
การศกึษาคณุลกัษณะดี  เก่ง  มีความสขุของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  เร่ือง โมลและปริมาณตอ่โมล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญานิพนธ์ 
ของ 

ธิดารัตน์  จนัทะโก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอตอ่บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษา 
ตามหลกัสตูรปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต  สาขาวิชาเคมี 

กมุภาพนัธ์ 2556 



การศกึษาคณุลกัษณะดี  เก่ง  มีความสขุของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  เร่ือง โมลและปริมาณตอ่โมล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญานิพนธ์ 
ของ 

ธิดารัตน์  จนัทะโก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เสนอตอ่บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษา 

ตามหลกัสตูรปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต  สาขาวิชาเคมี 
กมุภาพนัธ์ 2556 

ลิขสิทธ์ิเป็นของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 



การศกึษาคณุลกัษณะดี  เก่ง  มีความสขุของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  เร่ือง โมลและปริมาณตอ่โมล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทคดัย่อ 
ของ 

ธิดารัตน์  จนัทะโก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอตอ่บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษา 
ตามหลกัสตูรปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต  สาขาวิชาเคมี 

กมุภาพนัธ์ 2556 



ธิดารัตน์ จนัทะโก.  (2556).  การศึกษาคณุลกัษณะดี  เก่ง  มีความสขุของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา    
ตอนปลาย ทีไ่ดร้ับการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา เร่ืองโมลและปริมาณต่อโมล.    
ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.(เคมี).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  
คณะกรรมการควบคมุ:  รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยทุธ ตณัฑลุเวสส,                                

              รองศาสตราจารย์  ดร.สมสรร  วงษ์อยูน้่อย. 
 
              การวิจยัครัง้นีมี้ความมุง่หมายเพ่ือศกึษาคณุลกัษณะด้านดี เก่ง มีความสขุและผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาเคมีของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการ
แก้ปัญหา และศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนคณุลกัษณะด้านเก่งกบัคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาเคมี 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1  ปี
การศกึษา 2555 ของโรงเรียนล าปลายมาศ ต าบลล าปลายมาศ อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวดับรีุรัมย์  1 
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ด้านมีความสขุหลงัเรียนและก่อนเรียนไมแ่ตกตา่งกนั 
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            The purpose of this research was to study learning outcomes: knowledgeability, 
morality, happiness of students in upper secondary education after using Problem Solving 
Method Learning in Mole Concept, and the relationship between learning outcomes of 
knowledgeability and chemical achievement. 

The sample group of this research was randomly selected 40 Mathayomsuksa V 

students of Lamplaimat School, Lamplaimat district, Buriram province; during the 1st 

semester of academic year 2012. They were taught through the Problem Solving Method 

Learning. This research tools consisted of 1) the chemical achievement test with reliability of 

0.82, used as the pretest-posttest; 2) the questionnaire of learning outcomes: 

knowledgeability, morality, happiness with reliability of 0.89; and 3) Problem Solving 

Method’s lesson plans. The t-test for dependent samples and Pearson,s Correlation 

Coefficient were used to analyze the data in order to assess the students’ learning outcomes 

and chemical achievement before and after using Problem Solving Method Learning. 

The results of this research indicated that: 

           1.  The students’ learning outcomes of knowledgeability scores, after using the 

Problem Solving Method Learning, were significantly higher at .05 level. 

2.  The students’ learning outcomes of morality scores, after using the Problem 

Solving Method Learning, were significantly higher at .01 level. 

3.  The students’ learning outcomes of happiness scores, after using the Problem 

Solving Method Learning, were non-significantly difference. 

4.  The students’ chemical achievement scores, after using the Problem Solving 

Method Learning, were significantly higher at .01 level. 



5.  The students’ learning outcomes of knowledgeability and the students’ chemical 

achievement scores, after using the Problem Solving Method Learning, were related in high 

level at .01 level of significance. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

  ปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จได้ด้วยดีเพราะผู้วิจยัได้รับความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจากรอง
ศาสตราจารย์ ดร.ยงยทุธ ตณัฑลุเวสส และรองศาสตราจารย์  ดร.สมสรร  วงษ์อยูน้่อย  และกรรมการ
สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ท่ีได้เสียสละเวลาอนัมีคา่ เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน าและแก้ไขข้อบกพร่อง
ตา่งๆ อนัเป็นประโยชน์ตอ่การวิจยัอยา่งยิ่ง ผู้วิจยัรู้สกึซาบซึง้และขอกราบขอบพระคณุด้วยความ
เคารพอยา่งยิ่ง 
   ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุคณาจารย์ทกุท่านท่ีได้ให้การอบรมสัง่สอนในด้านตา่งๆ อนัได้มา
ซึง่ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การท าปริญญานิพนธ์และผู้ เช่ียวชาญทกุทา่นท่ีได้กรุณาตรวจ แนะน าและ
ให้ค าปรึกษาพร้อมแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงเคร่ืองมือในการการท าวิจยั อนัส่งผลให้ส าเร็จลลุว่งไป
ด้วยดี 
   ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุผู้อ านวยการ ครู และครูสิทธาปกรณ์ ศรีโสภา  โรงเรียนล าปลาย
มาศ  ท่ีให้ความอนเุคราะห์ในการด าเนินการวิจยัเพ่ือเก็บข้อมลูเพื่อการวิจยั  และขอกราบขอบพระคณุ
ผู้อ านวยการและครูโรงเรียนตา่งๆ ท่ีให้ความอนเุคราะห์ในการเก็บข้อมลูในการท าวิจยัครัง้นี ้
   ผู้วิจยัขอขอบใจนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรียน 
ล าปลายมาศ จงัหวดับรีุรัมย์ ท่ีให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดีในการท ากิจกรรมตา่งๆ เพ่ือเก็บข้อมลูในการ
วิจยัครัง้นี ้
    ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุบดิามารดา และทกุคนในครอบครัวและเพื่อนๆ ท่ีคอยชว่ยเหลือ
แนะน าหว่งใยตลอดจนผู้วิจยัส าเร็จการศกึษา คณุประโยชน์อนัเกิดจากปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้ขอมอบ
แดผู่้ มีพระคณุและบคุคลท่ีผู้วิจยัเคารพทกุทา่น 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

พระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542  ได้ก าหนดปรัชญาการศกึษาไทยไว้ในหมวด 1 
บททัว่ไป  ความมุง่หมายและหลกัการ  มาตรา 6  วา่การจดัการศกึษาต้องเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยให้
เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ทัง้ร่างกาย  จิตใจ  สตปัิญญา  ความรู้และคณุธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมใน
การด ารงชีวิต  สามารถอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ  โดยสรุปแล้วการปฏิรูปการศกึษาครัง้นี ้ 
มุง่หวงัให้เยาวชนไทยมีคณุลกัษณะดี  เก่ง  มีความสขุ  ดงันัน้จะเห็นวา่การเป็นคนดี  เป็นคนเก่ง  และ
เป็นคนมีความสขุได้นัน้จะต้องรู้จกัและเข้าใจตนเอง  รู้จกัผู้ อ่ืน  และรู้ท่ีจะอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมี
ความสขุ  ดงัท่ีกรมวิชาการ  (2541: 56-63)  ได้นิยามความเป็นคนดี  เป็นคนเก่งและเป็นคนมีความสขุ
ไว้วา่  เป็นคนดี  หมายถึง  คณุลกัษณะทางจิตใจและพฤตกิรรมของความมีวินยัและคา่นิยม
ประชาธิปไตยโดยความมีวินยัเป็นคณุลกัษณะทางจิตใจและพฤตกิรรมท่ีชว่ยให้บคุคลนัน้สามารถ
ควบคมุตนเองและปฏิบตัิตนตามระเบียบ  กฎ  กตกิาของสงัคม  เพ่ือประโยชน์สขุของตนและของ
สว่นรวมและคา่นิยมประชาธิปไตยเป็นคณุลกัษณะทางจิตใจและพฤติกรรมของบคุคลท่ีเห็นคณุคา่ของ
ตนเองและคณุคา่ของผู้ อ่ืน  เคารพสิทธิและป้องกนัสิทธิของตนเองและผู้ อ่ืนด้วยน า้ใจท่ีเคารพตอ่
คณุคา่และเสียงสว่นมาก  ด้วยความเข้าใจระหว่างกนัและกนัด้วยความสนัติ  เป็นคนเก่ง  หมายถึง  
เก่งในการเรียนรู้ท่ีจะเรียนรู้ด้วยตนเอง  เรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนและเรียนรู้ท่ีจะท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน
โดยการเรียนรู้ท่ีจะเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการพฒันาทกัษะการคิดและทกัษะการแก้ปัญหาและการ
เรียนรู้ท่ีจะท างานและอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนด้วยการพฒันาทกัษะการจดัการ  ทกัษะการวิเคราะห์ตนเอง  
ทกัษะการเข้าใจผู้ อ่ืน  และเป็นคนมีความสขุ  หมายถึง  สขุกายด้วยภาวะท่ีปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ ทัง้
ทางร่างกาย จิตใจและอยูใ่นสงัคมได้อย่างมีความสขุ  สขุใจโดยการท่ีบคุคลรู้จกัตนเองเป็นอยา่งดี  
ยอมรับข้อบกพร่องท่ีตนมี  ภาคภมูิใจในข้อดีของตนเอง  มีอารมณ์แจม่ใส  มีจิตใจมัน่คง  ไมมี่ความ
วิตกกงัวลและความตงึเครียด  มองโลกในแง่ดี สามารถท่ีจะปรับตนให้เข้ากบัสถานการณ์ตา่งๆ  
รวมทัง้สามารถท่ีจะหาความสขุจากสิ่งแวดล้อมของตนเองได้ดี  ดงันัน้จ าเป็นต้องพฒันาเยาวชนไทย
ให้เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ทัง้ในด้านดี  เก่ง  และมีความสขุโดยตอ้งพฒันาคณุภาพของเยาวชนในทกุมิติ
อยา่งสมดลุ  ทัง้จิตใจ  ร่างกาย  ความรู้และทกัษะความสามารถ เพ่ือให้เพียบพร้อมทัง้ด้านคณุธรรม
และความรู้  ซึง่จะน าไปสูก่ารคดิวิเคราะห์อย่างมีเหตผุลรอบคอบและระมดัระวงั ด้วยจิตส านกึใน
ศีลธรรมและคณุธรรม  และอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ  จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แหง่ชาต ิฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554)  กลา่ววา่ต้องยึดคนเป็นศนูย์กลางในการพฒันาทางเศรษฐกิจ  



2 

 

สงัคม  การเมืองการปกครอง  วฒันธรรม  สิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพราะคนเป็นผู้
ขบัเคล่ือนการพฒันาไปสูเ่ป้าประสงค์ตามท่ีต้องการเพ่ือน าไปสูส่งัคมท่ีอยูเ่ย็นเป็นสขุร่วมกนั  จะเห็น
วา่การพฒันาเยาวชนไทยให้มีคณุลกัษณะดี  เก่ง  มีความสขุนัน้เพ่ือเยาวชนไทยจะได้เป็นก าลงัส าคญั
ในการพฒันาประเทศตอ่ไปได้    ดงันัน้เพ่ือให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัตกิารศกึษาแหง่ชาต ิ พ.ศ.
2542  ท่ีกลา่วไว้ข้างต้น  จงึต้องพฒันาเยาวชนไทยให้มีคณุลกัษณะดี  เก่ง   มีความสขุ  ดงันัน้ในด้าน
การศกึษาจงึต้องเป็นส่วนหนึ่งในการชว่ยพฒันาคณุลกัษณะดี  เก่ง  มีความสขุของเยาวชนไทยด้วย  
โดยการจดัการเรียนรู้และกิจกรรมท่ีชว่ยสง่เสริมคณุลกัษณะดี  เก่ง  มีความสขุ  และเพ่ือท่ีจะศกึษา
คณุลกัษณะดี  เก่ง  มีความสขุนัน้จงึจ าเป็นต้องมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดั  มีวิธีการวิเคราะห์  การ
ประเมินผลและการแปลผล  ซึง่จะชว่ยในการศกึษาและพฒันาคณุลกัษณะดี  เก่ง  มีความสขุของ
เยาวชนได้ 

การจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  เร่ือง  โมลและปริมาณตอ่โมล  เป็นรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ท่ีชว่ยให้ผู้ เรียนเป็นคนต่ืนตวัในการเรียนรู้ปัญหา  มีการรวบรวมข้อมลูตา่งๆ อนัเป็น
ความรู้ข้อเท็จจริงตา่งๆ สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาตอ่ไปได้  ท าให้ผู้ เรียนรู้จกัคดิแก้ปัญหาได้และมี
ทศันะกว้างขวาง  ท าให้ผู้ เรียนไมเ่ป็นคนเช่ือคนง่าย  มีเหตผุลก่อนการตดัสินใจ  ท าให้ผู้ เรียนเข้าใจ
ความหมายและเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้  มีความเข้าใจและจ าบทเรียนได้ดี  สร้างความมัน่ใจใน
ความสามารถของตนเองท าให้เห็นคณุคา่ในตนเอง  ผู้ เรียนมีประสบการณ์ตรงกบัผู้ อ่ืน  รู้จกัเอาใจเขา
มาใสใ่จเรา  มองโลกในแง่ดี  รู้จกัร่วมมือช่วยเหลือซึง่กนัและกนั  ท าให้สามารถท างานและอยูร่่วมกบั
ผู้ อ่ืนได้อยา่งดี  ผู้ เรียนมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ชีวิต  ท าให้ผู้ เรียนเป็นคนมัน่คงหนกัแนน่        
ใจกว้าง  ยอมรับฟังความคดิเห็นซึง่กนัและกนั  เคารพในสิทธิของตนเองและผู้ อ่ืน  และมีความ
ปรารถนาดีตอ่กนั  ผู้ เรียนมีความรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายและฝึกการท างานร่วมกนัอยา่งเป็น
ประชาธิปไตย (อนรัุกษ์  ชาติเชยแดง.  2547: 40 ; อ้างอิงจาก สวุฒัน์  มทุธเมธา.  2522: 206)  ซึง่สรุป
แล้วนา่จะชว่ยเสริมสร้างให้นกัเรียนมีคณุลกัษณะดี  เก่ง  มีความสขุได้นัน่เอง  ดงันัน้ในงานวิจยันี ้
ผู้วิจยัจงึได้ใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  เร่ือง  โมลและปริมาณตอ่โมล  เพ่ือ
ชว่ยสง่เสริมคณุลกัษณะดี เก่ง  มีความสขุของนกัเรียนให้เพิ่มขึน้ได้  

การศกึษาเก่ียวกบัคณุลกัษณะดี  เก่ง  มีความสขุของนกัเรียนนัน้สามารถศกึษาได้จาก
แบบสอบถามคณุลกัษณะดี  เก่ง  มีความสขุของนกัเรียนดงัท่ีกรมสขุภาพจิต  กระทรวงสาธารณสขุ  
(2543: 2-3)  ได้สร้างแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์  เพ่ือประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของ
บคุคลและจะได้น าข้อมลูท่ีได้ไปวิเคราะห์และพฒันาปรับปรุงบคุคลให้มีความสมบรูณ์ได้  และได้แบง่
ปัจจยัของความฉลาดทางอารมณ์ท่ีส าคญัออกเป็น  3  ด้าน  ได้แก่  ดี  คือ  ความสามารถในการ
ควบคมุอารมณ์และความต้องการของตนเอง  รู้จกัเห็นใจผู้ อ่ืน  และมีความรับผิดชอบตอ่สว่นรวม เก่ง  
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คือ  ความสามารถในการรู้จกัตนเอง  มีแรงจงูใจ  สามารถตดัสินใจ  แก้ปัญหาและแสดงออกได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ   ตลอดจนมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน  สขุ  คือ  ความสามารถในการด าเนินชีวิตอยา่งเป็น
สขุ  มีความภมูิใจในตนเอง  พอใจในชีวิต  และมีความสขุสงบทางจิตใจ  ดงันัน้เพ่ือให้รู้ถึงคณุลกัษณะ
ด้านดี  เก่ง  มีความสขุนัน้ในงานวิจยันีผู้้วิจยัจงึได้สร้างแบบสอบถามคณุลกัษณะของนกัเรียนด้านดี  
เก่ง  มีความสขุโดยอาศยัแนวคดิคณุลกัษณะดี  เก่ง  มีความสขุจากกรมวิชาการ   ซึง่จะเป็นเคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการศกึษาคณุลกัษณะดี  เก่ง  มีความสขุของนกัเรียน  แล้วน าผลท่ีวดัได้ไปวิเคราะห์  ประเมิน
และแปลผลตอ่ไป 

ซึง่การวิเคราะห์และแปลผลคณุลกัษณะดี  เก่ง  มีความสขุของนกัเรียนนัน้สามารถวิเคราะห์
และแปลผลได้จากกริดสเกล  ซึง่กริดสเกลเป็นวิธีการประเมินและแปลผลท่ีผู้วิจยัได้สร้างขึน้โดยได้น า
แนวคิดมาจากรูปแบบตาขา่ยการจดัการแบบสองมิตแิละทฤษฎีโครงสร้างสามมิตขิองปัญญา  ซึง่กริด
สเกลนัน้เป็นแบบสามมิตเิพ่ือใช้ในการประเมินและแปลผลในคณุลกัษณะของนกัเรียนด้านดี  เก่ง  มี
ความสขุทัง้สามด้าน  โดยได้แบง่สเกลออกเป็น 10  สว่นแบบสามมิต ิ สามารถท าให้การแปลผลท่ีได้
จากการศกึษามีความเป็นรูปธรรมมากขึน้  และมีเกณฑ์ในการแปลผลคือ  ถ้าได้คะแนนในระดบั 0-6 
กริดสเกลแสดงวา่มีคณุลกัษณะอยูใ่นระดบัต ่า  7-8  กริดสเกลแสดงวา่มีคณุลกัษณะอยูใ่นระดบัปาน
กลางและ  9-10  กริดสเกลแสดงวา่คณุลกัษณะอยูใ่นระดบัสงู  ดงันัน้ในงานวิจยันีจ้งึได้ใช้กริดสเกล
ชว่ยในการประเมินและแปลผลคณุลกัษณะดี  เก่ง  มีความสขุของนกัเรียน 

ดงันัน้เพ่ือให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัตกิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 ท่ีกลา่วไว้ข้างต้น  
โดยมุง่หวงัให้เยาวชนไทยมีคณุลกัษณะดี  เก่ง  มีความสขุ  ผู้วิจยัจงึได้ใช้การจดัการเรียนรู้แบบ
กระบวนการแก้ปัญหา  เร่ือง  โมลและปริมาณตอ่โมล  เพ่ือชว่ยในการสง่เสริมคณุลกัษณะดี  เก่ง       
มีความสขุของนกัเรียนให้เพิ่มขึน้  และใช้แบบสอบถามคณุลกัษณะดี  เก่ง  มีความสขุในการศกึษา
คณุลกัษณะดี  เก่ง  มีความสขุของนกัเรียนแล้วน าข้อมลูท่ีได้มาประเมินและแปลผลด้วยกริดสเกล  
โดยจะท าให้ได้ข้อมลูเก่ียวกบัคณุลกัษณะดี  เก่ง  มีความสขุและสามารถน าข้อมลูท่ีได้ศกึษานีไ้ปเป็น
ข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันาในด้านตา่งๆ ตอ่ไปได้ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
1.  เพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบคณุลกัษณะด้านดี  เก่ง  มีความสขุ  ก่อนเรียนและหลงั

เรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  เร่ืองโมล
และปริมาณตอ่โมล 
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2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  ก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 5  ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  เร่ืองโมลและปริมาณตอ่โมล 

3.  เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนคณุลกัษณะด้านเก่งกบัคะแนนผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาเคมี 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

ผลของการวิจยัครัง้นีท้ าให้ทราบถึงผลการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  เร่ือง  
โมลและปริมาณตอ่โมล  ท่ีส่งผลตอ่คณุลกัษณะด้านดี  เก่ง  มีความสขุและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียน  และท าให้สามารถประยกุต์ใช้กริดสเกลในการประเมินคณุลกัษณะด้านดี  เก่ง  มี
ความสขุท่ีได้ข้อมลูจากแบบสอบถามคณุลกัษณะของนกัเรียนด้านดี  เก่ง  มีความสขุของนกัเรียนได้  
โดยท าให้ข้อมลูท่ีได้มีความเป็นรูปธรรมมากขึน้และสามารถน าข้อมลูท่ีประเมินผลได้ไปเป็นข้อมลู
พืน้ฐานในการพฒันาปรับปรุงในด้านตา่งๆ ตอ่ไปได้    นบัวา่เป็นจดุเร่ิมต้นในการประเมินคณุลกัษณะ
ด้านดี  เก่ง  มีความสขุและในการประยกุต์ใช้กริดสเกลในการประเมินคณุลกัษณะด้านดี  เก่ง  มี
ความสขุได้  ซึง่มีทัง้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน  เกณฑ์ในการประเมินและแปลผลและรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ท่ีชว่ยสง่เสริมคณุลกัษณะดี  เก่ง  มีความสขุได้ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ เป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  โรงเรียนล า

ปลายมาศ  ต าบลล าปลายมาศ  อ าเภอล าปลายมาศ  จงัหวดับรีุรัมย์        
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ เป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1    
ปีการศกึษา 2555  โรงเรียนล าปลายมาศ  ต าบลล าปลายมาศ  อ าเภอล าปลายมาศ  จงัหวดับรีุรัมย์       
1 ห้องเรียน จ านวนทัง้หมด  40  คน 

เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยัเป็นเนือ้หากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี

ท่ี 5  ชว่งชัน้ท่ี 4  ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช 2551  สาระท่ี 3 : สารและ
สมบตัขิองสาร  เร่ือง  โมลและปริมาณตอ่โมล 
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ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการวิจยั  ท าการทดลองในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศกึษา 2555  

เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถนุายน  จ านวน 15 คาบ  คาบละ  60  นาที   
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตวัแปรต้น  ได้แก่  การจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  เร่ือง  โมลและปริมาณ
ตอ่โมล 

ตวัแปรตาม  ได้แก่   
1.  คณุลกัษณะดี     
2.  คณุลกัษณะเก่ง 
3.  คณุลกัษณะมีความสขุ 
4.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.  คุณลักษณะด้านดี  หมายถึง  คณุลกัษณะในตวัของนกัเรียนเก่ียวกบัคณุลกัษณะ

ทางจิตใจและพฤติกรรมเก่ียวกบัด้านความมีวินยัโดยมีลกัษณะในการควบคมุตนเองและปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบ  และด้านคา่นิยมประชาธิปไตยโดยมีลกัษณะในการเห็นคณุคา่ในตนเองและผู้ อ่ืน  การ
เคารพสิทธิและป้องกนัสิทธิของตนเองและผู้ อ่ืนและการเคารพในเสียงสว่นมาก  ในงานวิจยันีจ้ะใช้จาก
ความคดิเห็นหรือความรู้สกึของนกัเรียนซึง่ตอบตามความเป็นจริงวา่คณุลกัษณะด้านดีในด้านตา่งๆ 
อยูใ่นระดบัใด 

2.  คุณลักษณะด้านเก่ง  หมายถึง  คณุลกัษณะในตวัของนกัเรียนเก่ียวกบั
ความสามารถของนกัเรียนในด้านการรู้จกัเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการใช้ทกัษะการคิด  ทกัษะการ
แก้ปัญหา  และด้านการท างานและอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนโดยการใช้ทกัษะการจดัการ  ทกัษะการวิเคราะห์
ตนเองและทกัษะการเข้าในตนเองและผู้ อ่ืน  ในงานวิจยันีจ้ะใช้จากความคิดเห็นหรือความรู้สกึของ
นกัเรียนซึง่ตอบตามความเป็นจริงวา่คณุลกัษณะด้านเก่งในด้านตา่งๆ อยูใ่นระดบัใด 

3.  คุณลักษณะด้านมีความสุข  หมายถึง  คณุลกัษณะในตวัของนกัเรียนเก่ียวกบั
ความรู้สกึในด้านสขุกายโดยการปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ  และด้านสขุใจโดยการมีอารมณ์แจม่ใสไมต่งึ
เครียด  การภมูิใจในตนเอง  การมองโลกในแง่ดีและสามารถด าเนินชีวิตของตนเองให้อยูใ่นสงัคมได้
อยา่งมีความสขุ  ในงานวิจยันีจ้ะใช้จากความคิดเห็นหรือความรู้สกึของนกัเรียนซึง่ตอบตามความเป็น
จริงวา่คณุลกัษณะด้านมีความสขุในด้านตา่งๆ อยูใ่นระดับใด 
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4.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  หมายถึง  ความสามารถในการเรียนรู้ของ
นกัเรียนท่ีได้จากการเรียนรู้ด้วยแผนการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  เร่ือง  โมลและ
ปริมาณตอ่โมล  โดยวดัได้จากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  เร่ือง  โมลและปริมาณ
ตอ่โมล  ซึง่วดั  3  ด้านได้แก่  1.  ความรู้ความจ า  2.  ความเข้าใจ   3.  การน าความรู้ไปใช้     

5.  ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  เร่ือง  
โมลและปริมาณต่อโมล  หมายถึง  ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนแก้ปัญหา  เร่ือง  
โมลและปริมาณตอ่โมล  โดยหาความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนท่ีได้จากการท าแบบฝึกหดัแตล่ะหนว่ย
การเรียนรู้กบัคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  เร่ือง  โมลและ
ปริมาณตอ่โมลหลงัการเรียน  โดยคิดเป็นร้อยละ  และน าผลท่ีได้มาเปรียบเทียบและหาประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์  70/70 

ตวัเลข  70  ตวัแรก  หมายถึง  คา่ร้อยละของคะแนนนกัเรียนท่ีได้จากการท า
แบบฝึกหดัแตล่ะหนว่ยการเรียนรู้ในระหว่างเรียน 

ตวัเลข  70  ตวัหลงั  หมายถึง  คา่ร้อยละของคะแนนนกัเรียนท่ีได้จากการท า
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  เร่ือง  โมลและปริมาณตอ่โมลหลงัจากเรียนจบ
บทเรียน 

