความเข้าใจท่ีผิดทําให้ มีความเข้าใจ
คลาดเคล่ือนในหลายหัวขอ้ (Garnett, Treagust, 1992 
อา้งใน วิทยากร บะคะ, 2554) ในเร่ืองไฟฟ้าเคมีเป็น
หัวข้อหน่ึงของวิชาเคมีท่ีเน้ือหามีความซับซ้อนทํา
ความเขา้ใจไดย้าก นกัเรียนมีความสับสนและไม่เขา้ใจ
ในปฏิกิริยาเคมีท่ีเรียกว่า “ปฏิกิริยารีดอกซ์” ท่ีมีการ
ถ่ายโอนอิเลก็ตรอนซ่ึงเป็นนามธรรม มองไม่เห็น และ
ยงัมีความสับสนในการระบุขั้วแคโทดและขั้วแอโนด 
การดุลสมการเคมีรวมถึงชนิดของเซลล์ไฟฟ้าเคมี 
(Acer, Tarhan, 2007) ทําให้ ไม่ เห็นประโยชน์ ของ
เซลลไ์ฟฟ้าเคมีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจาํวนั ซ่ึงเป็นเร่ือง
ท่ีใกลต้วัของนกัเรียนมากนกั 

ผู ้วิจัยได้ตระหนัก ถึงปัญหาของผู ้เรียน
ดังกล่าว   จึงได้จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
แ ก้ ปั ญ ห า ( Problem Solving Process)  ม าพั ฒ น า
ความสามารถในการแกปั้ญหาของผูเ้รียนในเร่ืองไฟฟ้า
เคมี ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ให้นักเรียนได้
ฝึกการแกปั้ญหาจากกระบวนการแกปั้ญหาและทาํการ
ทดลอง สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาเร่ืองไฟฟ้า
เคมี  สามารถนําทักษะท่ีได้จากการเรียน รู้ไปใช้
แกปั้ญหาจากสถานการณ์ในชีวิตจริงได ้และนาํความรู้
ไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา 

เร่ืองไฟฟ้าเคมีของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จาก
การจัด กิจกรรมการเรียน รู้โดยใช้กระบวนการ
แกปั้ญหา  
 

ขอบเขตการวจิัย 
 1. กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็น
นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนนารีนุกูล 
ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี ท่ีกาํลงั
ศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557  จาํนวน 28 
คน 
 2. ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาซ่ึง
ประกอบด้วยตัวบ่งช้ี  4 ด้าน  คือ  1) ทําความเข้าใจ
ปัญหา  2) วางแผนการแกปั้ญหา   
3) ดําเนินการแก้ปัญหา และ 4) การตรวจสอบการ
แกปั้ญหา 
 
วธีิการวจิัย 
 รูปแบบการวจิัย 
 การวิจยัใชรู้ปแบบการวิจยัก่อนการทดลอง 
(Pre–experimental Research) โดยมีการทดสอบก่อน
และทดสอบหลังเรียนแบบกลุ่มเดียว  (One–group 
pretest and posttest design) เพ่ือศึกษาความสามารถใน
การแกปั้ญหา มีรูปแบบวจิยัดงัน้ี (พวงรัตน์, 2540) 
 
 
เม่ือ T1  คือ การวดัความสามารถการแก้ปัญหา
ก่อนจดัการเรียนรู้ (Pre-test)  

X   คือ การจดัการเรียนรู้เร่ือง ไฟฟ้าเคมี โดย
ใชรู้ปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา 

T2   คือ การวดัความสามารถการแก้ปัญหา
หลงัจดัการเรียนรู้ (Post-test) 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
     1. แผนการจัดการเรียนรู้  
 แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองไฟฟ้าเคมี โดยจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา ตาม
กรอบแนวคิดของ สสวท. (2546) มีขั้นตอนในการ
สร้าง ดงัน้ี 

1.1 ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  ลักษณะสําคัญ 
กระบวนการ เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหา 

T1 X T2 
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1.2 ศึกษาหลักการ  เป้ าหมาย  วิสั ยทัศ น์ 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวดั เน้ือหาและงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วทิยาศาสตร์ รายวชิาเคมี เร่ืองไฟฟ้าเคมี 

