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บทคดัย่อ 

 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพื่อศึกษาประสิทธิผลของการเรียนเร่ือง เช้ือเพลิงและซากดึกด า
บรรพ ์ดว้ยเทคนิคการสอนแบบแกปั้ญหา(Problem Solving Method)โดยกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัเป็น
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัคิรีวิหาร(สมเด็จพระวนัรัต อุปถัมภ์) ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 จ  านวน 13 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัคือ แบบทดสอบก่อน - หลงัเรียน เร่ืองเช้ือเพลิงและ
ซากดึกด าบรรพแ์ละแบบสอบถามความพงึพอใจต่อการสอนเร่ืองเช้ือเพลิงและซากดึกด าบรรพ ์ดว้ยเทคนิค
การสอนแบบแกปั้ญหา(Problem Solving Method) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติค่าความถ่ี (f) และน าเสนอ
ภาพรวมในรูปแบบของค่าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน (S.D.) เปรียบเทียบผลการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของผูเ้รียน ใช้สถิติ t-test Dependent และหาค่าดัชนีประสิทธิผล(E.I.) 
ผลการวิจยัพบว่า ผลการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ือง เช้ือเพลิงและซากดึกด าบรรพ ์ดว้ยเทคนิคการ
สอนแบบแกปั้ญหา(Problem Solving Method) ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัคิรีวิหาร
(สมเด็จพระวนัรัต อุปถมัภ)์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานที่ระบุไวว้า่ ประสิทธิผลของการเรียนก่อนเรียนสูงกว่าหลงัเรียนแตกต่างกนั  ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะวา่ การใชเ้ทคนิคการสอนแบบ แกปั้ญหา(Problem Solving Method)  เป็นการสอนที่เป็นการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียน ให้เรียนรู้ตามกระบวนการ ท าให้ผูเ้รียนพฒันาการเรียนไดด้ว้ยตนเอง 
พร้อมกบัการจดับรรยากาศ และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดค้ิดเองท าเอง 
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บทที่ 1 
     บทน า  

 

ความส าคญัและความเป็นมาของปัญหา   
การศึกษาเป็นรากฐานที่ส าคญัในการพฒันาประเทศ   การศึกษาจึงมีความจ าเป็นส าหรับบุคคลทุก

เพศทุกวยั โดยเฉพาะผูท้ี่อยูใ่นวยัศึกษาเล่าเรียน สภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
เรียกวา่เป็นยคุของข่าวสารความรู้หรือสารสนเทศ  การศึกษาหาความรู้จึงมีความจ าเป็นในการพฒันาชีวิตให้
ทนัต่อสงัคมโลก การจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 22 มี
สาระส าคญั คือการจดัการศึกษาอบรมใหถื้อหลกัผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถที่จะ
เรียนรู้ตามความถนดัหรือความสนใจของตนเอง  โดยกระบวนการจดัการศึกษาจะตอ้งสามารถตอบสนอง
การเรียนรู้ตามความเหมาะสม และความตอ้งการของผูเ้รียน มาตรา 24 ระบุว่าให้สถานศึกษาและหน่วยงาน
ที่เก่ียวขอ้งด าเนินการจดักระบวนการเรียนรู้  มุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการเรียน การ
สอนมากขึ้น มีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนเพิม่ขึ้นจากเดิม อีกทั้งยงับูรณาการ
วิชาต่าง ๆ ให้เหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน/ชุมชนที่ผูเ้รียนไดอ้าศยัอยู ่ท  าให้การเรียนรู้ของผูเ้รียนมีความน่าสนใจ
มากยิง่ขึ้น สามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 

นัทธ์หทยั ปัญเจริญ  (2553) งานวิจยัการเรียนการสอน พบว่าส่วนใหญ่ครูผูส้อนก็ยงัมีการด าเนิน
กิจกรรมให้ผูเ้รียนไม่ไดส่้งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการคิดภาคทฤษฏีในห้องเรียนและขาดการปฏิบติั
จริงในหอ้งเรียน หรือตามสถานที่จริงยงัมีอยูน่อ้ย ท าใหผู้เ้รียนส่วนใหญ่ขาดทกัษะและความสนใจในเน้ือหา
และมีความสนใจในการท าแบบฝึกหัดน้อยส่งผลให้ ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบติัต  ่ากว่าเกณฑ ์
เน่ืองมาจากไม่สามารถประยกุตค์วามรู้ในภาคทฤษฎี มาใชใ้นการลงมือปฏิบตัิจริงได ้

 การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวดัคิรีวิหาร
(สมเด็จพระวนัรัต อุปถมัภ)์ ที่ผา่นมา เน้ือหาวชิาส่วนใหญ่จะเนน้ในเน้ือหาที่เป็นภาคทฤษฎีเป็นส่วนใหญ่ มี
ครูผูส้อนเป็นผูด้  าเนินการสอนเพียงฝ่ายเดียว ท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในเน้ือหาและจากการเรียน
การสอนปีที่ผา่นมาพบวา่ ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีผลสมัฤทธ์ิการเรียนไม่ดีเท่าที่ควร เน่ืองมาจากนักเรียนไม่ค่อยมี
ส่วนร่วมในการเรียนจึงไม่สามารถประยกุตค์วามรู้ในภาคทฤษฎี มาใชใ้นการแกปั้ญหาได ้ 

ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเร่ือง การพฒันากระบวนการการจดัการเรียนรู้เทคนิควิธีการสอนดว้ยเทคนิค
การสอนแบบ แกปั้ญหา(Problem Solving Method) เพื่อการพฒันากระบวนการการจดัการเรียนรู้เทคนิค
วธีิการสอนโดยการมีส่วนร่วมในการเรียน เพือ่กระตุน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการคิด และพฒันารูปแบบการ
เรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนในโอกาสต่อไป  
 

 
 



วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพือ่ศึกษาประสิทธิผลของการเรียนเร่ือง เช้ือเพลิงและซากดึกด าบรรพ ์ดว้ยเทคนิคการสอน 

แบบแกปั้ญหา(Problem Solving Method) ของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัคิรีวิหาร
(สมเด็จพระวนัรัต อุปถมัภ)์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

2. เพือ่เปรียบเทียบผลการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนเร่ือง เช้ือเพลิงและซากดึกด าบรรพ ์ดว้ย 
เทคนิคการสอนแบบแกปั้ญหา(Problem Solving Method) ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
วดัคิรีวหิาร(สมเด็จพระวนัรัต อุปถมัภ)์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

3. เพือ่ศึกษาประสิทธิภาพของการจดักระบวนการเรียนการสอนของครูผูส้อนเร่ือง เช้ือเพลิง 
และซากดึกด าบรรพ ์ดว้ยเทคนิคการสอนแบบแกปั้ญหา(Problem Solving Method) โรงเรียนวดัคิรีวิหาร
(สมเด็จพระวนัรัต อุปถมัภ)์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 
สมมุติฐานการวิจัย 

1. ประสิทธิผลของการเรียนเร่ือง เช้ือเพลิงและซากดึกด าบรรพ ์ดว้ยเทคนิคการสอน 
แบบแกปั้ญหา (Problem Solving Method) ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัคิรีวิหาร
(สมเด็จพระวนัรัต อุปถมัภ)์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