6.  แบบสอบถามคุณลักษณะของนักเรียนด้านดี  เก่ง  มีความสุข  หมายถึง  
แบบสอบถามท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้  เพ่ือใช้ในการประเมินคณุลกัษณะของนกัเรียนด้านดี  เก่ง  มีความสขุ  
ประกอบด้วยค าคณุศพัท์ท่ีเป็นการแสดงออกทางความคิดเห็นหรือความรู้สกึของคณุลกัษณะด้านดี  
เก่ง  มีความสขุ  ให้ผู้ตอบจดัระดบัจากมากไปหาน้อยจ านวน  5  ระดบั  จ านวน 60 ข้อ  โดยมีระดบั
คะแนนการแสดงออกทางความคดิเห็นหรือความรู้สกึของคณุลกัษณะด้านดี  เก่ง  มีความสขุ  ดงันี  ้

ข้อความในทางบวก  
ตอบไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง  ระดบัคะแนน  1 
ตอบไมเ่ห็นด้วย   ระดบัคะแนน  2 
ตอบไมแ่นใ่จ   ระดบัคะแนน  3 
ตอบเห็นด้วย   ระดบัคะแนน  4 
ตอบเห็นด้วยอยา่งยิ่ง  ระดบัคะแนน  5 
ข้อความในทางลบ 
ตอบไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง  ระดบัคะแนน  5 
ตอบไมเ่ห็นด้วย   ระดบัคะแนน  4 
ตอบไมแ่นใ่จ   ระดบัคะแนน  3 
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ตอบเห็นด้วย    ระดบัคะแนน  2 
ตอบเหน็ด้วยอยา่งยิ่ง  ระดบัคะแนน  1 

7.  กริดสเกล  หมายถึง  วิธีการประเมินผลท่ีได้น าแนวคิดมาจากรูปแบบตาขา่ยการ

จดัการแบบสองมิตแิละทฤษฎีโครงสร้างสามมิตขิองปัญญา  ซึง่กริดสเกลนัน้เป็นแบบสามมิตเิพ่ือใช้ใน

การศกึษาในคณุลกัษณะของนกัเรียนด้านดี  เก่ง  มีความสขุทัง้สามด้าน  โดยได้แบง่สเกลออกเป็น 10 

สว่นแบบสามมิต ิ มีปริมาตรทัง้หมด  1,000 ลกูบาศก์หน่วย  และสามารถท าให้แปลผลท่ีได้จาก

การศกึษามีความเป็นรูปธรรมมากขึน้  ซ่ีงมีเกณฑ์ในการประเมินผลดงันี ้

คณุลกัษณะด้านดี 

คะแนน  9-10  ระดบัสงู 

คะแนน  7-8   ระดบัปานกลาง 

คะแนน  0-6   ระดบัต ่า 

คณุลกัษณะด้านเก่ง 

คะแนน  9-10  ระดบัสงู 

คะแนน  7-8   ระดบัปานกลาง 

คะแนน  0-6   ระดบัต ่า 

คณุลกัษณะด้านมีความสขุ 

คะแนน  9-10  ระดบัสงู 

คะแนน  7-8   ระดบัปานกลาง 

คะแนน  0-6   ระดบัต ่า 

8.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  เร่ือง  โมลและปริมาณต่อ
โมล  หมายถึง  แบบทดสอบท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เพ่ือใช้ในการวดัความรู้ความเข้าใจในเนือ้หา  เร่ือง  โมล
และปริมาณตอ่โมลของนกัเรียนหลงัจากเรียนรู้ด้วยแผนการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  
เร่ือง  โมลและปริมาณตอ่โมล  เป็นแบบปรนยั  4  ตวัเลือก  มีเกณฑ์การให้คะแนนโดยตอบถกูให้ 1 
คะแนน  ตอบผิดหรือตอบเกิน 1 ข้อหรือไมต่อบให้ 0 คะแนน 

9.  การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  หมายถึง   การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น

การแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์  โดยมีการก าหนดขอบเขตของปัญหา  ตัง้สมมตฐิาน  

ทดลองและรวบรวมข้อมลู  วิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผล  มีการจดัลกัษณะของกลุม่ท่ีมีความสามารถ
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แตกตา่งกนั (เก่ง  ปานกลาง  ออ่น)  อยู่ด้วยกนั  ร่วมมือและชว่ยเหลือกนัจนบรรลผุลตามเป้าหมาย  

โดยมีขัน้ตอนของการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ดงันี ้

1.  ขัน้ก าหนดปัญหา  เป็นการก าหนดปัญหากระตุ้นให้ผู้ เรียนสนใจท่ีจะเรียนรู้และ

ก าหนดสถานการณ์ให้ผู้ เรียนได้คิดแก้ปัญหา  เพ่ือน าไปสูก่ารเรียนรู้ในเร่ืองตา่งๆ  

2.  ขัน้กระบวนการแก้ปัญหา  ผู้วิจยัได้แบง่ผู้ เรียนเป็นกลุ่มท่ีประกอบด้วยนกัเรียนท่ี

เก่ง  ปานกลางและอ่อนให้อยูใ่นกลุม่เดียวกนั  ซึง่ให้ผู้ เรียนท่ีมีความสามารถแตกตา่งกนัมาเรียนรู้

ร่วมกนัเป็นกลุม่ยอ่ยๆ  ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา 4  ขัน้ตอน  ดงันี ้

2.1  ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา  เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนมองเห็นหรือระบปัุญหา  และท า

ความเข้าใจกบัปัญหา  ท าให้ผู้ เรียนก าหนดขอบเขตของปัญหาท่ีจะศกึษา 

2.2  ขัน้วางแผนการแก้ปัญหา  เป็นขัน้ท่ีให้ผู้ เรียนวิเคราะห์ปัญหา  คิดคาดคะเน

ค าตอบล่วงหน้าโดยอาศยัการสงัเกต  ความรู้และประสบการณ์เดมิเป็นพืน้ฐานในการออกแบบวิธีการ

เพ่ือหาค าตอบอยา่งมีเหตผุลในการแก้ปัญหานัน้ๆ 

2.3  ขัน้ปฏิบตักิารแก้ปัญหา  และรวบรวมข้อมลู  เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนปฏิบตัหิรือ

ค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมลู  แล้วจดบนัทกึรายละเอียดข้อมลูเหลา่นัน้  เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมลูในการ

แก้ปัญหา  โดยเลือกวิธีการจากการออกแบบการแก้ปัญหาจากขัน้วางแผน 

2.4  ขัน้วิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผล  เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนน าเอาข้อมลูจากการรวบรวม

มาจ าแนกความคดิ  จดักระท าและวิเคราะห์  เพ่ือให้ทราบค าตอบและน าไปสูก่ารลงความเห็นข้อมลู  

ซึง่เป็นผลสรุปขัน้สดุท้ายของกระบวนการคดิทางวิทยาศาสตร์  แล้วหาความสมัพนัธ์ของข้อมลู  

สรุปผลการแก้ปัญหาของกลุ่มยอ่ย 

3.  ขัน้สะท้อนและปรับกระบวนการแก้ปัญหา  เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนเสนอวิธีการและสรุป

ของการแก้ปัญหา  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุม่  อีกทัง้มีการปรับกระบวนการแก้ปัญหาท่ี

หลากหลายให้สมบรูณ์ 

4.  ขัน้ประยกุต์ความรู้  เป็นการประยกุต์ความรู้ท่ีได้น าไปใช้กบัสถานการณ์ใหม ่ โดย

ผู้สอนก าหนดสถานการณ์ใหมใ่ห้ผู้ เรียนกลุม่ย่อยชว่ยกนัคิดแก้ปัญหาจากองค์ความรู้ใหมท่ี่ได้ 

5.  ขัน้สรุปและประเมินผล  เป็นขัน้ท่ีผู้สอนตรวจสอบผู้ เรียนหลงัเสร็จสิน้กระบวน

ตา่งๆ เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ท่ีผา่นมาแล้ว  เป็นการสรุปบทเรียนและประเมินคา่ไปพร้อมกนั 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 

       การจดัการเรียนรู้   -  คณุลกัษณะดี     

แบบกระบวนการแก้ปัญหา  (ด้านความมีวินยั,ด้านคา่นิยมประชาธิปไตย) 

          เร่ือง  โมลและปริมาณตอ่โมล  -  คณุลกัษณะด้านเก่ง 

(ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง,ด้านการท างานและอยู่

ร่วมกบัผู้ อ่ืน) 

-  คณุลกัษณะด้านมีความสขุ 

(ด้านสขุกาย,ด้านสขุใจ) 

-  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  

    

 

สมมตฐิานการวิจัย 

1.  นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  เร่ือง  โมลและปริมาณตอ่

โมล  มีคณุลกัษณะด้านดีหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

2.  นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  เร่ือง  โมลและปริมาณตอ่

โมล  มีคณุลกัษณะด้านเก่งหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

3.  นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  เร่ือง  โมลและปริมาณตอ่

โมล  มีคณุลกัษณะด้านมีความสขุหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

4.  นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  เร่ือง  โมลและปริมาณตอ่

โมล  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

5.  คะแนนคณุลกัษณะด้านเก่งกบัคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีของนกัเรียนท่ี

ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  เร่ือง  โมลและปริมาณตอ่โมล  มีความสมัพนัธ์กนั 

 

 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ในการวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  และไดนําเสนอตามหัวขอ

ตอไปน้ี                  

1.  เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับดี  เกง  มีความสุข 

2.  เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา 

 

1.  เอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับดี  เกง  มีความสุข 

ในการศึกษาเกี่ยวกับดี  เกง  มีความสุข  ผูวิจัยไดกําหนดแนวคิด  ในการประเมนิ  การเลอืกใช

เคร่ืองมอืในการประเมินและรูปแบบการแปลผล  และเกณฑในการแปลผลที่ใชในการประเมินดี  เกง   มี

ความสุข  รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ดังตอไปน้ี 

1.1  แนวคิดในการประเมินดี  เกง  มีความสุข 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ( 2543: 2 - 3 )  ไดพัฒนาแนวคิดเร่ืองความฉลาดทาง

อารมณโดยอาศัยพื้นฐานแนวคิดของโกลแมน มาดัดแปลงใหเหมาะสมกับคนไทย  ซึ่งกรมสุขภาพจิตแบง

ปจจัยของความฉลาดทางอารมณที่สําคัญออกเปน 3 ดาน คือ  ดี  หมายถึง  ความสามารถในการควบคุม

อารมณและความตองการของตนเอง  รูจักเห็นใจผูอ่ืน  และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม  เกง หมายถึง 

ความสามารถในการรูจักตนเอง  มีแรงจูงใจ  สามารถตัดสินใจแกปญหาและแสดงออกไดอยางมี

ประสิทธภิาพ  ตลอดจนมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน  สุข  หมา ยถึง ความสามารถในการดําเนินชีวิตอยาง

เปนสุข  มีความภูมิใจในตนเอง  พอใจในชีวิต และมีความสุขสงบทางจิตใจ  ดังน้ันเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ

คุณลักษณะดี  เกง  มีความสุข  ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยไดอาศยัแนวคดิในดานดี  เกง  มีความสุขตามกรม

วิชาการ  ดังน้ี 

กรมวิชาการ (2541: 56-63)  ไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับดานดี  เกง  มีความสุขดังน้ี 

เปนคนดี หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมของความมีวินัย และคานิยม

ประชาธิปไตย 
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1.  ความมีวินัย  คือ  คุณลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมที่ชวยใหบุคคลน้ัน

สามารถควบคุมตนเองและปฏิบัติตนตามระเบียบ  กฎ  กติกาของสังคม  เพื่อประโยชนสุขของตนและ

ของสวนรวม  พฤติกรรมที่บงบอกความมีวินัย 

1.1  สนใจใฝรู 

1.2  ควบคุมตนเอง 

1.3  รับผิดชอบ 

1.4  มีเหตุผล 

1.5  ซื่อสัตย 

1.6  ขยัน 

1.7  ตรงตอเวลา 

1.8  เชื่อมั่นในตนเอง 

1.9  อดทน 

1.10  เปนผูนํา 

1.11  ความรวมมือ 

1.12  การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

1.13  การเคารพในสิทธิของผูอ่ืน 

1.14  การชวยเหลอืและพึง่พาตนเอง 

1.15  การรูจักเสียสละและเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 

1.16  การชวยเหลือผูอ่ืนและสวนรวม 

1.17  การทําตามขอตกลง 

1.18  ความเชื่อมั่นในตนเองและผูอ่ืน 

1.19  การมีวินัยในการเรียนรู 

2.  คานิยมประชาธิปไตย  คือ  คุณลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมของบุคคลที่

เห็นคุณคาของตนเองและคุณคาของผูอ่ืน  เคารพสิทธิและปองกันสิทธิของตนเองและผูอ่ืนดวยนํ้าใจที่

เคารพตอคุณคาและเสยีงสวนมาก  ดวยความเขาใจระหวางกนัและกนัดวยความสนัติ  พฤติกรรมที่บง

บอกความมีประชาธิปไตย 
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2.1  เห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน 

2.2  การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

2.3  การเคารพสิทธิและปองกันสิทธิของตนเอง 

2.4  การเคารพสิทธิผูอ่ืน 

2.5  ความมีเหตุผล 

2.6  การเคารพกติกาของสังคม 

2.7  ทํางานกับผูอ่ืนได 

2.8  มีความเสียสละ 

2.9  มองโลกในแงดีและมีความไววางใจผูอ่ืน 

2.10  ไมมีจิตใจเปนเผด็จการ 

เปนคนเกง หมายถึง เกงในการเรียนรูที่จะเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูที่จะอยูรวมกับผูอ่ืน