1.3 แบ่งสาระการเรียน รู้  เร่ือง  ไฟฟ้าเคมี 
ออกเป็นหัวข้อย่อยและกําหนดระยะเวลาท่ีจะใช้
จดัการเรียนรู้ เพ่ือนาํไปเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 

1.4 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 
1.5 นาํแผนการจดัการเรียนรู้เสนอต่ออาจารย์

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบ 
และพิจารณาความถูกตอ้งของเน้ือหาและรูปแบบ 

1.6 ปรับปรุงแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้ให้
สมบูรณ์ หลงัจากท่ีไดรั้บการพิจารณาแลว้เพ่ือนาํไปใช้
ดาํเนินการสอนต่อไป 
      2. แบบวดัความสามารถในการแก้ปัญหา 
 แบบวดัความสามารถในการแกปั้ญหา 

ใช้วดัก่อนและหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กระบวนการแกปั้ญหา มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิด 
(Open ended test question) โดยกาํหนดสถานการณ์ให ้
4 สถานการณ์ แต่ละสถานการณ์จะถามเก่ียวกบัตวับ่งช้ี
ความสามารถในการแกปั้ญหา 4 ดา้น คือ การทาํความ
เขา้ใจปัญหา การวางแผนการแกปั้ญหา การดาํเนินการ
แก้ปัญหาและการตรวจสอบการแก้ปัญหา   ซ่ึ ง
ความสามารถในการแกปั้ญหาจะออกแบบตามกรอบ
แนวคิดของ สสวท. (2546) มีขั้นตอนในการสร้าง ดงัน้ี  

2.1 กาํหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบวดั 
เพ่ือส ร้างแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 
สําหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 5 เร่ืองไฟฟ้าเคมี เพ่ือ
การนาํไปใชใ้นการวจิยั 

2.2 ศึ กษ าเอกส าร  แนว คิด  ทฤษ ฏี และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการแกปั้ญหา
ทางวทิยาศาสตร์ 

2.3 ส ร้างแบบวัดความส ามารถในการ
แกปั้ญหา ประกอบดว้ย สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
แกปั้ญหา และเกณฑก์ารประเมิน 

2.4 ปรับปรุงแบบวดัความสามารถในการ
แก้ปัญหาให้เหมาะสมกับวตัถุประสงค์และลกัษณะ
ผูเ้รียน  

 2.5 เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะสาขาวิชาทั้ง 3 ท่าน ตรวจพิจารณาความถูกตอ้ง
ของเน้ือหา 

ในการวิจัยค ร้ังน้ีผู ้วิจัยได้ทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 จํานวน  28 คน  ซ่ึงมี
ลักษณะคล้ายกับกลุ่มเป้าหมายและปรับปรุงแก้ไข
ภาษาก่อนนาํไปใชจ้ริง 
      การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาแบบกลุ่มตัวอย่าง
เดียวมีการทดสอบก่อนและหลังเรียน  (One–group 
pretest and posttest Design) โดยเก็บรวบรวมข้อมูล 
ตามลาํดบัดงัน้ี  

1) นักเรียนทาํแบบวดัความสามารถในการ
แกปั้ญหาก่อนเรียน เร่ืองไฟฟ้าเคมี 

2) จดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ไฟฟ้าเคมี ดว้ย
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาการ
จดัการเรียนรู้จาํนวน 10 แผน 20 คาบ ในภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2557 

3) นักเรียนทาํแบบวดัความสามารถในการ
แกปั้ญหาหลงัเรียน เร่ืองไฟฟ้าเคมี 
      การวเิคราะห์ข้อมูล  

วิเคราะห์ข้อมูลจากความสามารถในการ
แกปั้ญหา เร่ืองไฟฟ้าเคมี โดยนาํคาํตอบของนกัเรียนท่ี
ไดจ้ากการทาํแบบวดัความสามารถในการแกปั้ญหา
ก่อนและหลังเรียน  มาจัดกลุ่มคําตอบเป็นระดับ
ความสามารถในการแกปั้ญหาทั้งหมด 4 ระดบัคะแนน
ตามตวับ่งช้ีของความสามารถในการแกปั้ญหา  จากนั้น
จึงให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบการจัดกลุ่มคาํตอบและ
พิจารณาแก้ไข แล้วคาํนวณค่าความถ่ีและค่าร้อยละ
ของจาํนวนนักเรียนท่ีตอบในแต่ละกลุ่มคาํตอบ เพ่ือ
ประเมินลกัษณะคาํตอบของนกัเรียนวา่มีความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอย่างไร ทั้ งก่อนและหลงัการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหา  
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ผลการวจิัย 
จากการวิเคราะห์ในภาพรวมการสอนเร่ือง