2.    ผลการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนเร่ือง เช้ือเพลิงและซากดึกด าบรรพ ์ดว้ยเทคนิคการสอน
แบบแกปั้ญหา (Problem Solving Method) ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัคิรีวิหาร
(สมเด็จพระวนัรัต อุปถมัภ)์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แตกต่างกนั 

3.    ประสิทธิภาพของการจดักระบวนการสอนของครูผูส้อนเร่ือง  เช้ือเพลิงและซากดึกด าบรรพ ์
ดว้ยเทคนิคการสอนแบบแก้ปัญหา (Problem Solving Method) ของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวดัคิรีวหิาร(สมเด็จพระวนัรัต อุปถมัภ)์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 อยูใ่นระดบัดีมาก 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 ดา้นเน้ือหา เช้ือเพลิงและซากดึกด าบรรพ ์

 ดา้นตวัแปร  ตัวแปรต้น   

เทคนิควธีิการสอนแบบแกปั้ญหา (Problem Solving Method) 

ตัวแปรตาม 

ประสิทธิผลในการเรียนผา่นเทคนิควธีิการสอนแบบแกปั้ญหา 
(Problem Solving Method)    

ดา้นประชากร นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน  13 คน ที่เรียนวชิาเคมี   
              ดา้นเวลา  ภาคเรียนที่ 1-2563   สปัดาห์วชิาการที่ 12  ในคาบเรียนเวลา 08.10 – 10.10 น.  



กรอบแนวคดิในการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย   

1. สามารถพฒันาการเรียนรู้วิชาวทิยาศาสตร์ ใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิในการเรียนเพิม่ขึ้น 

2. ผูส้อนมีทกัษะการสอนที่เนน้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการแกปั้ญหามากขึ้น 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

วิธีสอนแบบแก้ปัญหา หมายถึง การสอนแบบแกปั้ญหาเป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียน 
ใหเ้รียนรู้ตามกระบวนการ โดยเร่ิมตั้งแต่มีการก าหนดปัญหา วางแผนแกปั้ญหา ตั้งสมมติฐาน เก็บรวบรวม
ขอ้มูล พสูิจน์ขอ้มูลวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล ผูส้อนเป็นผูเ้สนอปัญหา  

ผู้เรียน หมายถึง  นกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่ก  าลงัศึกษาอยูช่ั้นมธัยมศึกษาปี 
ที่ 6โรงเรียนวดัคิรีวหิาร(สมเด็จพระวนัรัต อุปถมัภ)์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ประสิทธิผล หมายถึง  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนที่เรียนรู้เร่ืองเช้ือเพลิงและซากดึกด า 
บรรพ ์จากกระบวนการสอนแบบแกปั้ญหา(Problem Solving Method) 
 โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) หมายถึง โรงเรียนที่สอนในระดับปฐมวยั – 
มธัยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยูท่ี่ต  าบลช าราก อ าเภอเมือง จงัหวดัตราด 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pre-test 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
เทคนิควิธีการสอน 

แบบแก้ปัญหา(Problem 
Solving Method) 

Post-test 

ประสิทธิผลการเรียน 



บทที่ 2 
แนวคดิ ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

วิธีสอนแบบแก้ปัญหา 
- ทิศนา  แขมมณี. (2547). 14 วิธีสอนส าหรับครูมืออาชีพ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

                     วิธีการสอนแบบแกปั้ญหา   คือ   การสอนแบบแกปั้ญหาเป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผูเ้รียนให้เรียนรู้ตามกระบวนการ โดยเร่ิมตั้งแต่มีการก าหนดปัญหา วางแผนแก้ปัญหาตั้งสมมติฐาน เก็บ
รวบรวมขอ้มูล พิสูจน์ขอ้มูลวิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล ผูส้อนเป็นผูเ้สนอปัญหาหรือผูส้อนและผูเ้รียนจะ
ร่วมกนัก าหนดปัญหาที่มีความส าคญัเป็นปัญหาใหม่ที่ผูเ้รียนยงัไม่เคยประสบมาก่อนและตอ้งไม่เกินทกัษะ
ทางเชาวน์ปัญญาของผูเ้รียนผูเ้รียนจะเป็นผูแ้ก้ปัญหาหรือหาค าตอบด้วยตนเอง ความสามารถในการ
แกปั้ญหาของผูเ้รียนจะแตกต่างกนัขึ้นอยูก่บัสติปัญญา ความรู้ ประสบการณ์ แรงจูงใจ อารมณ์ ซ่ึงวิธีการ
แกปั้ญหาจะไม่มีรูปแบบหรือขั้นตอนตายตวั ผูส้อนจะตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มหรือบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการใชก้ระบวนการคิดแกปั้ญหา ผูส้อนจะตอ้งให้โอกาสผูเ้รียนใชค้วามคิดและฝึกการแกปั้ญหา เพื่อให้
เกิดความช านาญ จะท าใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ไดดี้  

ในการจดัการเรียนรู้แบบแกปั้ญหานั้น มีหลักการส าคญั คือ ให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง ไดล้งมือ
กระท ากิจกรรมการเรียนรู้ จะเน้นทกัษะการแสวงหาความรู้ การคน้พบ การสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง มี
การจดับรรยากาศในชั้นเรียนเป็นประชาธิปไตย น ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใชใ้นขั้นตอนการจดั
กิจกรรม 
ขั้นตอนการสอน 
วธีิสอบแบบแกปั้ญหาสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนได ้ดงัน้ี 

1.ขั้นก าหนดปัญหา 
ผูส้อนและผูเ้รียนอาจร่วมกนัตั้งปัญหา ปัญหาที่น ามานั้นอาจมาจากแหล่งต่างๆ เช่น ปัญหาที่มาจาก

ความสนใจของผูเ้รียนส่วนใหญ่ ปัญหาที่มาจากบทเรียน  
2.ขั้นตั้งสมมติฐาน 
การตั้งสมมติฐานเป็นการคาดคะเนค าตอบของปัญหา โดยใชค้วามรู้และประสบการณ์ช่วยในการ

คาดคะเน ขั้นตอนน้ีจะเป็นขั้นตอนการใชเ้หตุผลในการคิดวเิคราะห์ปัญหาและคาดคะเนค าตอบ 
3.ขั้นวางแผนแกปั้ญหา 
ขั้นน้ีจะเป็นขั้นที่มีการวางแผน หรือออกแบบวิธีการหาค าตอบจากสมมติฐานที่ไดต้ั้งไวโ้ดยศึกษา

ถึงสาเหตุที่เกิดปัญหาขึ้ น และใช้เหตุผลในการคิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้ตรงกับสาเหตุ โดยหาวิธีการ
แกปั้ญหาหลายๆวธีิ แลว้ใชว้ธีิพจิารณาเลือกวธีิแกปั้ญหาวธีิที่ดีที่สุด  

4.ขั้นการเก็บและการรวบรวมขอ้มูล 



ขั้นการเก็บและรวบรวมข้อมูลน้ีเป็นขั้นที่ผูเ้รียนจะศึกษาค้นควา้ความรู้จากแหล่งต่างๆ เช่น 
หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต ต าราเรียน การสงัเกต  

5.ขั้นวเิคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐาน 
เม่ือไดข้อ้มูลที่รวบรวมมาแลว้ ผูเ้รียนก็น าขอ้มูลนั้นๆ มาพจิารณาวา่จะน่าเช่ือถือหรือไม่ประการใด 