และเรียนรูที่จะทํางานกับผูอ่ืน 

1. การเรียนรูที่จะเรียนรูดวยตนเอง โดยการพัฒนา  

-  ทักษะการคิด (วิเคราะห สังเคราะห จําแนก จัดลําดับความสําคัญ) 

-  ทักษะการแกปญหา 

พฤติกรรมที่บงบอก 

1.1  รูแหลงขอมูลและวิธีการแสวงหาความรูที่หลากหลาย 

1.2  สามารถรวบรวมขอมูลได 

1.3  สามารถสรุปความ แปลความขอมูลได 

1.4  สามารถนําขอมูลไปใชในการกําหนดวิธีแกปญหาได 

1.5  สามารถจัดลําดับความสําคัญได 

1.6  สามารถกําหนดขั้นตอนในการแกปญหาในรูปของยุทธวิธีได 

1.7  สามารถใชขอมูลในการตัดสินใจได 

1.8  สามารถประยุกตใชและพัฒนาความรูได 

2. การเรียนรูที่จะทํางานและอยูรวมกับผูอ่ืน ดวยการพัฒนา 

2.1  ทักษะการจัดการ  ประกอบดวย 
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2.1.1  ความสามารถในการวางแผน  พฤติกรรมที่บงบอก 

2.1.1.1  วิเคราะหงาน 

2.1.1.2  ใชขอมูลตัดสินใจ 

2.1.1.3  กําหนดขั้นตอนการทํางาน 

2.1.2  ความสามารถในการปฏิบัติงาน  พฤติกรรมที่บงบอก 

2.1.2.1  การประสานงาน 

2.1.2.2  ทํางานเปนระเบียบตามแผน 

2.1.2.3  บริหารเวลาและใชทรัพยากรอยางคุมคา 

2.1.3  ความสามารถในการติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงาน  

พฤติกรรมที่บงบอก 

2.1.3.1  ติดตามอยางเปนระบบ 

2.1.3.2  ประเมินผลและปรับปรุงงาน 

2.1.3.3  สรุปผลงาน 

2.1.4  มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการจัดการ พฤติกรรมที่บงบอก 

2.1.4.1  เลือกใชวิธีการแกปญหาที่เหมาะสม 

2.1.4.2  เลือกใชวิธีการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม 

2.1.4.3  ปรับตัวไดเหมาะสมกับสถานการณ 

2.2  ทักษะการวิเคราะหตนเอง  พฤติกรรมที่บงบอก 

2.2.1  มองเห็นจุดเดนและจุดดอยของตนเอง 

2.2.2  สามารถรูและเขาใจความรูสึกและอารมณของตนเอง 

2.2.3  เห็นคุณคาและความสนใจของตนเอง 

2.2.4  รูจักประมาณตนเอง 

2.3  ทักษะการเขาใจผูอ่ืน พฤติกรรมที่บงบอก 

2.2.5  รูจักเห็นใจผูอ่ืน 

2.2.6  มีความไวตอความรูสึกของผูอ่ืน 
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2.2.7  รูจักการรักษาสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน 

เปนคนมีความสุข หมายถึง สุขกาย สุขใจ 

1.  สุขกาย หมายถึง  ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ทั้งทางรางกาย จิตใจและอยู

ในสังคมไดอยางมีความสุข  พฤติกรรมที่บงบอก  ประกอบดวย 

1.1  เห็นคุณคาของการออกกําลังกาย  

1.2  ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอและเหมาะสมกับวัย 

1.3  พักผอนอยางเพียงพอ 

1.4  รูจักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนและสะอาด 

1.5  รูจักรักษาสุขภาพทั้งรางกายและจิตใจ 

1.6  ดูแลรักษาสุขภาพใหแข็งแรงสมบรูณอยูเสมอ 

1.7  รูจักรักษาความสะอาดรางกาย เสื้อผา เคร่ืองนุงหม และที่อยูอาศัย 

1.8  รูจักปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคภัยไขเจ็บ 

1.9  รูจักปองกันอันตรายจากอุบัติภัยตางๆ 

1.10  ละเวนสิ่งเสพติด 

2.  สุขใจ หมายถึง  การที่บุคคลรูจักตนเองเปนอยางดี  ยอมรับขอบกพรองที่ตนมี  

ภาคภูมิใจในขอดีของตนเอง  มีอารมณแจมใส  มีจิตใจมั่นคง  ไมมีความวิตกกังวลและความตึงเครียด  

มองโลกในแงดี สามารถที่จะปรับตนใหเขากับสถานการณตางๆ  รวมทั้งสามารถที่จะหาความสุขจาก

สิง่แวดลอมของตนเองไดดี  พฤติกรรมที่บงบอก  ประกอบดวย 

2.1  มีความคิดดีและมีเหตุผล 

2.2  ไมมีความขัดแยงในจิตใจ 

2.3  มีความเชื่อมั่นและเขาใจตนเองอยางดี 

2.4  สามารถเผชิญกับสถานการณตางๆ ที่มากระทบไดดวยจิตใจที่มั่นคง 

2.5  ปราศจากการเจ็บปวยทั้งดานรางกายและจิตใจ 

2.6  พึงพอใจในการกระทําที่พิจารณาวาดีถูกตอง 

2.7  รูจกัตนเองและเขาใจตนเองดี 

2.8  รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
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2.9  มีความรักและไววางใจผูอ่ืนอยางจริงใจ 

2.10  ทําประโยชนใหแกหมูคณะ 

จากแนวคิดเกี่ยวกับดี  เกง  มีความสุขที่กลาวมาสรุปไดวา  ดี  หมายถึง  คุณลักษณะทางจิตใจ

และพฤติกรรมเกี่ยวกับดานความมีวินัยโดยมีลักษณะในการควบคุมตนเองและปฏิบัติตามกฎระเบียบ  

และดานคานิยมประชาธิปไตยโดยมีลักษณะในการเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน  การเคารพสิทธิและ

ปองกันสิทธิของตนเองและผูอ่ืนและการเคารพในเสียงสวนมาก  เกง  หมายถึง  ความสามารถในดาน

การรูจักเรียนรูดวยตนเองโดยการใชทักษะการคิด  ทักษะการแกปญหา  และดานการทํางานและอยู

รวมกับผูอ่ืนโดยการใชทักษะการจัดการ  ทักษะการวิเคราะหตนเองและทักษะการเขาในตนเองและ

ผูอ่ืน  และมีความสุข  หมายถึง     ความรูสึกในดานสุขกายโดยการปราศจากโรคภัยไขเจ็บ  และดานสุข

ใจโดยการมีอารมณแจมใสไมตึงเครียด  การภูมิใจในตนเอง  การมองโลกในแงดีและสามารถดําเนิน

ชีวิตของตนเองใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

1.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินดี  เกง มีความสุข  

เคร่ืองมือที่ใชในการประเมินคุณลักษณะดี  เกง  มีความสุข  ในงานวิจัยน้ีใชแบบสอบถาม

คุณลักษณะดี  เกง  มีความสุข  ซึ่งเปนแบบมาตรประมาณคาตามแบบของลิเคอรท  โดยมีรายละเอียด

เกี่ยวกับแบบสอบถาม  ดังนี้ 

1.2.1  แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา 

สุนันท  ศลโกสุม  (2524: 87-88)  ไดกําหนดรูปแบบของแบบสอบถามแบบมาตร

ประมาณคา ดังน้ี  แบบสอบถามประเภทมาตรประมาณคา  เปนแบบสอบถามที่มีขอคําถามหนึ่งกําหนด

ชวงแบงการตอบแบบสอบถามไวเปน 3 ชวง   5  ชวง  หรือ  7  ชวง  เชน 

เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

หรืออาจจะเปนแบบมาตรประมาณคา โดยใหผูตอบพิจารณาได 2 ทาง เชน 

 

ขอความ 
กลา 0 ไมกลา 

+3 +2 +1 -1 -2 -3 

ขอยืมเงินหรือสิ่งของ        
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พิสณุ  ฟองศรี (2552: 184-185)  ไดกําหนดรูปแบบของแบบสอบถามแบบมาตร

ประมาณคา ดังน้ี  แบบมาตรประมาณคา  แบบนี้ใชกันมากที่สุดในการวิจัยเชิงบรรยาย  โดยใชต้ังแต  3  

ระดับ  ขึ้นไป  ที่นิยมกันมากเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ  ของลิเคอรท  คือ  มากที่สุด  มาก   ปาน

กลาง  นอย  นอยที่สุด  โดยกําหนดระดับคะแนนเปน  5  4  3  2  1  ตามลําดับ  ซึ่งพบเห็นกันไดทั่วไป  

ถาตองการใหละเอียดมากขึ้นอาจใชมากกวา 5 ระดับได  แตไมควรเกิน 11 ระดับ  ปญหาที่สําคัญ  คือ  

สวนใหญมักจะมีผูตอบปานกลาง  นอกจากนี้อาจใชแบบมาตร  เชน  การแตงกายของนักศึกษา  

เหมาะสม   2          1  0  -1 -2  ไมเหมาะสม  

จากรูปแบบของแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา ที่กลาวมาทั้งหมด  สรุปไดวา  

รูปแบบของแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคาจะเปนแบบที่นิยมใชกันมาก  โดยมีการกําหนดชวงใน

การตอบแบบสอบถาม  ซึ่งจะใชต้ังแต 3 ระดับขึ้นไป  แตไมควรเกิน 11 ระดับ  ที่นิยมใชกันมากที่สุด

คอื 5 ระดับ 

1.2.2  หลักการสรางตัวเลือกคําตอบของแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา 

สุวิมล  ติรกานันท  (2542: 104-106)  ไดเสนอสวนของคําตอบวาจะตองแสดงถึง

ความเขาใจและทิศทาง  จึงนิยมใชคําตอบที่เปนมาตรประมาณคา  ที่นิยมใชกันมี 3 แบบคือ 

1.  แบบตัวเลข   

ตัวอยาง   บุคลิกภาพนายสนิมศักด์ิ  ระดับพฤติกรรม 

   แตงกายเรียบรอย 1  2  3  4  5 

2.  แบบกราฟฟก 

ตัวอยาง   การใชสื่อการสอน      ไมเหมาะสม l___l___l___l___l เหมาะสม 

3.  แบบบรรยาย 

ตัวอยาง   การบรรยายของวิทยากร 

  ก.  ไมชดัเจนเลย 

  ข.  ไมคอยชดัเจน 

  ค.  ชัดเจนบางคร้ัง 

  ง.  ชดัเจนดี 

  จ.  ชดัเจนดีมาก 
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การใหคะแนนตองไปทางเดียวกันกับลักษณะของขอความ 

ตัวอยาง  ขอความทางบวกขอความทางลบ 

เห็นดวยอยางยิ่ง  5   1 

เห็นดวย   4   2 

เฉยๆ   3   3 

ไมเห็นดวย  2   4 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 1   5 

พิสณุ  ฟองศรี (2552: 191-195)  ไดเสนอแนวการสรางตัวเลอืกคาํตอบของ

แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคาวามาตรประมาณคาแบบลเิคอรท  มาตรวัดแบบน้ีพบเห็นกนัได

ทั่วไป  เปนการแสดงความคิดเห็นที่ดีหรือไมดีตอเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด  มี  5  ระดับ  โดยขอคําถามมีทั้ง

ทางบวกและทางลบ  การใหคะแนนจะกลับกัน  คือ  ถาเปนทางบวกให  5  4  3  2  1  ทางลบให  1  2  

3  4  5  ซึ่งถาเปนทางลบจะคิดคะแนนยุงยากขึ้น  มีขอดีคือ  สรางไดงายไมตองใชผูเชี่ยวชาญพิจารณา

คานํ้าหนัก  ตอบงาย  ไดผลในภาพรวมดีกวาแบบเธอรสโตน เพราะตองตอบทุกขอ  แตมีขอจํากัดบาง  

เชน  ผูตอบมักตอบปานกลางเน่ืองจากขี้เกียจคิด  หรือตองการปกปดพฤติกรรมบางอยาง  ถาตัดออกอาจ

ทําใหคนกลุมน้ีไมตอบก็ได 

ตัวอยางคําในชองตัวเลือกคําตอบ  แบงไดเปน 5 กลุม  ดังน้ี 

1.  การเห็นดวย  เชน 

ถูกที่สุด                 ถูก             ไมแนใจ      ผิด             ผิดที่สุด 

เห็นดวยอยางยิ่ง     เห็นดวย     ไมแนใจ     ไมเห็นดวย    ไมเห็นดวยอยาง

ยิ่ง 

2.  ความถี่  เชน 

ไมเคยเลย          นานๆ คร้ัง         บางคร้ัง         บอย          เสมอ 

3.  ความเขม  เชน 

นอยที่สุด          นอย               ปานกลาง       มาก               มากที่สุด 

เสี่ยงที่สุด         เสี่ยงมาก         เสี่ยงบาง        เสี่ยงนอย        ไมเสี่ยงเลย 

4.  อิทธิพล  เชน 
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ปญหาใหญมาก        ปญหาใหญ        ปญหาปานกลาง        ปญหาเลก็ 

5.  การเปรียบเทียบ  เชน 

มากกวาสิ่งอ่ืนๆ ที่สุด         มากวาสิ่งอ่ืนๆ        เทากับสิ่งอ่ืนๆ           นอย

กวาสิ่งอ่ืนๆ          นอยกวาสิ่งอ่ืนๆ ที่สุด 

จากหลักการสรางตัวเลือกคําตอบของแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา  ที่กลาวมา