ไฟฟ้าเคมี โดยพิจารณาความสามารถในการแกปั้ญหา
ของนักเรียนก่อนจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา พบว่า ก่อนการ
จดัการเรียนรู้นักเรียนส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มคาํตอบ
ของระดบัคะแนนท่ี 1 ในตวับ่งช้ีความสามารถในการ
แกปั้ญหา ดา้นท่ี 1 การทาํความเขา้ใจปัญหา ซ่ึงแสดง
ให้เห็นว่านักเรียนมีความเข้าเน้ือหาท่ีเรียนน้อยมาก 
และดา้นท่ี 2 การวางแผนการแกปั้ญหา นักเรียนส่วน
ใหญ่อยู่ในกลุ่มคาํตอบของระดบัคะแนนท่ี 1 เช่นกนั 
จะเห็นว่ามีความสอดคลอ้งกนั เม่ือนักเรียนไม่เขา้ใจ
ปัญหาจะส่งผลต่อการวางแผนการแก้ปัญหาตามมา 
ส่วนด้านท่ี 3 การดาํเนินการแก้ปัญหา และด้านท่ี 4 
การตรวจสอบการแกปั้ญหา พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่

อยู่ในกลุ่มคําตอบของระดับคะแนน  0 แสดงว่า 
นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถดาํเนินการแกปั้ญหาและ
ตรวจสอบการแก้ปัญหาได้เลย อันเช่ือมโยงมาจาก
นักเรียนไม่เข้าใจในเน้ือหาท่ีเรียน  ซ่ึงเป็นพ้ืนฐาน
เบ้ืองต้นมาก่อน  ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถวาง
แผนการแกปั้ญหา ดาํเนินการแกปั้ญหา และตรวจสอบ
การแกปั้ญหาได ้

แต่หลังจากการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ
กระบวนการแกปั้ญหา เม่ือแยกพิจารณาแต่ละตวับ่งช้ี
ความสามารถในการแก้ปัญหา พบว่าคําตอบของ
นกัเรียนจะแตกต่างตามสถานการณ์ ดงัรายละเอียดใน
ตารางท่ี 2 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มคาํตอบ
ของระดับ คะแนน ท่ี  2 ใน ทุ กด้าน ตัว บ่ ง ช้ี ขอ ง
ความสามารถในการแกปั้ญหา  

 
ตารางที่ 1 ความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการเรียนกระบวนการ
แกปั้ญหาจาํแนกตามตวับ่งช้ีความสามารถในการแกปั้ญหา 

 
จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นวา่ก่อนและหลงัการจดัการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้กระบวนการ
แก้ปัญหา  สถานการณ์ท่ีกาํหนดให้ในแบบทดสอบ
ความสามารถในการแกปั้ญหา มีผลต่อจาํนวนนกัเรียน
ในแต่ละกลุ่มคาํตอบของระดบัคะแนนต่างๆ ของตวั
บ่งช้ีความสามารถในการแกปั้ญหา ดงัต่อไปน้ี 

ตวับ่งช้ีที ่1 การทาํความเข้าใจปัญหา  
ก่อนการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการ

เรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหา พบวา่ในสถานการณ์
ท่ี 1 และสถานการณ์ท่ี 2 นกัเรียนส่วนใหญ่ (50.00%) 
และ (57.14%) ตามลาํดบั อยูใ่นกลุ่มคาํตอบของระดบั
คะแนนท่ี 2 ส่วนในสถานการณ์ที 3 นกัเรียนส่วนใหญ่ 

ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

จํานวนและร้อยละของนักเรียนทีต่อบในแต่ละระดบัคะแนน 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 

3 2 1 0 3 2 1 0 
1. การทาํความเขา้ใจ 

ปัญหา 8(7.14) 33(29.47) 39(34.82) 32(28.57) 33(29.47) 53(47.32) 26(23.21) - 
2. การวางแผนแก ้

ปัญหา - 6(5.36) 26(23.21) 80(71.43) 25(22.32) 45(40.18) 32(28.57) 10(8.93) 
3. การดาํเนินการ 