เพือ่น าขอ้มูลนั้นๆ ไปวเิคราะห์และทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไวว้า่เป็นไปตามที่ก  าหนดหรือไม่ 
6.ขั้นสรุปผล 
เป็นขั้นที่น าขอ้มูลมาพิจารณาแปลความหมายระหว่างสาเหตุกบัผลที่เกิดขึ้น ผูเ้รียนประเมินผล

วิธีการแก้ปัญหาหรือตดัสินใจเลือกวิธีการที่ได้ผลดีที่สุดในการแก้ปัญหา หรือเป็นการสรุปลงไปว่าเช่ือ
สมมติฐานที่ก  าหนดไว ้ซ่ึงอาจจะสรุปในรูปของหลกัการที่จะน าไปอธิบายเป็นค าตอบ  
 
บทบาทของครูผู้สอน 
บทบาทของผูส้อนในการจดัการเรียนรู้ในการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแกปั้ญหา   มีดงัน้ี 

1.  ก าหนดสถานการณ์หรือเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นปัญหาในชีวิตประจ าวนั  เลือกปัญหาที่
ตรงกบัความสนใจของผูเ้รียน  เป็นปัญหาที่ใกลต้วัผูเ้รียน 

2.  รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  ภายในและภายนอกหอ้งเรียน 
3.  ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งเป็นขั้นตอน 
4.  ให้ค  าแนะน า / ค  าปรึกษา  และช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผูเ้รียนในการแสวงหาแหล่งขอ้มูล  

การศึกษาขอ้มูล  การศึกษาขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูลของผูเ้รียน 
5.  กระตุน้ใหผู้เ้รียนแสวงหาทางเลือกในการแกปั้ญหาที่หลากหลายและเหมาะสม 
6.  ติดตามการปฏิบติังานของผูเ้รียนและใหค้  าปรึกษาอยา่งใกลชิ้ด 
7.  ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยพิจารณาจากผลงานกระบวนการท างาน  และคุณลกัษณะ

อนัพงึประสงค ์
8.  สร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เป็นประชาธิปไตย  เพื่อให้ผูเ้รียนกล้าแสดงออกด้านความ

คิดเห็นและแสดงออกดา้นการกระท าที่เหมาะสม 
 
บทบาทของผู้เรียน 
บทบาทของผูเ้รียนในการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแกปั้ญหามีดงัน้ี 

1.  ร่วมกนัเลือกปัญหาที่ตรงกบัความสนใจของตนเองหรือของกลุ่ม 
2.  เผชิญกบัสถานการณ์ปัญหาจริงๆหรือสถานการณ์ที่ผูส้อนจดัให ้
3.  วางแผนการแกปั้ญหาร่วมกนั 
4.  ศึกษาคน้ควา้และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
5.  ลงมือแกปั้ญหารวบรวมขอ้มูลวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปและประเมินผล 



ข้อดีของวิธีสอนแบบแก้ปัญหา 
1. ผูเ้รียนไดฝึ้กวธีิแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล ฝึกการคิดวเิคราะห์และการตดัสินใจ 
2. ผูเ้รียนไดฝึ้กการคน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ 
3. เป็นการฝีกท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มและฝึกความรับผดิชอบในงานที่ไดรั้บมอบหมาย 
4. ประสบการณ์ที่ผูเ้รียนไดรั้บจากการฝึกแกปั้ญหา จะมีประโยชน์ในการน าไปใชใ้นชีวิตจริงทั้งใน

ปัจจุบนัและอนาคต 
5. เป็นการสอนเนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง  ครูจะมีบทบาทนอ้ยลง 

 
ข้อจ ากัดของวิธีสอนแบบแก้ปัญหา 

1. ผูเ้รียนตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนที่ก  าหนดไว ้ถา้ผิดไปจะท าให้ผลสรุปที่คลาดเคล่ือนไปจาก
ความเป็นจริง 

2. ผูเ้รียนตอ้งมีทกัษะในการคน้ควา้หาขอ้มูลจึงจะสรุปผลการแกปั้ญหาไดดี้ 
3.ถา้ผูเ้รียนก าหนดปัญหาไม่ดี หรือไม่คุน้เคยกบักระบวนการทางวทิยาศาสตร์ จะท าให้ผลการเรียน

การสอนไม่ไดผ้ลดีเท่าที่ควร 
 
ข้อเสนอแนะในการใช้วิธีสอนแบบใช้กระบวนการแก้ปัญหา 

1. ครูควรท าความเขา้ใจในปัญหา และมีขอ้มูลเพยีงพอ 
2. การวางแผนแกปั้ญหา ควรใชห้ลากหลายวิธีการ และแยกแยะปัญหาออกมาเป็นส่วนยอ่ยๆเพื่อ

สะดวกต่อการล าดบัขั้นการประยกุตใ์ช้การจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแกปั้ญหา  น้ีใชไ้ดก้บัทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  แต่ ครูผูส้อนตอ้งศึกษาและหาวธีิการที่จะกระตุน้ใหผู้เ้รียนร่วมคิดวิเคราะห์ ประเด็นปัญหา
และคิดหาแนวทางแกปั้ญหานั้นๆดว้ยวิธีการที่หลากหลาย  ซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้
ดา้นทกัษะ  กระบวนการ  และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
 
ประโยชน์ของวิธีการแบบแก้ปัญหา 

1.การเสนอปัญหาที่น่าสนใจจะท าใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 
2.ผูเ้รียนไดฝึ้กคิดแกปั้ญหาดว้ยตนเอง มีการฝึกทกัษะ การสังเกต วิเคราะห์ หาเหตุผลใชข้อ้มูลใน

การตดัสินใจ 
3.ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการท างานร่วมกบัการท ากิจกรรมกลุ่ม เป็นการฝึกวถีิชีวติประชาธิปไตย 

สุคนธ ์สินธพานนท.์ (2550) วธีิสอนแบบแกปั้ญหาสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนได ้ดงัน้ี  
1.ขั้นก าหนดปัญหา  
ผูส้อนและผูเ้รียนอาจร่วมกนัตั้งปัญหา ปัญหาที่น ามานั้นอาจมาจากแหล่งต่างๆ เช่น ปัญหาที่มาจาก

ความสนใจของผูเ้รียนส่วนใหญ่ ปัญหาที่มาจากบทเรียน โดยผูส้อนก าหนดขึ้นมาเองโดยพิจารณาจาก



บทเรียน เน้ือหาตอนใดเหมาะสมที่จะน ามาเป็นประเด็นในการตั้งปัญหาเพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ ปัญหาที่
เก่ียวกบัสังคมเป็นปัญหาที่พบเห็นกนัทัว่ไปในสภาพแวดลอ้มของตวัผูเ้รียน การหยบิยกมาเป็นปัญหาใน
การศึกษาย่อมจะเป็นสภาวะที่ท  าให้ผู ้เรียนเห็นว่าก าลังเผชิญกับปัญหาในชีวิตจริง ปัญหาที่เกิดจาก
ประสบการณ์ของผูเ้รียน ไดแ้ก่ ปัญหากฎหมาย ปัญหาชีวติ ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