ทั้งหมด  สรุปไดวา  หลักการสรางตัวเลือกคําตอบของแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคาน้ันโดยที่

นิยมใชกนัสวนใหญจะเปนแบบของลเิคอรท  ซึ่งจะมีขอความทั้งในทางบวกและทางลบ  การให

คะแนนจะกลับกันระหวางขอความทางบวกและลบ  และตองพิจารณาคําในชองตัวเลือกใหสอดคลอง

กับสิ่งที่ตองการ 

1.2.3  ขั้นตอนการสรางและพัฒนาแบบสอบถาม 

การสรางแบบสอบถาม  จะตองศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกอนที่จะเร่ิมสราง

เพือ่ใหสามารถกําหนดวาจะตองสรางขอคําถามที่มีลักษณะอยางไร  มีกระบวนการสรางและพัฒนา

อยางไร  ดังตอไปน้ี 

บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์  (2536: 95-96)  ไดสรุปขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม  

ดังน้ี 

1.  กําหนดขอมูลและตัวชี้วัด  ตองกําหนดใหชัดเจนวา  ขอมูลหรือสิ่งที่ตองการ

ทราบน้ันมีอะไรบาง  และจะใชอะไรเปนตัวชี้วัด 

2.  เลือกชนิดและรูปแบบคําถาม  ตองเลือกวาจะใชคําถามชนิดใด  รูปแบบไหน  

จะใชเพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  หรือจะใชหลายรูปแบบผสมกัน 

3.  เขียนขอความ  โดยการรางคําถามแตละขอ  ตัวชี้วัดแตละตัว  ตัวชี้วัดตัวหน่ึงๆ 

อาจจะมีขอคําถามหลายขอก็ได  เขียนขอคําถามตามรูปแบบที่เลือกใหครอบคลุมครบถวนตัวชี้วัดทุกตัว  

4.  เรียงขอคําถามและจัดรูปแบบ  นําขอคําถามแตละขอที่รางไวมาจัดเรียงกันวาง

รูปแบบการเรียงใหแลดูงายและสะดวกตอการตอบ  จัดรวมเปนแบบสอบถาม 1 ชุด  พรอมทั้งมีคําชี้แจง

การตอบไวอยางครบถวน  ใหเหมือนกับแบบสอบถามที่สมบูรณโดยทั่วไป 

5.  ตรวจสอบและแกไขเบื้องตน  ตรวจความเรียบรอยของแบบสอบถามในทุก

ดาน 
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6.  ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  โดยการนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง

เล็กๆ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของคําถามแตละขอ  รวมทั้งตรวจสอบความเปนไปไดในการนําไปใชและ

ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น  เพื่อจะไดแกไขในตอนนําไปใชจริง  

7.  คัดเลือกขอคําถาม  ปรับปรุงและแกไขขั้นสุดทาย  นําผลการทดลองใชมา

พิจารณาคัดเลือกขอคําถามที่มีคุณภาพดีรวมเปนแบบสอบถาม 1 ชุด  ที่ครอบคลุมเน้ือหาที่ตองการวัด 

นิภา  ศรีไพโรจน (2543: 6)  เสนอขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม  ดังน้ี 

1.  กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสอบถาม 

2.  ศึกษาทฤษฎี  วิธีการและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

3.  วางแผนการสรางแบบสอบถาม  กาํหนดแบบหรือลกัษณะของแบบสอบถาม 

4.  เขยีนแบบสอบถามตามแบบหรือลกัษณะทีไ่ดกาํหนดหรือวางแผนไว 

5.  ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาวาแตละขอวัดในดานน้ันๆ หรือไม  ควรปรับปรุง

อยางไร  นําขอที่ผานการพิจารณามาพิมพเปนแบบสอบถาม 

6.  ทดสอบคร้ังที่ 1 

7.  วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก  คัดเลือกขอที่มีคาเขาเกณฑ 

8.  ทดสอบคร้ังที่ 2 

9.  วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก  คัดเลือกขอที่มีคาเขาเกณฑ 

10.  ทดสอบคร้ังที่ 3 

11.  วิเคราะหหาคุณภาพขอสอบรายขอและแบบทดสอบทั้งฉบับและสรางเกณฑ

ปกติ 

12.  จัดทําคูมือการใชแบบสอบถามและจัดพมิพแบบสอบถาม 

พิสณุ  ฟองศรี (2552: 188-199)  ไดเสนอแนวทางในการสรางและพฒันา

แบบสอบถาม  ดังนี้ 

1.  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  หลักการตางๆ  เปนขั้นตอนที่ตองคนควาและศึกษาเร่ือง

ที่เกี่ยวของกับตัวแปรหรือตัวชี้วัด  เพื่อใหไดขอสรุปจากเอกสารตางๆ  ที่ศึกษามากําหนดเปนนิยาม 

2.  กาํหนดนิยามเชิงปฏิบัติการเพื่อใหวัดได  โดยนําองคประกอบสําคัญหรือ

ประเด็นหลักของนิยามไปรางเปนขอคําถาม 
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3.  รางขอคําถามและองคประกอบที่เกี่ยวของ 

4.  ตรวจสอบดวยตนเองและผูเกี่ยวของ  การตรวจในที่น้ีจะเนนตรวจขอคําถาม

และองคประกอบ  โดยผูสรางเองซึ่งถือวาตรวจไดดีที่สุด  และถาเปนไปไดควรใหผูเกี่ยวของตรวจดวย  

ดังน้ี 

4.1  ตรวจเอง  การตรวจโดยผูสรางเองถือวาเปนสิ่งสําคัญและจําเปนโดยยึด

หลกัการสราง  ซึ่งอาจทําไดโดย  เชน  ควรทิ้งไวสัก 2-3 วันแลวจึงจะอานคําถามและตัวเลือกอยาง

ละเอียดวาเขาใจหรือไม  ถาผูสรางเองไมเขาใจเสียแลวคนอ่ืนคงเขาใจยาก  ครอบคลุมและจําเปน

หรือไม  ตอบยากหรือไม  ใชภาษากระชับแลวหรือยัง  เขาใจไขวเขวหรือไม  ถาถามตรงๆกับถามออมๆ 

ถามแบบไหนจะดีกวาและผูตอบจะลําเอียงหรือไม  เปนตน 

4.2  ตรวจโดยผูเกี่ยวของ  ผูเกี่ยวของโดยตรงถาเปนการทําวิทยานิพนธ  คือ  

อาจารยที่ปรึกษา  นอกจากน้ีอาจใหบุคคลใกลชิด  เพื่อนสนิทชวยตรวจอยางนอยก็ดูคําผิด  ความเขาใจ

ตางๆ ซึ่งจะไดขอมูลที่เปนจริง  เพราะมีความสนิทสนม  กลาพูด  กลาวิจารณ 

5.  ปรับปรุงเบื้องตน  นําผลการตรวจในขอ 4 มาปรับปรุงเบื้องตน  และอาจใหผูที่

มีคุณสมบัติเดียวกับผูใหขอมูลลองตอบดูวามีความเขาใจราบร่ืนในการตอบเพียงใด  กอนจะให

ผูเชี่ยวชาญตรวจ 

6.  ใหผูเชี่ยวชาญตรวจ  การตรวจในขั้นตอนน้ี  เร่ิมนับเปนขั้นแรกของการพัฒนา

โดยใชสถิติแลว  ขั้นตอนน้ีสําหรับแบบสอบถามจะเปนการหาคาความตรงตามมาตรฐานเชนเดียวกับ

แบบทดสอบ  สําหรับผูเชี่ยวชาญน้ันคลายกับการตรวจแบบทดสอบคือ  ใช 3 คนขึ้นไป  แตสําหรับ

แบบสอบถามอาจตองใชดานจิตวิทยาในดานเนื้อหาของแบบสอบถาม  เพราะแบบสอบถามมักจะถาม

ความรูสึก  ความคิดเห็น  หรือการรับรูทางจิตวิทยา 

7.  ปรับปรุงจากผลการตรวจของผูเชี่ยวชาญ  หลังจากผูเชี่ยวชาญตรวจและให

ขอเสนอแนะตางๆ แลวนําผลการวิเคราะหพรอมทั้งขอเสนอแนะมาปรับปรุงกอนเตรียมนําไปทดลอง

ใช  เพื่อหาคาสถิติอ่ืนๆ ตอไป 

8.  ทดลองใชเพื่อหาคาความเที่ยงและอํานาจจําแนก  ขั้นตอนน้ีจะนํา

แบบสอบถามไปทดลองใชกับผูใหขอมูล 30 คนขึ้นไป  เพื่อหาคาความเที่ยงและอาจหาคาอํานาจจําแนก  
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โดยสวนใหญใชสตูรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (α)  กรณมีาตร 3 ระดับขึ้นไป หรือสูตรอ่ืนๆ 

ซึ่งรูจักกันทั่วไป 

9.  ปรับปรุงกอนนําไปใชจริง  ขั้นตอนน้ีเปนขั้นตอนสุดทาย  คือ  นําผลจากการ

หาคาความเที่ยงและคาอํานาจจําแนก  มาปรับปรุงอีกคร้ังกอนนําไปใชจริง   

จากขั้นตอนการสรางและพัฒนาแบบสอบถามที่ไดกลาวมาแลว  สรุปไดวาการสราง

และพัฒนาแบบสอบถามจะเร่ิมตนดวยการกําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสอบถาม  การเลือกใช

ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของในการสรางแบบสอบถาม  สรางคํานิยาม  มีการวางแผน  สราง

แบบสอบถาม  ตรวจสอบแบบสอบถามเบื้องตน  นําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ  ตลอดจนนํา

แบบสอบถามไปทดลองกับกลุมตัวอยางต้ังแต 30 คนขึ้นไป  เพื่อนํามาวิเคราะหคุณภาพของ

แบบสอบถามกอนนําแบบสอบถามนั้นไปใชจริง 

1.3  การแปลผลดี  เกง  มีความสุข 

ในการแปลผลดี  เกง  มีความสุขในงานวิจัยน้ี  ผูวิจัยไดสรางรูปแบบการประเมินและแปล

ผลโดยใชรูปแบบกริดสเกลซึ่งอาศยัแนวคดิจากตาขายการจัดการและทฤษฎีโครงสรางสามมิติของ

ปญญาเพื่อใชในการแปลผลดี  เกง  มีความสุข  ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับกริดสเกล  ดังน้ี 

1.3.1  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับตาขายการจัดการ (Managerial Grid) 

เบรคและมูทอน  (Blake;  Mouton.  1911: 25-49)  ไดเสนอแนวคดิตาขายการ

จัดการ  ซึ่งไดมาจากการเปนที่ปรึกษาในบริษัทเอสโซ   และไดพบวาผูจัดการในบริษัทสวนใหญจะ

กังวลใจในเร่ืองงานและกงัวลเร่ืองคน 

การศึกษาการทํางานแบบตาขายการจัดการ  คือ  การมุงวิเคราะหที่ทําใหองคการบรรลุ

วัตถุประสงค  ดวยการมีการวัดการปฏิบัติงานได  ลดความขัดแยงที่จะเกิดขึ้นในองคการ  โดยใช

หลักการวิพากษอยางเปดเผยและจริงใจเพื่อสรางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  มีการสรางพลังรวม  ใน

การทํางานเปนทีมและทีมงานที่แข็งแกรงสามารถสรางและพัฒนาองคการได 

โดยผลจากการเปนที่ปรึกษาบริษัทเอสโซดังกลาวทําใหเกิดทฤษฎีตาขายการจัดการ

ขึ้น  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางงานและคน  โดยแบงการอธิบายออกเปน 2 แกน คอื 

1.  แกนนอน  เปนความมุงมั่นและสนใจในงาน (Concern for Production)  โดย

ใหคาตัวเลขตํ่าสุด คือ 1 ไปหาตัวเลขสูงสุดคือ 9 
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2.  แกนต้ัง  เปนความมุงมั่นและสนใจที่มีตอคน (Concern for People)  โดย

แบงคาเปน 1 - 9 เชนกัน  

เมื่อได 2 แกนแลว ลากเสนเชื่อมกันก็จะเปนตารางหมากรุก 9 x 9 ดังภาพตอไปน้ี 

 

ความมุงมั่นในคน     

9 1,9        9,9 

8          

7          

6          

5     5,5     

4          

3          

2          

1 1,1        9,1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ความมุงมั่นในงาน 

ภาพประกอบ 1  ทฤษฎีตาขายการจัดการในการศึกษาความสัมพันธระหวางงานและคน 

 

จากภาพประกอบ1 ดังกลาว ศาสตราจารยทั้งสอง ใชอธิบายคุณลักษณะของพฤติ

กรรมการบริหารที่มี 6 รูปแบบซึ่งพฤติกรรมดังกลาวจะมีผลตอความสําเร็จและความลมเหลว  โดย

ขึ้นอยูกับการผสานความขัดแยงใหเปลี่ยนเปนพลังรวม  ในการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ โดย 

6 รูปแบบ  ดังกลาวจะมีลักษณะดังน้ี 

1.  รูปแบบ 9,1   มุงมั่นในงานสูงมากโดยคํานึงถึงเร่ืองคนนอย 

2.  รูปแบบ 1,9   มุงมั่นในคนสูงโดยคํานึงถึงเร่ืองงานนอย 

9+9 
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3.  รูปแบบ 1,1   ใชความพยายามนอย ทํางานเพียงเพื่อใหพออยูได 

4.  รูปแบบ 5,5  ยึดทางสายกลางเปนหลัก รักการประนีประนอม ปฏิบัติตาม

กฎไปเร่ือยๆ 

5.  รูปแบบ 9,9   มุงมั่นในงานสูงมาก และมุงมั่นในคนสูงมากเชนกัน 

6.  รูปแบบ 9+9 เปนทั้ง 9,1 และ 1,9 แบบพอปกครองลูก 

ลักษณะผูนําตามหลักทฤษฎีของตาขายการจัดการ 

1.  9,1  ผูนําแบบใชอํานาจ ใหความสําคัญตอผลงานสูง แตใหความสําคัญตอคน

ที่ทํางานตํ่าโดยมีแนวในการทํางานวา “Full speed ahead, don’t worry about people” 

2.  1,9  ผูนําที่ใหความสําคัญตอผลงานนอย แตใหความสําคัญตอคนมาก และ

มองวาความเครียดและความกดดันที่มาจากงานอาจมีผลกระทบตอความสัมพันธระหวางผูรวมงาน    

โดยมแีนวในการทาํงานวา“Don’t worry, be happy.” 