แกปั้ญหา - 7(6.25) 13(11.61) 92(82.14) 29(25.89) 35(31.25) 30(26.79) 18(16.07) 
4. การตรวจสอบการ

แกปั้ญหา - 3(2.68) 24(21.43) 85(75.89) 25(22.32) 33(29.46) 26(23.22) 28(25.00) 
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(57.14%) อยูใ่นกลุ่มคาํตอบของระดบัคะแนนท่ี 1 และ
สถานการณ์ท่ี 4 และ (53.57%) ตามลาํดบั อยูใ่น
กลุ่มคาํตอบของระดบัคะแนนท่ี 0 และจากการ
วเิคราะห์คาํตอบหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบ
การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหา พบวา่นกัเรียน
ส่วนใหญ่ตอบคาํถามในสถานการณ์ท่ี 1 2  และ 3 อยู่

ในกลุ่มคาํตอบระดบัคะแนนท่ี 2 จาํนวน (50.00%) 
(53.57%) และ (57.14%) ตามลาํดบั ส่วนสถานการณ์ท่ี 
4 นกัเรียนส่วนใหญ่ (57.14%) อยูใ่นกลุ่มคาํตอบระดบั
คะแนนท่ี 3 แสดงวา่การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ
แกปั้ญหาสามารถพฒันาความสามารถในการทาํความ
เขา้ใจปัญหาไดอ้ยา่งมาก

 
ตารางที่ 2 ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา ในแต่ละ

สถานการณ์ของแบบวดัความสามารถในการแกปั้ญหา 

 

 

หมายเหตุ  สถานการณ์ท่ี 1 = เร่ืองเซลลก์ลัวานิก     สถานการณ์ท่ี 2 = เร่ืองความสามารถในการรับและจ่ายอิเลก็ตรอน 

สถานการณ์ท่ี 3 = เร่ืองเซลลอิ์เลก็โทรไลต ์  สถานการณ์ท่ี 4 = การผกุร่อนของโลหะและการป้องกนั 

ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา 

แบบวดั
ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา 

จํานวนและร้อยละของนักเรียนที่ตอบในแต่ละระดบัคะแนน 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 

3 2 1 0 3 2 1 0 

1. การทาํความ 
เขา้ใจปัญหา 

สถานการณ์ท่ี 1 2(7.15) 14(50.00) 9(32.14) 3(10.71) 11(39.29) 14(50.00) 3(10.71) - 
สถานการณ์ท่ี 2 1(3.58) 16(57.14) 9(32.14) 2(7.14) 6(21.43) 15(53.57) 7(25.00) - 
สถานการณ์ท่ี 3 - - 16(57.14) 12(42.86) - 16(57.14) 12(42.86) - 
สถานการณ์ท่ี 4 5(17.86) 3(10.71) 5(17.86) 15(53.57) 16(57.14) 8(28.57) 4(14.29) - 

 
2. การ 
วางแผน 
แกปั้ญหา 

สถานการณ์ท่ี 1 - 3(10.71) 10(35.72) 15(53.57) 7(25.00) 14(50.00) 7(25.00) - 
สถานการณ์ท่ี 2 - 3(10.71) 12(42.86) 13(46.43) 11(39.29) 5(17.86) 10(35.71) 2(7.14) 
สถานการณ์ท่ี 3 - - 1(3.57) 27(96.43) 1(3.57) 12(42.86) 10(35.71) 5(17.86) 
สถานการณ์ท่ี 4 - - 3(10.71) 25(89.29) 6(21.43) 14(50.00) 5(17.86) 3(10.71) 

 
3. การ 

ดาํเนินการ 
แกปั้ญหา 

สถานการณ์ท่ี 1 - 5(17.86) 5(17.86) 18(64.28) 9(32.14) 11(39.29) 5(17.86) 3(10.71) 
สถานการณ์ท่ี 2 - 2(7.14) 6(21.43) 20(71.43) 9(32.14) 8(28.57) 7(25.00) 4(14.29) 
สถานการณ์ท่ี 3 - - - 28(100.00) 3(10.71) 5(17.86) 9(32.14) 11(39.29) 