เม่ือก าหนดปัญหาแลว้ ผูส้อนเนน้ใหผู้เ้รียนท าความเขา้ใจปัญหาที่พบในประเด็นต่างๆ เช่น ปัญหา
ถามวา่อยา่งไร มีขอ้มูลใดแลว้บา้ง ตอ้งการขอ้มูลอะไรเพิม่เติมอีกบา้ง การฝึกใหผู้เ้รียนวเิคราะห์ปัญหาจะท า
ใหมี้ความเขา้ใจปัญหามากขึ้น การจดักิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นน้ี ผูส้อนอาจตั้งปัญหา ตั้งค  าถามให้
ผูเ้รียนเกิดขอ้สงสยั เช่น การใชค้  าถาม, การเล่าประสบการณ์หรือการสร้างสถานการณ์ให้เกิดปัญหา, การให้
ผูเ้รียนคิดค  าถามหรือปัญหาและการสาธิต เพือ่ก่อใหเ้กิดปัญหา 

2.ขั้นตั้งสมมติฐาน 
การตั้งสมมติฐานเป็นการคาดคะเนค าตอบของปัญหา โดยใชค้วามรู้และประสบการณ์ช่วยในการ

คาดคะเน ขั้นตอนน้ีจะเป็นขั้นตอนการใชเ้หตุผลในการคิดวิเคราะห์ปัญหาและคาดคะเนค าตอบ พิจารณา
แยกปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อย แล้วคิดอย่างเป็นระบบ ผูเ้รียนจะพยายามใช้ความรู้ความเข้าใจ 
ประสบการณ์เดิมมาคิดแกปั้ญหา คาดคะเนค าตอบ แลว้จึงหาทางพิสูจน์ว่าค  าตอบที่คิดกนัขึ้นมานั้นมีความ
ถูกตอ้งอยา่งไร แนวทางการคิดเพื่อตั้งสมมติฐาน เช่น ปัญหานั้นน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไร หรือวิธีการ
แกปั้ญหานั้นน่าจะแกไ้ขไดโ้ดยวธีิใด 

3.ขั้นวางแผนแกปั้ญหา  
ขั้นน้ีจะเป็นขั้นที่มีการวางแผน หรือออกแบบวิธีการหาค าตอบจากสมมติฐานที่ไดต้ั้งไวโ้ดยศึกษา

ถึงสาเหตุที่เกิดปัญหาขึ้ น และใช้เหตุผลในการคิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้ตรงกับสาเหตุ โดยหาวิธีการ
แกปั้ญหาหลายๆ วธีิ แลว้ใชว้ธีิพจิารณาเลือกวธีิแกปั้ญหาวิธีที่ดีที่สุด เป็นไปไดม้ากที่สุด ในกรณีที่มีปัญหา
นั้นตอ้งตรวจสอบดว้ยการทดลอง ก็ตอ้งก าหนดวธีิทดลองหรือตรวจสอบเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือที่จะใชใ้ห้
พร้อม 

4.ขั้นการเก็บและการรวบรวมขอ้มูล 
ขั้นการเก็บและรวบรวมข้อมูลน้ีเป็นขั้นที่ผูเ้รียนจะศึกษาค้นควา้ความรู้จากแหล่งต่างๆ เช่น 

หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต ต าราเรียน การสงัเกต การทดลอง การไปทศันศึกษา การสัมภาษณ์ผูรู้้หรือผูเ้ช่ียวชาญ 
จากสถิติต่างๆ ในขั้นน้ีผูเ้รียนจะใชว้ธีิการจดบนัทึกขอ้มูลอยา่งเป็นระบบเพือ่น าขอ้มูลมาทดสอบสมมติฐาน 

5.ขั้นวเิคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐาน 
เม่ือไดข้อ้มูลที่รวบรวมมาแลว้ ผูเ้รียนก็น าขอ้มูลนั้นๆ มาพจิารณาวา่จะน่าเช่ือถือหรือไม่ประการใด 

เพือ่น าขอ้มูลนั้นๆ ไปวเิคราะห์และทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไวว้า่เป็นไปตามที่ก  าหนดหรือไม่ 
6.ขั้นสรุปผล 
เป็นขั้นที่น าขอ้มูลมาพิจารณาแปลความหมายระหว่างสาเหตุกบัผลที่เกิดขึ้น ผูเ้รียนประเมินผล

วิธีการแก้ปัญหาหรือตดัสินใจเลือกวิธีการที่ได้ผลดีที่สุดในการแก้ปัญหา หรือเป็นการสรุปลงไปว่าเช่ือ



สมมติฐานที่ก  าหนดไวน้ั่นเอง ซ่ึงอาจจะสรุปในรูปของหลักการที่จะน าไปอธิบายเป็นค าตอบ หรือวิธี
แก้ปัญหา และวิธีการน าความรู้ไปใช้ อน่ึงในการสรุปผลนั้ น เม่ือได้ขอ้สรุปเป็นหลักการแล้ว ควรน า
พจิารณาตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึงวา่น่าเช่ือถือหรือไม่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

งานวิจยัเร่ือง การพฒันาการสอนวิชาเคมี เร่ืองเช้ือเพลิงและซากดึกด าบรรพ ์ดว้ยเทคนิคการสอน
แบบแกปั้ญหา(Problem Solving Method) ของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัคิรีวิหาร
(สมเด็จพระวนัรัต อุปถมัภ)์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ผูว้จิยัไดก้  าหนดวธีิการด าเนินการ ดงัมีรายละเอียด ดงัน้ี 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บขอ้มูล   
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรเป็นนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 6  จ  านวนทั้งส้ิน 13 คน กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ัง

น้ีผูว้จิยัไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงกบันกัเรียนมธัยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563ที่เรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการจดัการเรียนรู้เทคนิควิธีการสอนแบบ
แกปั้ญหา (Problem Solving Method) จ านวน  13  คน 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล   
 ลกัษณะของเคร่ืองมือที่ใชใ้นประเมินประสิทธิผลของผูเ้รียน ที่ผูว้ิจยัได้ศึกษาสร้างขึ้นเองจาก
การศึกษาต ารา เอกสาร ผลงานวิจัย ผลงานการคน้ควา้แบบอิสระต่าง ๆที่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาการสอนและ
เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของครูผูส้อน ผูว้ิจยัได้ใช้เคร่ืองมือที่ผ่านการตรวจสอบและ
รับรองจากหน่วยงานวิชาการของสถานศึกษาที่เก่ียวขอ้งกบัคุณลักษณะการสอนของผูส้อน และความพึง
พอใจของผูเ้รียนต่อการสอนของครูผูส้อน รวมทั้งส้ินจ านวน 3 ฉบบั ที่มีรายละเอียด ดงัน้ี  
 ฉบับที่  1  แบบประเมินผลการเรียนรู้ในรูปแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  เช้ือเพลิงและซากดึกด าบรรพ ์จ  านวน 2 ขอ้  เป็นแบบทดสอบอตันัยที่มี ทั้งน้ี
ผูว้จิยัไดก้  าหนดหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการทดสอบไว ้ดงัน้ี 

เกณฑ์การตัดสิน 
 ท าถูกจ านวน   0-3  คะแนน   แสดงวา่นกัเรียนมีประสิทธิผลการเรียนรู้อยูใ่นระดบั นอ้ย 

ท าถูกจ านวน 5-7  คะแนน   แสดงวา่นกัเรียนมีประสิทธิผลการเรียนรู้อยูใ่นระดบั พอใช ้
ท าถูกจ านวน 8-10  คะแนน   แสดงวา่นกัเรียนมีประสิทธิผลการเรียนรู้อยูใ่นระดบั มาก 