3.  9+9  ผูนําแบบพอปกครองลูก คดิและเห็นลกูนองเปนลกูของตนเอง  โดยมี

แนวในการทาํงานวา“Getting people to worship the ground your walk on.” 

4.  1,1  ผูนําแบบที่ใหความสําคัญระหวางผลงานและคนทํางานตํ่าพอๆ กัน  โดย

มแีนวในการทํางานวา“Sorry, but it’s not my problem.” 

5.  5,5  ผูนําแบบเดินทางสายกลาง ไมไดใหความสําคัญกับผลงานหรือคน

มากกวากัน  โดยมแีนวในการทาํงานวา “Push… but not too hard” 

6.  9,9  ผูนําประเภท Team Manager ใหความสําคัญกับผลงานและบุคคลสูงเทา

เทยีมกนัโดยมแีนวในการทํางานวา “Melt all ideas into the best” 

 

ลักษณะทีมแบบตาขายการจัดการ  

1. ทีมลักษณะ 9,1  เครียด  เนนการแขงขนั  มุงเร่ืองแพชนะในการทํางาน 

2. ทีมลักษณะ 1,9  สบายๆ  และร่ืนรมย 

3. ทีมลักษณะ 5,5  สุขบางทุกขบาง  เดินทางสายกลาง 

4. ทีมลักษณะ 9,9  สรางสรรค  ทํางานแบบพึ่งพาอาศัยกัน  โดยยดึถอื

ผลประโยชนขององคการ 
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5. ทีมลักษณะ 9+9  แลวแตผูบังคับบัญชาสั่งการ 

6. ทีมลักษณะ 1,1  ราบเรียบและไรชีวิตชีวา 

ซึ่งจะเห็นวาจากการใชตาขายการจัดการ   ทําใหผลที่ไดจากการวิเคราะหจากที่เปน

นามธรรมนั้นมีความเปนรูปธรรมมากขึ้น  จึงจัดวาเปนวิธีที่ทําใหเปลี่ยนขอมูลขององคการที่เปน

นามธรรม  เชน  วัฒนธรรมขององคการ  ใหมีความเปนรูปธรรมมากขึ้นได   

จากแนวคดิเกี่ยวกับรูปแบบตาขายการจัดการ  ที่กลาวมาสรุปไดวา  รูปแบบตาขายการ

จัดการเปนรูปแบบที่ใชในการวิเคราะหองคการเพื่อใหองคการบรรลุตามวัตถุประสงค  และใหเกิดการ

พัฒนาในองคการ  โดยศึกษาความสัมพันธระหวางคนกับงานในองคการ  และทําใหสามารถนําเสนอ

ขอมูลในองคการที่เปนนามธรรมนั้นมีความเปนรูปธรรมมากขึ้น 

1.3.2  ทฤษฎีโครงสรางสามมิติของปญญา  (Three Faces of Intellect Model)   

กิลฟอรด  (Guilford.  1967: 60-66) ไดเสนอทฤษฎีโครงสรางสามมิติของปญญา  มี

ชื่อเรียกหลายอยาง  เชน  Structure-of-Intellect Model  หรือ  Three-Dimensional Model of the 

Structure of Intellect  กิลฟอรดไดวิเคราะหความสัมพันธของคุณลักษณะโดยจัดระบบของ

คุณลักษณะใหอยูในรูปใหมเปนลูกบาศกรวมกัน 120 กอน  และนิยามคุณลักษณะของเชาวนปญญาเปน 

3 มิติ ดังน้ี 

มิติที่ 1  ดานกระบวนการหรือวิธีการของการคิด  (Operations)  มสีวนประกอบ

ยอย 5 สวน  คือ 

1.  การรูการเขาใจ (Cognition)  หมายถึง  ความสามารถที่เห็นสิ่งเราแลวเกดิ

การรับรู  เขาใจในสิ่งน้ันๆ  และบอกไดวา  สิ่งน้ันๆ คืออะไร 

2.  ความจํา (Memory)  หมายถึง  ความสามารถในการเก็บสะสมความรูแลว

สามารถระลึกนึกออกมาได 

3.  การคดิอเนกนัย (Divergent  Production)  เปนความสามารถในการตอบ

สิ่งเราไดหลายแงหลายมุมแตกตางกันไป   

4.  การคิดแบบเอกนัย (Convergent Production)  เปนความสามารถในการ

คิดหาคําตอบที่ดีที่สุดหาเกณฑที่เหมาะสมไดดีที่สุด  ดังน้ันคําตอบแบบน้ีก็ตองถูกเพียงคําตอบเดียว  
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5.  การคิดแบบประเมินคา (Evaluation)  เปนความสามารถในการตีราคาลง

สรุปโดยอาศัยเกณฑที่ดีที่สุด 

มิติที่ 2  ดานเน้ือหา (Content)  เปนดานที่ประกอบดวยสิ่งเราและขอมูลตางๆ 

แบงออกได 4 อยาง  คือ 

1.  ภาพ (Figural)  หมายถึง  สิ่งเราที่เปนรูปธรรมหรือรูปที่แนนอน  สามารถ

จับตองได  หรือเปนรูปภาพที่ระลึกนึกออกไดดังรูปน้ันก็ได 

2.  สัญลักษณ (Symbolic)  หมายถึง  ขอมูลที่เปนเคร่ืองหมายตางๆ เชน  

ตัวอักษร  ตัวเลข  โนตดนตรี  รวมทั้งสัญญาณตางๆ ดวย  

3.  ภาษา (Semantic)  หมายถึง  ขอมูลที่เปนถอยคําพูดหรือภาษาเขียนที่มี

ความหมายสามารถใชติดตอสื่อสารแตละกลุมได  แตสวนใหญมองในดานคิดมากกวาเขียน  คือ  มอง

ความหมาย 

4.  พฤติกรรม (Behavioral)  หมายถึง  ขอมูลที่เปนการแสดงออก  รวมทั้ง

ทัศนคติ  ความตองการ  การรับรู  ความคิด  ฯลฯ 

มิติที่ 3  ผลของการคิด (Products)  เปนผลของกระบวนการจัดกระทําของ

ความคิดกับขอมูลจากเนื้อหา  ผลิตผลของความคิดแยกไดเปนรูปรางตางๆ กัน  ซึ่งแบงออกได 6  อยาง 

คือ 

1.  หนวย (Units)  หมายถึง  สิ่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวและแตกตางไปจากสิ่ง

อ่ืนๆ เชน  คน  สุนัข  แมว  เปนตน 

2.  จําพวก (Classes)  หมายถึง  ชุดของหนวยที่มีคุณสมบัติรวมกัน  เชน  

ขาวโพดกับมะพราวเปนพืชใบเลี้ยงเด่ียวเหมือนกัน  เปนตน 

3.  ความสัมพันธ (Relations)  หมายถึง  ผลของการโยงความคิดสองประเภท

หรือหลายประเภทเขาดวยกัน  โดยอาศัยลักษณะบางประการเปนเกณฑ  อาจจะเปนหนวยกับหนวย  

จําพวกกับจําพวก  ระบบกับระบบก็ได  เชน  คนกับอาหาร  ตนไมกับปุย  เปนตน 

4.  ระบบ (Systems)  หมายถึง  การจัดองคการ  จัดแบบแผนหรือจัดรวม

โครงสรางใหอยูในระบบวาอะไรมากอนมาหลัง 
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5.  การแปลงรูป (Transformations)  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยูให

มีรูปแบบใหม  การเปลี่ยนแปลงอาจจะมองในรูปแบบของขอมูลหรือประโยชนก็ได  

6.  การเกี่ยวพัน  (Implications)  หมายถึง  ความเขาใจในการนําขอมูลไปใช

ขยายความเพื่อการพยากรณหรือคาดคะเนขอความในตรรกวิทยา  ประเภท “ถา...แลว...”  กเ็ปนพวกใช

คาดคะเนโดยอาศยัเหตุและผล 

 

 

ภาพประกอบ 2  โครงสรางของเชาวนปญญาตามทฤษฎีของกิลฟอรด 

 

จากภาพประกอบ 2 น้ี  จะเห็นไดวาโครงสรางของการวัดเชาวนปญญาอันน้ีแบงออกเปน     5 

× 4 × 6 = 120  ตัว  แบบจุลภาค  โดยในแตละตัวจะประกอบดวยหนวยยอยของ 3 มิติ  โดยเรียงจาก  

วิธีการคิด  เน้ือหา  ผลการคิด   

ในป 1988  กิลฟอรด  ไดเสนอบทความ  Some changes in the structure-of-

intellect  Model  โดยเพิ่มดานเน้ือหาเปน  5  อยาง โดยมี  Figural  แลวแตกเปน  Visual  กับ  
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Auditory  Visual เปนความสามารถในการมองเห็น  สวน Auditory เปนความสามารถในการรับรู

ทางการไดยิน 

ดาน Operations  เดิมมี 5 อยางเพิ่มใหมเปน 6 อยาง  โดยแยกความจํา (Memory)  

ออกเปน  2  อยาง  คือ  Memory Recording  ซึ่งหมายถึงความจําในชวงสั้นนั่นเอง  สวนความจําอีก

อยางหน่ึงคือ  Memory Retention  เปนความจําที่ทิ้งชวงนั่นคือเปนการใหเวลาในการจํานานๆ นั่นเอง  

ดังน้ัน  Micromodel ของทฤษฎีกิลฟอรดอันใหมก็จะมีจํานวน 5 × 6 × 6 = 180 หนวย  จะวัดเชาวน

ปญญาใหครอบคลุมจะตองสรางเคร่ืองมือวัดใหคลุมทั้ง 180  องคประกอบ  ซึ่งในทางปฏิบัติไม

สามารถสอบไดหมด  ภาพขางลางนี้เปนภาพแนวคิดทฤษฎีที่ไดปรับปรุงใหม  

 

 

 

ภาพประกอบ 3  โครงสรางของเชาวนปญญาตามทฤษฎีของกิลฟอรดที่ไดปรับปรุงใหม 
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จากแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีโครงสรางสามมิติของปญญา  สามารถสรุปไดวา  โครงสราง

ของปญญาน้ันสามารถแบงไดเปนสามสวน  ทั้งในดานกระบวนการหรือวิธีการคิด  ดานเน้ือหา  และ

ดานผลของความคดิ  ซึง่ในงานวิจัยน้ีไดนาํแนวคดิจากทฤษฎีโครงสรางสามมิติของปญญามาเปน

แนวคดิในการสรางรูปแบบกริดสเกลในการประเมินผลคุณลักษณะดานดี  เกง  มีความสุข 

1.3.3  กริดสเกล  

กริดสเกลไดนาํแนวคิดมาจากรูปแบบตาขายการจัดการแบบสองมิติและทฤษฎี

โครงสรางสามมิติของปญญา  ซึ่งกริดสเกลน้ันเปนแบบสามมิติเพื่อใชในการศึกษาคุณลักษณะทั้งสาม

ดาน  ทั้งในดานดี  เกง  มีความสุขได  ทําใหสามารถแปลผลที่ไดจากการวิเคราะหมีความเปนรูปธรรม

มากขึ้น  ซึ่งไดแบงสเกลดานตางๆ เปน 10 สวนแบบสามมิติ  ทําใหมีปริมาตรทั้งหมด  1,000 ลูกบาศก

หนวย  ดังรูปตอไปน้ี 

 

 

 

ภาพประกอบ 4  กริดสเกลที่ใชในการศึกษาคุณลักษณะดี  เกง  มีความสุข 

 

เกณฑในการประเมินผลดังน้ี 
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คุณลักษณะดานดี 

คะแนน  9-10  ระดับสูง 

คะแนน  7-8  ระดับปานกลาง 

คะแนน  0-6  ระดับตํ่า 

คุณลักษณะดานเกง 

คะแนน  9-10  ระดับสูง 

คะแนน  7-8  ระดับปานกลาง 

คะแนน  0-6  ระดับตํ่า 

คุณลักษณะดานมีความสุข 

คะแนน  9-10  ระดับสูง 

คะแนน  7-8  ระดับปานกลาง 

คะแนน  0-6  ระดับตํ่า 

ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหคุณลักษณะดานดี  เกง  มีความสุข  สามารถนํามาแปลคา