สถานการณ์ท่ี 4 - - 2(7.14) 26(92.86) 8(28.57) 11(39.29) 9(32.14) - 
 

4. การ 
ตรวจสอบ 

การแกปั้ญหา 

สถานการณ์ท่ี 1 - 2(7.14) 13(46.43) 13(46.43) - 14(50.00) 6(21.43) 8(28.57) 
สถานการณ์ท่ี 2 - 1(3.57) 8(28.57) 19(67.86) 9(32.14) 14(50.00) 1(3.57) 4(14.29) 
สถานการณ์ท่ี 3 - - - 28(100.00) 8(28.57) - 4(14.29) 16(57.14) 

สถานการณ์ท่ี 4  - 3(10.71) 25(89.29) 8(28.57) 5(17.86) 15(53.57) - 
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ตวับ่งช้ีที ่2 การวางแผนการแก้ปัญหา 
 ผลการวิเคราะห์คาํตอบในด้านตวับ่งช้ีการ
วางแผนการแก้ปัญหา ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหา พบวา่ใน
สถานการณ์ท่ี 1 2 3 และ 4 นกัเรียนส่วนใหญ่(53.57%) 
(46.43%) (96.43%) และ  (89.29%) ตามลําดับ  อยู่ใน
กลุ่มคาํตอบของระดบัคะแนนท่ี 0 ซ่ึงมีค่าตํ่าท่ีสุด และ
จากการวิเคราะห์คาํตอบหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาพบว่า 
สถานการณ์ท่ี 1 3 และ 4 นักเรียนส่วนใหญ่ (50.00%) 
(42.86%) และ (50.00%) ตามลาํดบั อยูใ่นกลุ่มคาํตอบ
ของระดับคะแนนท่ี  2 ส่วนสถานการณ์ท่ี  2 พบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่  (39.29%) อยู่ในกลุ่มคาํตอบของ
ระดับคะแนนท่ี  3 แสดงว่าการจัดการเรียน รู้ด้วย
กระบวนการแกปั้ญหาสามารถพฒันาความสามารถใน
การวางแผนการแกปั้ญหาได ้
ตวับ่งช้ีที ่3 การดาํเนินการแก้ปัญหา 
 ผลการวิเคราะห์คาํตอบในด้านตวับ่งช้ีการ
ดาํเนินการแกปั้ญหา พบว่าก่อนการการจดัการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหา 
พบวา่ในสถานการณ์ท่ี 1 2 3 และ 4 นกัเรียนส่วนใหญ่
(64.28%) (71.43%) (100.00%) แ ล ะ (92.86%) 
ตามลาํดับ อยู่ในกลุ่มคาํตอบของระดับคะแนนท่ี 0 
และจากการวิเคราะห์คาํตอบหลงัการจดัการเรียนรู้โดย
ใชรู้ปแบบการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาพบว่า 
สถานการณ์ท่ี 1 และ 4 นักเรียนส่วนใหญ่  (39.29%) 
และ (39.29%) ตามลาํดบั อยูใ่นกลุ่มคาํตอบของระดบั
คะแนนท่ี 2 ส่วนสถานการณ์ท่ี 2 พบว่านักเรียนส่วน
ใหญ่ (32.14%) อยูใ่นกลุ่มคาํตอบของระดบัคะแนนท่ี 
3 และสถานการณ์ท่ี 1 นกัเรียนส่วนใหญ่ (39.29%) อยู่
ในกลุ่มคาํตอบของระดบัคะแนนท่ี 0 ซ่ึงมีจาํนวนลดลง
จากก่อนการจดัการเรียนรู้ แสดงว่าการจดัการเรียนรู้
ด้ ว ย ก ร ะบ วน ก าร แ ก้ ปั ญ ห าส าม าร ถ พั ฒ น า
ความสามารถในการดาํเนินการแก้ปัญหาได้มากข้ึน
อยา่งชดัเจน 
 