ฉบับที่ 2  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการสอนเร่ืองเช้ือเพลิงและซากดึกด าบรรพ ์ดว้ยเทคนิค
การสอนแบบแกปั้ญหา(Problem Solving Method) ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  ที่เป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบัโดยผูว้จิยัไดก้  าหนดเกณฑก์ารประเมินและการแปลผลไว ้ดงัน้ี 
   

 1 หมายถึง นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อการสอนในประเด็นนั้น ๆ ในระดบั นอ้ยที่สุด 
 2 หมายถึง นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อการสอนในประเด็นนั้น ๆ ในระดบั นอ้ย 
 3 หมายถึง นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อการสอนในประเด็นนั้น ๆ ในระดบั ปานกลาง 
 4 หมายถึง นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อการสอนในประเด็นนั้น ๆ ในระดบั มาก 
 5 หมายถึง นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อการสอนในประเด็นนั้น ๆ ในระดบั มากที่สุด 
 การแปลผลการประเมิน ดงัน้ี 
 5.00-4.50  หมายถึง   นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อคุณภาพการสอน ระดบัดีเยีย่ม  

4.49-4.00 หมายถึง    นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อคุณภาพการสอน ระดบัดีมาก 
3.99-3.50  หมายถึง   นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อคุณภาพการสอน ระดบัดี 
3.49-2.50 หมายถึง    นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อคุณภาพการสอน ระดบันอ้ย 
1.00-2.49  หมายถึง   นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อคุณภาพการสอน ระดบัปรับปรุง 

 
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัมี 2  ฉบบั ดงัน้ีคือ  
      ฉบับที่ 1  แบบทดสอบก่อน - หลังเรียน เร่ืองเช้ือเพลิงและซากดึกด าบรรพ ์ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ
สร้างเคร่ืองมือและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
  1. ศึกษาวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาการสอนของหน่วยการเรียนเร่ือง เช้ือเพลิงและซากดึกด า
บรรพ ์
  2. สร้างข้อค าถามแบบอัตนัยแบบเติมค าตอบ จ านวนทั้ งส้ิน 2 ข้อที่สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคท์ี่ก  าหนด 
 
 ฉบับที่ 2  แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการสอนเร่ืองเช้ือเพลิงและซากดึกด าบรรพ ์ดว้ยเทคนิค
การสอนแบบแกปั้ญหา(Problem Solving Method) ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6   ที่เป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัจะด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยท ากิจกรรมในหอ้งเรียน ในวนัพฤหัสที่ 24 กนัยายน พ.ศ. 
2563  ในคาบเรียนเวลา 08.10 – 10.10 น. ในคาบเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 โดย
ด าเนินการ ตามขั้นตอน ดงัน้ี  



 -  ผูว้จิยัแจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนที่มีเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองที่สอน 
 -  ผูว้จิยัด าเนินการทดสอบก่อนเรียนกบัผูเ้รียนทุกคน  
 -  ด าเนินการสอนตามแผนการสอนโดยใชว้ิธีการสอนแบบการแกปั้ญหา (Problem Solving 
Method) ที่ก  าหนดควบคู่ไปกบัการเฝ้าสงัเกตของผูท้ี่ไดรั้บมอบหมายใหนิ้เทศการสอนผูเ้รียน 
 -  เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการสอนนักเรียนท าแบบทดสอบหลังสอนที่มีเน้ือหาการทดสอบ
เช่นเดียวกบัการทดสอบก่อนสอน 
 - หลงัจากเสร็จส้ินการสอน 1 สัปดาห์ ฝ่ายวิชาการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลความพึงพอใจต่อ
การสอนของครูผูส้อนจากผูเ้รียน 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลจากการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
- ขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้รียน  ใชส้ถิติ  ค่าความถ่ี (f)  และน าเสนอในรูปแบบร้อยละ 
- แบบทดสอบก่อนเรียนและหลกัเรียน ใชส้ถิติค่าความถ่ี (f)  และน าเสนอภาพรวมในรูปแบบของ

ค่าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน (S.D.) 
- การเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของผูเ้รียน ใชส้ถิติ t-test Dependent 
- ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการสอนของครู ใชส้ถิติ ค่าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
- ค่าดชันีประสิทธิผล (E.I.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัชั้นเรียน เร่ือง เช้ือเพลิงและซากดึกด าบรรพ ์ดว้ยเทคนิคการสอนแบบแกปั้ญหา(Problem 
Solving Method) ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัคิรีวิหาร(สมเด็จพระวนัรัต อุปถมัภ์) 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาและเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน
เก่ียวกบั เร่ืองเช้ือเพลิงและซากดึกด าบรรพ ์ดว้ยเทคนิคการสอนแบบแกปั้ญหา (Problem Solving Method) 
และศึกษาประสิทธิภาพของการจดักระบวนการเรียนการสอนของครูผูส้อนในประเด็นเดียวกนั  ผูศ้ึกษาขอ
น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

ตารางที่ 1  ความถ่ีและร้อยละของผูเ้รียนต่อการสอนเร่ือง เช้ือเพลิงและซากดึกด าบรรพ ์ดว้ยเทคนิค
การสอนแบบแกปั้ญหา(Problem Solving Method) ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัคิรี
วหิาร(สมเด็จพระวนัรัต อุปถมัภ)์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ตารางที่ 2  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบี่ยงมาตรฐานของการทดสอบก่อนเรียน หลงัเรียน และความต่าง
ของการสอน เร่ือง เช้ือเพลิงและซากดึกด าบรรพ ์ดว้ยเทคนิคการสอนแบบแก้ปัญหา(Problem Solving 
Method) ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัคิรีวิหาร(สมเด็จพระวนัรัต อุปถมัภ์) ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ตารางที่ 3  ร้อยละการพฒันาการรายกลุ่มของการสอนเร่ือง เช้ือเพลิงและซากดึกด าบรรพ ์ดว้ย
เทคนิคการสอนแบบแกปั้ญหา(Problem Solving Method) ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
วดัคิรีวหิาร(สมเด็จพระวนัรัต อุปถมัภ)์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ตารางที่ 4  เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนในการสอนเร่ือง เช้ือเพลิงและซาก
ดึกด าบรรพ์ ด้วยเทคนิคการสอนแบบแก้ปัญหา(Problem Solving Method) ของนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัคิรีวหิาร(สมเด็จพระวนัรัต อุปถมัภ)์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ตารางที่ 5  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อความพึงพอใจในการจดักระบวนการเรียนรู้ของ
ครูผูส้อนเร่ือง เช้ือเพลิงและซากดึกด าบรรพ ์ดว้ยเทคนิคการสอนแบบแกปั้ญหา(Problem Solving Method) 
ของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัคิรีวิหาร(สมเด็จพระวนัรัต อุปถมัภ์) ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 

 
 
 
 
 



สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  N แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง (Simple Size) 
    แทน  ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) 
  S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)                                    
  t แทน  ค่าสถิติทีค  านวณกบัตารางทางสถิติ (t-test dependent) 
  * แทน มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (Significant)  
 