คะแนนทีไ่ดเปนกริดสเกลโดยการคดิจากรอยละของคะแนนวัดได  ตัวอยางเชน  

ดานดีไดคะแนนคดิเปน 30%  จะเทากับ  3  กริดสเกล 

ดานเกงไดคะแนนคดิเปน 70%  จะเทากับ  7  กริดสเกล 

ดานมคีวามสขุไดคะแนนคดิเปน  80%  จะเทากับ  8  กริดสเกล 
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ภาพประกอบ 5  การแปลผลคุณลักษณะดานดี  เกง  มีความสุขแบบ  3 : 7 : 8 

 

สรุปคุณลักษณะดานดี  เกง  มีความสุข  เปนแบบ  3,7,8  โดยมดีานเกงปานกลาง  

ดานมีความสุขปานกลางแตดานดีนอย  ซึ่งครอบคลุมพื้นที่มีปริมาตรรวม 168  ลูกบาศกหนวย 

 

 

ตัวอยางการประเมินคุณลักษณะ  ดังน้ี 

แบบ  ดี : เกง : มีความสุข  =  7,7,8  แสดงวามดีานดี  ดานเกงและดานมีความสุขปาน

กลาง 

แบบ  ดี : เกง : มีความสุข  =  2,2,4  แสดงวามดีานดี  ดานเกงและดานมีความสุขตํ่า 

แบบ  ดี : เกง : มีความสุข  =  5,5,5  แสดงวามีดานดี  เกง  มีความสุขเทาเทียมกันใน

ระดับตํ่า 

แบบ  ดี : เกง : มีความสุข  =  1,9,9  แสดงวามดีานเกงและดานมีความสุขสูง  ไมเนน

ดานดีซึ่งมีตํ่ามาก      

จากแนวคิดเกี่ยวกับกริดสเกลสรุปไดวา  กริดสเกลไดนําแนวคิดมาจากรูปแบบตาขายการ

จัดการแบบสองมิติและทฤษฎีโครงสรางสามมิติของปญญา  ซึ่งกริดสเกลเปนแบบสามมิติเพื่อใชใน
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การศึกษาคุณลักษณะดานดี  เกง  มีความสุขทั้งสามดาน  โดยไดแบงสเกลออกเปน 10 สวนแบบสามมิติ  

มีปริมาตรทั้งหมด  1,000 ลูกบาศกหนวย  และสามารถทําใหแปลผลที่ไดจากการศึกษามีความเปน

รูปธรรมมากขึ้น 

1.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

งานวจิยัในประเทศ 

สุภาพร  พิสิฎฐพัฒนะ (2543: บทคัดยอ)  ไดสรางแบบทดสอบวัดเชาวนอารมณสําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โดยแบบทดสอบแบงเปน 5 ดาน  ตามแนวคิดของโกลแมน  คือ  การ

ตระหนักรูอารมณตนเอง  การควบคุมตนเอง  การจูงใจตนเอง  การเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน  และทักษะ

ทางสังคม  ผลการวิจัยพบวา  แบบทดสอบทั้งฉบับมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.956  สําหรับความ

เที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบทั้ง 5 ดาน  มีคานํ้าหนักองคประกอบ 0.254,  0.128,  0.362,  

0.334 และ 0.346 ตามลําดับ  เมื่อทดสอบดวยคาได-สแควรพบวา  ไมมีนัยสําคัญทางสถิติและดัชนีวัด

ระดับความกลมกลืนมีคาเขาใกล 1 แสดงวาแบบทดสอบวัดเชาวนปญญาทางอารมณในแตละดาน

เปนไปตามแนวคิดของโกลแมน  โดยมีคาคะแนนทีปกติระหวาง T 0  ถึง  T 86 

กนกวรรณ  วิวัฒนธนศิษฏ  (2545:  บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาองคประกอบ

คุณธรรมจริยธรรมและคานิยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร  เพื่อศึกษา

องคประกอบคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมของนักเรียนโดยรวมและจําแนกตามเพศ  และเปรียบเทียบ

คุณธรรมจริยธรรมและคานิยมของกลุมตัวอยางที่แตกตางกันในดานเพศ  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยน้ี

เปนแบบสอบถามคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมของนักเรียน  ซึ่งพบวานักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม

และคานิยม 1 องคประกอบ คือ  จริยธรรม 

อุไร  จักษตรีมงคล (2545: บทคัดยอ)  ไดพัฒนาโครงสรางเชาวนปญญาสําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีจุดมุงหมายเพื่อสรางแบบวัดเชาวนอารมณ   ผลการวิจัยพบวา  จากการวิเคราะห

องคประกอบ  โครงสรางเชาวนอารมณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ประกอบดวย องคประกอบ

หลกั 5 ดาน  คือ  การรูจักตนเอง  การจัดการอารมณ  การมีแรงจูงใจที่ดี  การตระหนักรูสังคมและการมี

ทักษะในการทํางานเปนกลุม  แบบวัดประกอบดวยขอคําถาม 66 ขอ  มีลักษณะเปนมาตรวัดประมาณคา 

4 ระดับ  คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.8532  
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สุเพ็ญ  จุลอมร (2546: 64-66)  ไดสรางแบบทดสอบวัดความฉลาดทางอารมณสําหรับ

ผูบริหารโรงเรียนสํากัดกรมศึกษา  เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบทดสอบวัดความฉลาดทาง

อารมณตามแนวคิดของโกลแมน  ประกอบดวย 5 ดาน  ไดแก  การตระหนักรูอารมณตนเอง  การ

ควบคุมตนเอง  การจูงใจตนเอง  การเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน  และทักษะทางสังคม  จํานวน 75 ขอ  

โดยทําการทดสอบ 3 คร้ัง  เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบดานคาอํานาจจําแนก  ความเชื่อมั่น  ความ

เที่ยงตรงเชิงโครงสรางและสรางเกณฑปกติซึ่งคาอํานาจจําแนกรายขอหาโดยใชเทคนิค t-test ความ

เชื่อมั่นของแบบทดสอบหาคาโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา  ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของ

แบบทดสอบหาโดยวิธีวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันดวยโปรแกรมลิสเรลและสรางเกณฑปกติของ

แบบทดสอบในรูปคะแนนทีปกติ  ผลการศึกษาพบวา  แบบทดสอบวัดความฉลาดทางอารมณมีคา

อํานาจจําแนกระหวาง 3.595 ถึง 9.946 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.8618,  0.8518,  0.8883,  0.9207  

และ  0.9274 ทั้ง 5 ดานตามลําดับ  เมื่อรวมทั้งฉบับมีคาเทากับ 0.9687  คาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง

มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.357,  0.663,  0.393,  0.363 และ 0.393 ตามลําดับ  คาดัชนีวดั

ระดับความกลมกลืนมีคาเทากับ 0.95 แสดงวาเปนไปตามรูปแบบแนวคิดของโกลแมน  และมีคะแนนที

ปกติอยูระหวาง T 20 ถึง T 75 

แสงเดือน  ยอดอัญมณีวงศ (2546: 59-63)  ไดสรางแบบประเมินเชาวนปญญาตามแนว

โครงสรางของ Kaufman สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ทดสอบ 3 คร้ังเพื่อหาคุณภาพ

ของแบบประเมิน  ผลการศึกษาพบวา  คาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบประเมิน  ขอสอบ

ที่ใชมีคาความยากระหวาง 0.23 ถึง 0.80 มีคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.21 ขึ้นไป  คาความเชื่อมั่นของแบบ

ประเมินทั้งฉบับเทากับ 0.9594 คาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหามีคาเที่ยงตรงเหมาะสม  เกณฑปกติที่

พิจารณาคะแนนทีปกติ  มีคาระหวาง T21 ถึง T72 

จุฑาทิพย  เจริญนํา (2548: 45-57)  ไดศึกษาและเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะทาง

จริยธรรมของครูในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  จําแนกตามบุคลิกภาพและ

ประสบการณการทํางาน  โดยใชเคร่ืองมือเปนแบบสอบถามวัดบุคลิกภาพและแบบสอบถามวัด

คุณลักษณะทางจริยธรรมของครู  ซึ่งทําการวิเคราะหทางสถิติดวยการใชคาเฉลี่ย  คาความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  คาความแปรปรวน  และทดสอบความแตกตางภายหลังโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’)   
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ฉายศรี  แซลิ้ม  (2548: 56-64)  ไดทําการวิเคราะหองคประกอบคุณลักษณะดานความ

เปนคนดีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ตามความคาดหวังของ

บุคลากรที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา  เคร่ืองมือที่ใชคือแบบสอบถามคุณลักษณะดานความเปนคนดีของ

นักเรียนตามความคาดหวังของบุคลากรที่เกี่ยวของกับสถานศึกษาเปนแบบมาตรประมาณคา ชนิด 3 

มาตรา   

วราลักษ  วิศิษฎวัฒนกุล  (2549: 41-48)  ไดสรางแบบวัดลักษณะที่พึงประสงคของผู

ประกอบอาชีพนักขาว  โดยไดนําแบบวัดมาทําการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาความ

ยากงาย  คาอํานาจจําแนก  คาความเชื่อมั่น  ตําแหนงเปอรเซ็นไทลและเกณฑปกติในรูปของคะแนนที

ปกติ  แบบวัดประกอบดวย 3 ดาน  คือ  ดานความรูความเขาใจ  ดานความสนใจและดานบุคลิกภาพ  ซึ่ง

ดานความรูความเขาใจมีจํานวนทั้งหมด 12 ขอ  ดานความสนใจมีจํานวนทั้งหมด 14 ขอและดาน

บุคลิกภาพมีจํานวนทั้งหมด 29 ขอ 

ลูกนํ้า  แมลงภู  (2551: 67-85)  ไดศึกษาเพื่อแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงและความ

เชื่อมั่นของแบบวัดคุณลักษณะการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติ  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบวัด

คุณลักษณะการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติเปนแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับ  จากผลการศึกษาพบวา

แบบวัดคุณลักษณะการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น

ในการวัดอยูในเกณฑที่สามารถนําไปใชได 

สุวรรณี  คําบุญชู  (2552: 55-72)  ไดสรางแบบวัดคุณลักษณะนิสัยในการทํางานเพื่อ

แสดงหลกัฐานความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นและเปรียบเทียบคุณลักษณะนิสัยในการทํางานของ

นักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนกลุมศรีนครินทร  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551  

จํานวน 649 คน  ซึ่งแบบวัดคุณลักษณะในการทํางานเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ  และทําการ

วิเคราะหขอมูลโดยใชการแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางดวยสูตรของไฮซและบอรนส

เตดทและการวิเคราะหยืนยันองคประกอบดวยโปรแกรมลิสเรล  การแสดงหลักฐานความเชื่อมั่นดวย

สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัช  สตูรของแฟลดด-ราชู  และสูตรของอัลเลน 

จากงานวิจัยที่กลาวมาทั้งหมดสรุปไดวา  การศึกษาคุณลักษณะในดานตางๆ ของนักเรียน

จะใชเคร่ืองมือเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะในดานน้ัน  โดยสวนใหญจะใชแบบสอบถามเปน
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แบบมาตรประมาณคาแบบ 5 ระดับ  โดยแบบสอบถามจะตองมีการตรวจสอบในดานความเที่ยงตรง  

อํานาจจําแนกและความเชือ่มัน่กอนนําไปใช 

 

2  เอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา 

2.1  ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา 

ชุติมา  วัฒนะคีรี (ม.ป.ป.: 66)  ไดใหความหมายของการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการ

แกปญหาวาเปนการฝกทักษะในการแกปญหาของผูเรียน  ผูเรียนเปนผูดําเนินการเอง  ครูเปนผูใหความ

ชวยเหลือนับวาเปนลักษณะของวิธีการสอนแบบวิทยาศาสตร  หรือการฝกแกปญหาอยางมีเหตุผลและมี

หลักเกณฑ 

อนุรักษ  ชาติเชยแดง  (อนุรักษ  ชาติเชยแดง.  2547: 34 ; อางอิงจาก สาโรจน  บัวศรี.  