ตวับ่งช้ีที ่4 การตรวจสอบการแก้ปัญหา 
 ผลการวิเคราะห์คาํตอบในด้านตวับ่งช้ีการ
ตรวจสอบแกปั้ญหา ก่อนการการจดัการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหา พบวา่ใน
สถานการณ์ท่ี 1 2 3 และ 4 นกัเรียนส่วนใหญ่(46.43%) 
(67.86%) (100.00%) และ(89.29%) ตามลําดับ  อยู่ใน
กลุ่มคําตอบของระดับคะแนน ท่ี  0 และจากการ
วิเคราะห์คาํตอบหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบ
ก าร เรี ยน รู้ ด้ ว ยก ระบ วน ก ารแก้ ปั ญ ห าพ บ ว่ า
สถานการณ์ท่ี 1 และ 2 นักเรียนส่วนใหญ่  (50.00%) 
และ (50.00%) ตามลาํดบั อยูใ่นกลุ่มคาํตอบของระดบั
คะแนนท่ี 2 ส่วนสถานการณ์ท่ี 4 พบว่านักเรียนส่วน
ใหญ่ (53.57%) อยูใ่นกลุ่มคาํตอบของระดบัคะแนนท่ี 
1 และสถานการณ์ท่ี 3 นกัเรียนส่วนใหญ่ (57.14%) อยู่
ในกลุ่มคาํตอบของระดบัคะแนนท่ี 0 ซ่ึงมีจาํนวนลดลง
จากก่อนการจดัการเรียนรู้ แสดงว่าการจดัการเรียนรู้
ด้ ว ย ก ร ะบ วน ก าร แ ก้ ปั ญ ห าส าม าร ถ พั ฒ น า
ความสามารถในการตรวจสอบการแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 
 จากผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้ด้วย
รูปแบบกระบวนการแก้ปัญหาน้ีสามารถพัฒนา
ความสามารถในการแกปั้ญหาได ้โดยก่อนการจดัการ
เรียนรู้ ในดา้นการทาํความเขา้ใจปัญหา นักเรียนส่วน
ให ญ่ อยู่ ใน ก ลุ่มคําตอบของระดับ คะแนน ท่ี  1             
คือ สามารถระบุปัญหาบางส่วนสอดคลอ้งกบัปัญหา
ไดแ้ละสามารถระบุขอ้มูลท่ีกาํหนดบางส่วนสอดคลอ้ง
กับสถานการณ์ปัญหาได้ ในด้านการวางแผนการ
แก้ปัญหา นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มคาํตอบของ
ระดบัคะแนนท่ี 1 คือ สามารถวางแผนการแกปั้ญหา
ดว้ยการใชข้อ้มูลจากปัญหาบางส่วนท่ีวิเคราะห์ไดแ้ละ
ใช้ความรู้ท่ีสอดคลอ้งบางส่วนในการแก้ปัญหา  ใน
ดา้นการดาํเนินการแกปั้ญหา นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ใน
กลุ่มคาํตอบของระดบัคะแนนท่ี 0 คือ ไม่สามารถใช้
ข้อมูลจากปัญหามาวิเคราะห์ผลและไม่สามารถใช้
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ความรู้ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัปัญหาในการแก้แก้ปัญหา 
รวมถึงไม่สามารถประเมินได้ว่าวิธีการแก้ปัญหาจะ
สาํเร็จหรือไม่ และในดา้นการตรวจสอบการแกปั้ญหา 
นกัเรียนส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มคาํตอบของระดบัคะแนน
ท่ี 0 คือ ไม่สามารถตรวจสอบผลของการแกปั้ญหาได ้
และไม่สามารถประยุกต์วิธีการแก้ปัญหาไปใช้กับ
ชีวิตประจาํวนัได้  แต่หลงัจากการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการแกปั้ญหาไดข้อ้สรุปว่า กลุ่มคาํตอบของ
นกัเรียนส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัคะแนนท่ี 2 ดา้นตวับ่งช้ี
ดา้นการทาํความเขา้ใจปัญหา แสดงวา่นักเรียนมีความ
เขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียนมากข้ึน ทาํให้มีการวางแผนการ
แกปั้ญหา การดาํเนินการแกปั้ญหาและการตรวจสอบ
การแก้ปัญหาดี ข้ึนสอดคล้องกันตามลําดับ  และ
นักเรียนส่วนใหญ่สามารถระบุปัญหาส่วนใหญ่ท่ี
สอดคล้องกับปัญหาได้และสามารถระบุข้อมูลท่ี
กาํหนดส่วนมากสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัญหาได ้
วางแผนการแกปั้ญหาดว้ยการใชข้อ้มูลจากปัญหามีวิธี
คิ ดและวิ เค ราะห์ ได้และใช้ความ รู้ ใน เน้ื อห าท่ี
สอดคล้องส่วนใหญ่ ในการแก้ปัญหา  นําข้อ มูล
ส่วนมากจากปัญหามาวิเคราะห์ผลโดยใช้ความรู้ท่ี
สอดคลอ้งกบัปัญหาเพ่ือแกปั้ญหา และประเมินไดว้่า
วิ ธีการส่วนใหญ่แก้ปัญหาจะสําเร็จหรือไม่  และ
สามารถตรวจสอบผลส่วนมากของการแก้ปัญหาได ้
และรู้จักประยุกต์วิธีการแกปั้ญหาส่วนมากไปใช้กับ
ชีวติประจาํวนัได ้ ตามลาํดบั 
 เม่ือวิเคราะห์ขั้นตอนต่างๆ ของการจัดการ
เรียน รู้โดยรูปแบบการเรียน รู้ด้วยกระบวนการ
แกปั้ญหาจะพบวา่ ในขั้นตอนต่างๆสามารถสนบัสนุน
พัฒ น าทั ก ษ ะ ท่ี เป็ น พ้ื น ฐ าน ท่ี เป็ น ตั ว บ่ ง ช้ี ใน
ความสามารถในการแกปั้ญหาของนักเรียนได ้อีกทั้ ง
ในการจัดการ เรียน รู้ในการวิจัยค ร้ั ง น้ี ผู ้วิ จัยได้
สอดแทรกสถานการณ์ปัญหาการทดลอง และขอ้มูล
ต่างๆเพ่ือท่ีจะให้นกัเรียนไดท้าํความเขา้ใจปัญหา  วาง
แผนการแกปั้ญหา ดาํเนินการแกปั้ญหา แลว้ตรวจสอบ
การแกปั้ญหาของนกัเรียนในใบกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมด 
10 แผนการเรียนรู้ และปัจจยัต่างๆ ท่ีนกัเรียนไดฝึ้กฝน