ตารางที่ 1  ความถ่ีและร้อยละของผูเ้รียนต่อการสอนเร่ือง เร่ือง เชือ้เพลิงและซากดึกด าบรรพ์ ด้วย
เทคนิคการสอนแบบแก้ปัญหา(Problem Solving Method) ของนกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
วดัคิรีวหิาร(สมเด็จพระวนัรัต อุปถมัภ)์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

ลักษณะของผู้เรียน จ านวน (N) ร้อยละ 

          เพศ 
                    นกัเรียนชาย   
                    นกัเรียนหญิง 

 
4 
9 

 
30.77 
69.23 

รวม 13 100.00 
         กลุ่มนักเรียน 
                    นกัเรียนกลุ่มเก่ง 
                    นกัเรียนกลุ่มปานกลาง 
                    นกัเรียนกลุ่มอ่อน 

 
3 
7 
3 

 
23.08 
53.84 
23.08 

รวม 5 100.00 
 

จากตาราง พบวา่ ผูเ้รียนที่เขา้ท  าการทดสอบมีจ านวนทั้งส้ิน 13 คน จ าแนกเป็นเพศชายคิดเป็นร้อย
ละ  30.77   เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ  69.23  และผูเ้รียนทั้งหมดอยูใ่นกลุ่มนกัเรียนที่มีศกัยภาพเก่ง คิดเป็น
ร้อยละ 23.08  ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 53.84   และกลุ่มอ่อนคิดเป็นร้อยละ 23.08 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 2  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบี่ยงมาตรฐานของการทดสอบก่อนเรียน หลงัเรียน และความต่าง
ของการสอนเร่ืองเร่ือง เชือ้เพลงิและซากดกึด าบรรพ์ ด้วยเทคนิคการสอนแบบแก้ปัญหา(Problem Solving 
Method) ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัคิรีวิหาร(สมเด็จพระวนัรัต อุปถมัภ์) ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

Order Name Pre-test Post-test Difference 
1 นายภูริภทัร์  โคตสมบตัิ 4 4 0 

2 นายศิริศกัด์ิ  อนนัต ์ 3 7 4 

3 นายสิทธิชยั  ขามวงศ ์ 1 5 4 

4 นายอภิรชา  ไวยกูล 4 10 6 

5 นางสาวกุง้นาง  คงยนื 3 7 4 

6 นางสาวจนัทิมา  เรืองขจิตร 3 7 4 

7 นางสาวธญัญลกัษณ์  วดิประโคน 4 9 5 

8 นางสาวปณิดา  ตะพองมาส 3 7 4 

9 นางสาววนัฤดี  รัตนวาร 3 8 5 

10 นางสาววชุิดา  ชยัยนัโต 5 9 4 

11 นางสาวสรสิชา  เดชเจริญ 4 8 4 

12 นางสาวสุขฤทยั  อภิบาลศรี 4 8 4 

13 นางสาวอรอุมา  ผึ้งบ  ารุง 1 6 5 

คะแนนรวม 42 95 53 
เฉลี่ยรวม  ( ) 3.23 7.31 4.08 

(S.D.) 1.17 1.65 1.38 
 

 จากตารางพบว่า กลุ่มตวัอย่างนักเรียนที่เขา้เรียนเร่ือง เร่ือง เช้ือเพลิงและซากดึกด าบรรพ ์ด้วย
เทคนิคการสอนแบบแกปั้ญหา(Problem Solving Method) มีจ  านวนทั้งส้ิน 13  คน ผลการทดสอบก่อนเรียน
ไดค้่าเฉล่ียรวม  3.23  คะแนน (S.D.=1.17) อยูใ่นระดบัน้อย และผลการทดสอบหลงัเรียนไดค้่าเฉล่ียรวม  
7.31  คะแนน (S.D.= 1.65) อยูใ่นระดบัปานกลาง มีความต่างโดยรวมคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.08 คะแนน (S.D.= 
1.38) 

 



ตารางที่ 3 ร้อยละการพฒันาการรายกลุ่มของการสอนเร่ือง เชือ้เพลิงและซากดึกด าบรรพ์ ด้วย
เทคนิคการสอนแบบแก้ปัญหา(Problem Solving Method) ของนกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
วดัคิรีวหิาร(สมเด็จพระวนัรัต อุปถมัภ)์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 
 

ประเภทกลุ่ม 
(5 คน) 

จ านวน 

ก่อนการใช ้เทคนิค
การสอนแบบ
แก้ปัญหา 

หลงัการใช ้เทคนิค
การสอนแบบ
แก้ปัญหา 

การพฒันาการ 

ผา่น ไม่ผา่น ผา่น ไม่ผา่น ดีขึ้น เท่าเดิม ลดลง 
เก่ง 3 0 3 3 0 3 - - 

ปานกลาง 7 0 7 7 0 7 - - 
อ่อน 3 0 3 2 1 2 1 - 

จ านวน 0 5 5 1 12 1 0 
ร้อยละ 0 100.00 92.31 7.69 92.31 7.69 0 

เกณฑ์ประเมิน คะแนนมากกวา่หรือเท่ากบั  7   คะแนน เท่ากบั ผา่น และนอ้ยกวา่  7  เท่ากบัไม่ผา่น 
  จากตารางพบว่า นักเรียนกลุ่มเก่งมีการพฒันาการดีขึ้นจ านวน  3  คน นักเรียนกลุ่มปาน
กลางมีการพฒันาดีขึ้นจ านวน 7 คน และกลุ่มอ่อนมีการพฒันาดีขึ้น 2 คน  เม่ือพจิารณาโดยภาพรวมพบว่า มี
นักเรียนที่มีการพฒันาการดีขึ้นคิดเป็นร้อยละ 92.31  และนักเรียนที่มีการพฒันาการเท่าเดิมคิดเป็นร้อยละ 
7.69  และนกัเรียนที่มีพฒันาการลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.00 
 

ตารางที่ 4  เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนในการสอนเร่ือง เชือ้เพลิงและซาก
ดึกด าบรรพ์ ด้วยเทคนิคการสอนแบบแก้ปัญหา(Problem Solving Method) ของนักเรียนระดับชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัคิรีวหิาร(สมเด็จพระวนัรัต อุปถมัภ)์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

การทดสอบ N คะแนนเตม็ 
คะแนน
รวม   S.D. t E.I. 

ก่อนเรียน 13 10 42 3.23 1.17 
10.64* 0.6 

หลงัเรียน 13 10 95 7.31 1.65 

        * p < .05 
 จากตารางพบว่า ผลการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนเร่ือง เชือ้เพลิงและซากดึกด าบรรพ์ 

ด้วยเทคนิคการสอนแบบแก้ปัญหา(Problem Solving Method) ของนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนวดัคิรีวิหาร(สมเด็จพระวนัรัต อุปถัมภ์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  แตกต่างกันอย่างมี



นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และเม่ือหาค่าดชันีประสิทธิผลพบว่ามีค่าเท่ากับ 0.6 แสดงว่าโดยภาพรวม
นกัเรียนมีความก้าวหน้าในเร่ืองท่ีเรียนคิดเป็นร้อยละ 60 

ตารางที่  5  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการสอนเร่ือง เชือ้เพลิงและซาก
ดึกด าบรรพ์ ด้วยเทคนิคการสอนแบบแก้ปัญหา(Problem Solving Method) ของนักเรียนระดับชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัคิรีวหิาร(สมเด็จพระวนัรัต อุปถมัภ)์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 
 

ล าดับ ประเด็น   S.D. ความหมาย 
1 ครูบอกวัตถุประสงค์การเรียนรู้ก่อนเรียน 4.22 0.44 ดีมาก 
2 ครูใหเ้นื้อหาการสอนที่เป็นปัจจุบนัครบถว้น ละเอียด ลึก 4.22 0.44 ดีมาก 
3 ครูสอดแทรกความรู้และเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบนั 4.11 0.60 ดีมาก 
4 กิจกรรมการเรียนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมฝึกจริง 4.22 0.67 ดีมาก 
5 กิจกรรมที่ครูจดัท าให้ผูเ้รียนกระตือรือร้นในการเรียน 4.33 0.50 ดีมาก 
6 ผูเ้รียนสนุกกับการท ากิจกรรมที่ครูจดัเตรียมให้ 4.44 0.53 ดีมาก 
7 กิจกรรมท าใหผู้เ้รียนรู้จกัปรับตัวให้เขา้กบัเพือ่นในกลุ่ม 4.22 0.44 ดีมาก 
8 ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดน้ าเสนอฝึกทักษะการเป็นผู้น า 4.56 0.73 ดีเยีย่ม 
9 ครูใหก้ าลังใจเสริมแรงเม่ือนกัเรียนปฏิบตัิไดถู้กตอ้ง 4.56 0.53 ดีเยีย่ม 
10 ครูสนใจช่วยเหลอืผูเ้รียนอยา่งทัว่ถึงทุกคนทั้งเก่งและอ่อน 4.56 0.53 ดีเยีย่ม 
11 แบบฝึกหัดของครูท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจบทเรียนมากขึ้น 4.33 0.87 ดีมาก 
12 การเรียนโดยวธีิที่ครูสอนท าใหเ้ข้าใจเนื้อหามากยิง่ขึ้น 4.00 0.71 ดีมาก 
13 ผูเ้รียนชอบการเรียนตามเทคนิควธีิการที่ครูสอน 4.44 0.53 ดีมาก 
14 ครูสรุปบทเรียนไดช้ดัเจนเขา้ใจตรงตามวตัถุประสงค ์ 4.22 0.44 ดีมาก 
15 แบบทดสอบที่ท  าสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ี่ต ั้งแต่ไว ้ 4.11 0.33 ดีมาก 

รวม 4.30 0.56 ดีมาก 
 

 จากตารางพบวา่ ความพงึพอใจต่อการจดักระบวนการเรียนรู้ของครูผูส้อนโดยผูเ้รียนเร่ือง 
เชือ้เพลิงและซากดึกด าบรรพ์ ด้วยเทคนิคการสอนแบบแก้ปัญหา(Problem Solving Method) ของนกัเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัคิรีวหิาร(สมเด็จพระวนัรัต อุปถมัภ)์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย 4.30   (S.D.= 0.56 ) เม่ือพจิารณาเป็นรายประเด็นพบว่าประเด็นที่มี
ความพงึพอใจสูงสุด 3 ประเด็นแรกมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.56 อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม คือ  ครูให้ก าลงัใจเสริมแรง
เม่ือนักเรียนปฏิบตัิได้ถูกต้อง (S.D.=0.53) ครูสนใจช่วยเหลือผูเ้รียนอย่างทั่วถึงทุกคนทั้งเก่งและอ่อน 
(S.D.=0.53) และครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดน้ าเสนอ ฝึกทกัษะการเป็นผูน้ า (S.D.=0.73) ตามล าดบั 



บทที่ 5 

สรุป อภปิรายและข้อเสนอแนะ 
 

การวจิยัเร่ืองการพฒันาการสอนวชิาวทิยาศาสตร์เร่ือง เช้ือเพลิงและซากดึกด าบรรพ ์ดว้ยเทคนิคการ
สอนแบบแกปั้ญหา(Problem Solving Method) ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัคิรีวิหาร
(สมเด็จพระวนัรัต อุปถมัภ)์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาและเปรียบเทียบผลการ
เรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนเก่ียวกบัเร่ือง เช้ือเพลิงและซากดึกด าบรรพ ์ดว้ยเทคนิคการสอนแบบแกปั้ญหา
(Problem Solving Method) และประสิทธิภาพของการจดักระบวนการเรียนการสอนของครูผูส้อนใน
ประเด็นเดียวกนั กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัคือ นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัคิรีวิหาร
(สมเด็จพระวนัรัต อุปถมัภ)์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  จ านวน 13  คน  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั เป็น
ทดสอบเก่ียวกบัเน้ือหาสาระของเร่ือง เช้ือเพลิงและซากดึกด าบรรพ ์ขอ้สอบเป็นแบบอตันัยจ านวน 2 ขอ้ 
และแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale)  สถิติที่ใชใ้นการวิจยัคือ ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่า t-test แบบไม่อิสระ (T-test dependent) ผูว้ิจยัขอสรุป อภิปรายและ
ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 

สรุปผลการวิจัย 

1.  ประสิทธิผลของการเรียนเร่ือง เช้ือเพลิงและซากดึกด าบรรพ ์ดว้ยเทคนิคการสอนแบบแกปั้ญหา
(Problem Solving Method) ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัคิรีวิหาร(สมเด็จพระวนัรัต 
อุปถมัภ)์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พบว่า มีผลการทดสอบโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือท าการหาค่า
ดชันีประสิทธิผลมีค่าเท่ากบั 0.60 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานที่ก  าหนดว่ามีประสิทธิผลการเรียนในระดบั
มาก  
 2.  การเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเร่ือง เช้ือเพลิงและซากดึกด าบรรพด์ว้ย
เทคนิคการสอนแบบแกปั้ญหา(Problem Solving Method) ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
วดัคิรีวหิาร(สมเด็จพระวนัรัต อุปถมัภ)์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมุตติฐานที่ก  าหนดวา่ผลการเรียนก่อนและหลงัการเรียนแตกต่างกนั  

3.  ประสิทธิภาพของการจดักระบวนการเรียนรู้ของครูผูส้อนโดยผูเ้รียนวิทยาศาสตร์ เช้ือเพลิงและ
ซากดึกด าบรรพ ์ดว้ยเทคนิคการสอนแบบแกปั้ญหา(Problem Solving Method) ของนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัคิรีวิหาร(สมเด็จพระวนัรัต อุปถมัภ์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก สอดคลอ้งกับสมมุติฐานที่ก  าหนดไวว้่า ประสิทธิภาพของการจดักระบวนการ
เรียนการสอนอยู่ในระดับดีมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุด 3 
ประเด็นแรกอยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม คือ ครูใหก้ าลงัใจเสริมแรงเม่ือนกัเรียนปฏิบติัไดถู้กตอ้ง  ครูสนใจช่วยเหลือ



ผูเ้รียนอยา่งทัว่ถึงทุกคนทั้งเก่งและอ่อน และครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้น าเสนอ ฝึกทกัษะการเป็นผูน้ า 
ตามล าดบั 