และเรียนรู้จึงส่งผลให้ความสามารถในการแกปั้ญหา
ของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมายดงักล่าวสูงข้ึนในทุกตวับ่งช้ี
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการแกปั้ญหา 
 
ข้อเสนอแนะจากงานวจิัย 
 1. ในการจดัการเรียนรู้ในช่วงแรกนกัเรียนจะ
ไม่คุ้น เคยกับ รูปแบบในการจัดการเรียน รู้โดยใช้
รูปแบบกระบวนการแกปั้ญหาน้ี ครูควรช้ีแนะ เสนอ
แนวทางเพ่ื อ เป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหา  จาก
ผลการวิจยัพบว่าในช่วงแรกนกัเรียนจะทาํความเขา้ใจ
ปัญหาไดเ้ท่านั้น แต่ไม่สามารถวางแผนการแกปั้ญหา 
ดาํเนินการแกปั้ญหา รวมถึงตรวจสอบการแกปั้ญหาได้
ดังนั้ น  ครูผูส้อนจึงต้องเป็นผูเ้สนอแนวทางในการ
เรียนรู้เพ่ือฝึกฝนทักษะต่างๆ ในระหว่างการจัดการ
เรียนรู้ 
 2. ควรนํารูปแบบการจัดการเรียน รู้ด้วย
รูปแบบกระบวนการแกปั้ญหาน้ีไปใช้ในการจดัการ
เรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ เพ่ือเป็นการฝึกทักษะในการ
แก้ปัญหาของนักเรียน  รวมทั้ งแบบทดสอบท่ีเป็น
ลกัษณะคาํถามปลายเปิดทาํให้ทราบถึงความเขา้ใจใน
เน้ือหานั้นๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจนอีกดว้ย 
 3. การจัดก าร เรี ยน รู้ด้วยกระบวนการ
แกปั้ญหาน้ี จะช่วยใหน้กัเรียนมีทกัษะในการแกปั้ญหา
ท่ีตอ้งเผชิญในความจริง และสามารถนาํไปประยกุตใ์ช้
ในชีวติได ้เม่ือถูกนาํไปเช่ือมโยงความรู้ท่ีไดแ้ละบูรณา
การกบัสาขาท่ีเก่ียวขอ้งได ้
 
กติติกรรมประกาศ 
 ข อ ข อบ คุณ โค ร งก าร ส่ ง เส ริ ม ค รู ท่ี มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(สควค.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย(ีสสวท.) ท่ีสนบัสนุนทุนในการวจิยั 
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