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาพบว่า ผลการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน เช้ือเพลิงและซากดึกด าบรรพ ์ดว้ยเทคนิค
การสอนแบบแกปั้ญหา(Problem Solving Method) ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัคิรี
วิหาร(สมเด็จพระวนัรัต อุปถมัภ์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05  สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานที่ระบุไวว้า่ ประสิทธิผลของการเรียนก่อนเรียนสูงกว่าหลงัเรียนแตกต่าง
กนั  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การใชเ้ทคนิคการสอนแบบ แกปั้ญหา(Problem Solving Method)  เป็นการสอนที่
เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียน ให้เรียนรู้ตามกระบวนการ โดยเร่ิมตั้งแต่มีการก าหนดปัญหา 
วางแผนแกปั้ญหา ตั้งสมมติฐาน เก็บรวบรวมขอ้มูล พิสูจน์ขอ้มูลวิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล ท าให้ผูเ้รียน
พฒันาการเรียนได้ด้วยตนเอง พร้อมกับการจัดบรรยากาศ และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้คิดเอง ท าเอง 
สอดคล้องกับหลักทฤษฏี   นทัธห์ทยั ปัญเจริญ ( 2554).  ที่เขียนเร่ืองวธีิการสอนแบบแกปั้ญหาไวว้่า “....เป็น
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนใหเ้รียนรู้ตามกระบวนการโดยเร่ิมตั้งแต่มีการก าหนดปัญหา วางแผน
แกปั้ญหา ตั้งสมมติฐาน เก็บรวบรวมขอ้มูล พิสูจน์ขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล และสรุปผล … ผูส้อนจะตอ้งจดั
สภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการใชก้ระบวนการคิดแกปั้ญหา ...ให้โอกาสผูเ้รียนใช้
ความคิดและฝึกการแกปั้ญหาเพือ่ใหเ้กิดความช านาญจะท าใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ไดดี้...”  สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของจีรวรรณ ขุริรัง (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการ
แกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์ที่มีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 เพือ่การศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  2  ผลการวิจยั
สรุปไดว้า่  นกัเรียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และนักเรียนที่ไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์ในการคิดวเิคราะห์ทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01   และสอดคล้องกับงานวิจัยของวนัดี จนัทร์ลอย (2549) ได้
ศึกษาเร่ือง การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟัน
อุปสรรคของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนดว้ยชุดกิจกรรมฝึกทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน โรงเรียนวดัท่าพูด แผนการวิจยัแบบ One Group 
Pretest – Posttest Design สถิติที่ใชค้ือ t-test for Dependent Sample ผลการวิจยัพบว่า  นักเรียนที่เรียนดว้ยชุ
ดกจิกรรมฝึกทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยมีีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลัง



เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  และความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟัน
อุปสรรคหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการสอน 

1.  ควรสอดแทรกความรู้และเหตุการณ์ปัจจุบนัที่เป็นปัจจุบนั  เปิดโอกาสให้นักเรียนไดน้ าเสนอฝึก
ทกัษะการเป็นผูน้ า และจดักิจกรรมการสอนที่สนุกสนานท าใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นเพิม่ขึ้น 

2. ควรเขียน Behavioral Objective ให้มีจ  านวน 5 ขอ้ขึ้นไป และเปล่ียนค าว่า “วิเคราะห์” ใน B.O. 
เป็นศกัยภาพการแสดงออกของผูเ้รียน 

3. ควรพิจารณานักเรียนกลุ่มอ่อนหรือบกพร่องทางสติปัญญา หรือสมาธิสั้นออกจากกลุ่มทดลอง
เพือ่ลดผลกระทบต่อผลการวจิยัจากปัจจยัสอดแทรกดา้นบุคคล 

      

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรท าวจิยัดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์กบัเน้ือหาทางวทิยาศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เหมาะสมดว้ย 
การเปรียบเทียบระหวา่งตวัแปรเพศที่แตกต่างกนั 
 2. วิจยัศึกษาผลการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยใชรู้ปแบบการพฒันากระบวนการคิดตามแนวทาง
ของ SRIDAR MODEL ของสิงคโปร์ 
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แบบประเมนิ 
ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนโดยผู้เรียน 

โรงเรียนวดัครีิวิหาร(สมเด็จพระวนัรัต อุปถัมภ์) 
 

ช่ือผู้สอน...............................................................วชิา.......................................  ช้ัน ......... วนัทีส่อน ....................... 
***************************************************** 

วตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการสอนของครูผูส้อนโดยผูเ้รียนโรงเรียนวดัคิรีวิหาร(สมเด็จพระวนัรัต  อุปถมัภ)์ 
ตอนที ่1    ความคิดเห็นต่อวธีิการเรียนการสอนของครูผูส้อนตามท่ีนกัเรียนไดรั้บการเรียนรู้ 
ข้อแนะน า ให้ใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัความคิดเห็นตามความเป็นจริง 
 

ล าดับ ประเด็น 
ระดับความคดิเห็น 

ผู้ 
วจิัย 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
พอ 
ใช ้

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

1 ครูบอกวตัถุประสงค์การเรียนรู้ก่อนเรียน       
2 ครูให้เนือ้หาการสอนท่ีเป็นปัจจุบนัครบถว้น ละเอียด ลึก       
3 ครูสอดแทรกความรู้และเหตุการณ์ท่ีเป็นปัจจุบนั       
4 กิจกรรมการเรียนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมฝึกจริง       
5 กิจกรรมท่ีครูจดัท าให้ผูเ้รียนกระตอืรือร้นในการเรียน       
6 ผูเ้รียนสนุกกบัการท ากจิกรรมท่ีครูจดัเตรียมให้       
7 กิจกรรมท าให้ผูเ้รียนรู้จกัปรับตวัให้เขา้กบัเพ่ือนในกลุ่ม       
8 ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดน้ าเสนอฝึกทกัษะการเป็นผู้น า       
9 ครูให้ก าลงัใจเสริมแรงเม่ือนกัเรียนปฏิบติัไดถู้กตอ้ง       

10 ครูสนใจช่วยเหลอืผูเ้รียนอยา่งทัว่ถึงทุกคนทั้งเก่งและอ่อน       
11 แบบฝึกหัดของครูท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจบทเรียนมากข้ึน       
12 การเรียนโดยวิธีท่ีครูสอนท าให้เข้าใจเนือ้หามากยิง่ข้ึน       
13 ผูเ้รียนชอบการเรียนตามเทคนิควิธีการท่ีครูสอน       
14 ครูสรุปบทเรียนไดช้ดัเจนเขา้ใจตรงตามวตัถุประสงค์       
15 แบบทดสอบท่ีท  าสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งแต่ไว ้       

 
ตอนที ่2   ขอ้เสนอแนะต่อการสอนของครูผูส้อน (ถา้มี) 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... .............................................................................................................  
 
 

 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ 



1. ในการทดสอบสมบัติของสาร A , B และ C ท่ีไม่ได้เติมกรดและหลังเติมกรดได้ผลดังนี้ 

 

 

 

 

 

 จงระบุประเภทของสารอาหาร A , B , และ C คือ สารอาหารประเภทใด 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. การกล่ันน้้ามันดิบให้สารไฮโดรคาร์บอนออกมาในแต่ละช้ันของหอกล่ัน (สมมติว่าหอกล่ันมีจ้านวน  

10 ช้ัน) 

ผลิตภัณฑ์ไฮโดรคาร์บอน ชั้นของหอกลั่น 

A 10 

B 1 

C 4 

D 6 

จงเรียงล้าดับจุดเดือดของผลิตภัณฑ์ไฮโดรคาร์บอนโดยเรียงจาดจุดเดือดสูงไปต้่า 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