2523: 8)  ไดกลาววา  การจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหาเปนวิธีที่ผูเรียนไดประสบการณและ

ไดทราบวิธีการแกปญหา  ชวยใหผูเรียนคิดเปน  แกปญหาเปน  นําไปใชแกปญหาไดทันทีและนําติดตัว

ไปแกปญหาตอไปวันขางหนาอีกดวย  ถาใชวิธีสอนแบบน้ีบอยๆ จะทําใหผูเรียนคิดเปน  แกปญหาเปน  

เมื่อเกิดปญหาอะไรขึ้นในชีวิตของตนก็ไมตระหนกตกใจ 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (2550: 7) กลาวไววา  การเรียนรู

แบบกระบวนการแกปญหา  หมายถึง  กระบวนการในการประยุกตความรู  ขั้นตอนหรือกระบวนการ

แกปญหา  กลยุทธในการแกปญหา  และประสบการณที่มีอยูไปใชในการคนหาคําตอบ 

จิตติมา  พิศาภาคและสิริพร  ทิพยคง  (2552: 4)  ไดใหความหมายการเรียนรูแบบ

กระบวนการแกปญหาไววา  เปนการจัดการเรียนรูที่ประกอบดวยขั้นตอน 4 ขั้นตอน  คือ  ขั้นทําความ

เขาใจปญหา  ขั้นวางแผนแกปญหา  ขั้นดําเนินการแกปญหา  และขั้นตรวจสอบผล 

ธนวรรณ  มณี  (2550: 64)  กลาววา  การจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา  

หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกแกปญหาตางๆ โดยผานกระบวนการ

คิด  และปฏิบัติอยางมีระบบใหผูเรียนสามารถตัดสินใจแกปญหาตางๆ ดวยวิธีการคิดอยางสมเหตุสมผล  

โดยใชกระบวนการหรือวิธีการ  ความรู  ทักษะตางๆ และความเขาใจในปญหานั้นมาประกอบกันเพื่อ

เปนขอมูลในการแกปญหา  แลวใหขอสรุปเปนคําตอบของปญหาน้ัน  
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นิลวรรณ  ยอดอานนท  (2552: ออนไลน)  ใหความหมายของการจัดการเรียนรูแบบ

กระบวนการแกปญหาไววา  เปนการจัดประสบการณที่สงเสริมพัฒนาการของผูเรียนแตละชวงวัย ซึ่ง

จะชวยใหผูเรียนมีการพัฒนาการไดเร็วขึ้น ผูเรียนจะสามารถเลือกรับรูสิ่งที่สนใจและเกิดการเรียนรูจาก

กระบวนการคนพบดวยตนเอง 

นงลักษณ  ลักษณะวิมล  (2552: ออนไลน)  ไดกลาววาการจัดการเรียนรูแบบ

กระบวนการแกปญหา  เปนวิธีสอนที่ใหผูเรียนคิดแกปญหาโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรเปนวิธีการ

สอนที่มีขั้นตอนมีเหตุผล  มีการรวบรวมขอมูล  มีการทดลอง  วิเคราะหขอมูล  และสรุปผล  ดังน้ัน  จึง

อาจเรียกวิธีสอนแบบน้ีวา  วิธีการสอนแบบวิทยาศาสตร 

จากความหมายของการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหาสรุปไดวา  การจัดการ

เรียนรูแบบกระบวนการแกปญหาหมายถึง  วิธีการที่ใหผูเรียนพบปญหา  รูสภาพสาเหตุของปญหาและ

วิธีในการแกไขปญหาเพื่อนําไปสูคําตอบที่ตองการและสามารถนําไปประยุกตใชในการแกปญหาใน

ชีวิตประจําวันได  โดยการจัดการเรียนรูน้ันครูเปนผูกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจในปญหา  มีความ

กระตือรือรนในการแสวงหาคําตอบ  โดยอาศัยนวัตกรรมหรือสื่อตางๆ เปนเคร่ืองมือในการกระตุนการ

เรียนรู 

2.2  ข้ันตอนในการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา 

พจนารถ  บัวเขียว  (2535: 10-11)  ไดกลาววาการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการ

แกปญหา  มีขั้นตอนดังน้ี 

1.  การเรียนรูปญหา  ครูเปนผูจัดสภาพแวดลอม  และสรางบรรยากาศเพื่อกระตุนให

ผูเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู  โดยนําภาพ  ขาว  และนิทาน  ที่เกี่ยวของกับปญหาน้ันๆ มาสนทนา

กับผูเรียน 

2.  การกําหนดขอบเขตของปญหา  ผูสอนเปนผูเสนอสถานการณที่มีเปนปญหาแก

ผูเรียนเพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจและกําหนดขอบเขตของปญหาไดอยางถูกตองโดยการใชสไลด  

วีดีโอ  หรือวิธีการตางๆ ที่จะกระตุนใหผูเรียนสนใจปญหา  และแสวงหาคําตอบตอไป 

3.  คนหาวิธีการแกไขปญหา  เปนการสงเสริมใหผูเรียนคิดอยางเปนระบบ  โดยผูเรียน

รวมกนัอภปิรายหาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหา  โดยการนําความรู  ความเขาใจ  และขอมูลตางๆ มา

ใช 
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4.  เลือกวิธีการแกปญหา  ในขั้นน้ีผูเรียนนําขอมูลที่ไดคัดเลือกและตีความแลวมาสรุป

เพื่อหาทางเลือกในการแกปญหาที่ดีและเหมาะสม  ซึ่งสมาชิกในกลุมมีความเห็นตรงกัน  และยอมรับ

รวมกัน 

5.  การนําไปใชและประเมินผล  นักเรียนรวมทํากิจกรรมที่แสดงออกถึงทางเลือกน้ัน

และรวมกันสรุปถึงวิธีการ  และขอมูลที่ไดรับอีกคร้ังหน่ึง 

สมจิต  สวธนไพบูลย  (2535: 99-101)  ไดกลาวถึงวิธีการจัดการเรียนรูแบบกระบวน

แกปญหาวาเปนการที่ใชในการหาคําตอบกลาวคือเมื่อคนเรามีความสนใจหรือตองการที่จะแกปญหาใน

เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งก็จะหาทางมาคนควา  เพื่อหาคําตอบของปญหานั้นๆ วิธีการที่ใชคนควาเพื่อหาคําตอบ

มหีลายวิธี  แตที่นิยมกันมาก  คือ  วิธีการทางวิทยาศาสตรและกําหนดขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบ

กระบวนการแกปญหาไวเปน 5 ขั้นตอน  ดังน้ี 

ขั้นที่ 1  กําหนดขอบเขตของปญหา  การที่จะไดปญหาเพื่อเปนแนวทางในการเรียนรู

เกิดขึ้นจากครูและนักเรียนรวมกันเตรียมเร่ืองที่เรียนในรูปของปญหา 

1.  การใหสังเกตของจริง  ภาพประกอบที่ครูหรือนักเรียนชวยกันเตรียมมาแลว

อภิปรายรวมกันจนเกิดปญหา 

2.  อาศัยการทดลองและการสาธิตเปนขั้นตน  เพื่อนําไปสูการเกิดปญหา 

3.  เลาเร่ืองตํานาน  หรือนิทานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

4.  ใหดูภาพยนตร  สไลด  และฟลมสตริป 

5.  ทายปญหา 

6.  ใชขาวและเหตุการณประจําวันหรือปรากฏการณธรรมชาติ 

7.  สรางสถานการณที่นาสนใจ 

ขั้นที่ 2  ต้ังสมมติฐานการแกปญหา  เกิดจากการที่ไดสังเกตขอเท็จจริงตางๆ จน

สามารถคาดคะเนหรือเดาสิ่งตางๆ อยางมีเหตุผล  การต้ังสมมติฐานจะเปนไปในลักษณะการวางแผน

กิจกรรมรวมกันเพื่อที่จะไดคําตอบจากปญหาตางๆ วาจะใชวิธีใดในการหาคําตอบ  ซึ่งตองใชหลายวิธี

รวมกัน 

ขั้นที่ 3  ทดลองและรวบรวมขอมูล  เมื่อไดวางแผนกิจกรรมตางๆ เพื่อที่จะหาวิธีใหได

คําตอบจากปญหาแลวก็ลงมือเก็บรวบรวมขอมูลจากการอานคนควา  หรือจากการทดลองแลวจดบนัทกึ
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รายละเอียดของขอมูลเหลานั้นเอาไว  ครูมีบทบาทเปนที่ปรึกษา  คอยแนะแนวทางในการเก็บรวบรวม

ขอมูล 

ขั้นที่ 4  วิเคราะหขอมูล  สมาชิกในกลุมนําขอมูลเสนอภายในกลุมเพื่ออภิปราย

เพิ่มเติมมีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นจากขอมูลที่ได  ครูตองเปนผูคอยตรวจสอบความถูกตอง

ของขอเท็จจริง  ชวยขยายเพิ่มเติมสวนที่ยังคลุมเครือใหชัดเจนยิ่งขึ้น  

ขั้นที่ 5  ขั้นสรุปผล  เปนขั้นสรุปผลที่ไดจากขอมูลเพื่อนําไปเปนความรูใหมตอไป 

วารี  ถีระจิตร  (2538: 75)  ไดกาํหนดขัน้ตอนของการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการ

แกปญหาดังน้ี 

1.  ขั้นกําหนดขอบเขตของปญหา  เปนขั้นที่ครูเสนอสถานการณที่เปนปญหาให

นักเรียนตอบไดวาอะไรคือปญหาของสถานการณน้ัน 

2.  ขั้นต้ังสมมติฐานการแกปญหา  เปนขั้นที่นักเรียนสามารถแยกแยะสาเหตุของ

ปญหาได 

3.  ขั้นทดลองและรวบรวมขอมูล  เปนขั้นที่นักเรียนรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับ

ปญหาและเสนอทางเลือกที่สามารถนํามาใชในการแกปญหา 

4.  ขั้นวิเคราะหขอมูล  เปนขั้นที่นักเรียนตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหาที่คิดวา

เหมาะสมที่สุด 

5.  ขั้นสรุปผล  เปนขั้นที่นักเรียนสามารถเสนอแนะวิธกีารปองกันปญหาโดยการ

พิจารณาสาเหตุพื้นฐาน  เปนการสรุปผลที่ไดจากการวิเคราะหเพื่อผลสรุปสมมติฐาน 

อนุรักษ  ชาติเชยแดง  (อนุรักษ  ชาติเชยแดง.  2547: 35 ; อางอิงจาก สาโรจน  บัวศรี.  

2523: 9) ระบุการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา  มีขั้นตอนดังน้ี  

1.  ขัน้กาํหนดปญหา  

2.  ขั้นต้ังสมมติฐาน 

3.  ขั้นทดลองทํา 

4.  ขั้นวิเคราะหเหตุผล 

5.  ขั้นสรุปผล 
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สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  (2550: 4-5)  ไดกลาววาการจัดการเรียนรูแบบ

กระบวนการแกปญหามขีัน้ตอนดังตอไปน้ี 

1.  ขั้นกําหนดปญหา  ปญหาที่นํามาใชในบทเรียนอาจไดมาจากแหลงตางๆ เชน  ภาพ

เหตุการณ  การสาธิต  การเลาเร่ือง การใหดูภาพยนตรสไลด  การทายปญหา  เกม  ขาว  เหตุการณ

ประจําวันที่นาสนใจ  การสรางสถานการณหรือบทบาทสมมติ  ของจริงหรือสถานการณจริง 

2.  ขั้นต้ังสมมติฐาน สมมติฐานจะเกิดขึ้นไดจากการสังเกต การรวบรวมขอมูล 

ขอเท็จจริง และประสบการณเดิม จนสามารถนํามาคาดคะเนคําตอบของปญหาอยางมีเหตุผล 

3.  ขั้นเก็บรวบรวมขอมูล เปนขั้นตอนของการรวบรวมขอมูลจากการอาน การสังเกต 

การสัมภาษณ การสืบคนขอมูลดวยวิธีการตาง ๆ ที่หลากหลายหรือทําการทดลอง มีการจดบันทึกขอมูล

อยางละเอียด เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลใหไดคําตอบของปญหาในที่สุด 

4.  ขั้นวิเคราะหขอมูล เปนขั้นตอนนําเสนอขอมูลที่ไดจากการสืบคนหรือทําการ

ทดลองนํามาตีแผเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีการอภิปราย ซักถาม ตอบคําถาม แสดงความคิดเห็น โดยมี

ผูสอนคอยชวยเหลอื และแนะนํา อันจะนําไปสูการสรุปขอมูลในขั้นตอนตอไป 

5.  ขั้นสรุปและประเมินผล เปนขั้นสุดทายของกระบวนการเรียนรูแบบกระบวนการ

แกปญหาเปนการสรุปขอมูลที่ไดจากแหลงตาง ๆ แลวสรุปผลการเรียนรู หลังจากน้ันผูสอนและผูเรียน

รวมกันประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง  ๆ อยางหลากหลาย และนําผลการประเมินไปใช

ในการพัฒนาผูเรียนตอไป  

ดิวอ้ี  (Dewey.  1976: 130)  ไดเสนอวิธกีารจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา  

ดังน้ี 

1.  ขั้นเตรียมการ  หมายถึง  การรับรูและเขาใจปญหา  เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น  คนสวน

ใหญจะพบกับความตึงเครียด  ความสงสัย  และความยากลําบากที่จะตองพยายามแกไขปญหานั้นให

หมดไป  ในขั้นตนผูประสบปญหาจะตองรับรูและเขาใจในตัวปญหาน้ันกอนวา  ปญหาที่แทจริงของ

เหตุการณน้ันๆ คืออะไร 

2.  ขั้นการวิเคราะหปญหา  หมายถึง  การระบุและแจกแจงลักษณะของปญหาที่เกิดขึ้น

จะมีลักษณะแตกตางกัน  มีระดับความยากงายที่แกไขไดตางกัน   



39 
 

3.  ขั้นการเสนอแนวทางในการแกปญหา  หมายถึง  การหาวิธีการแกปญหาใหตรงกับ

สาเหตุของปญหา  แลวออกมาในรูปของวิธีการเปนการรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหาเพื่อการ

ต้ังสมมติฐาน 

4.  ขั้นสอบผล  หมายถึง  ขั้นในการเสนอเกณฑเพื่อการตรวจสอบผลลัพธที่ไดจาก

การเสนอวิธีการแกปญหา  ถาผลลัพธที่ไดไมถูกตอง  ตองมีการเสนอวิธีการแกปญหาใหมจนกวาจะได

วิธีการที่ดีที่สุด 

5.  ขั้นในการนําไปประยุกตใหม  หมายถึง  การนําขอมูลทั้งหมดคัดเลือกและตีความ

น้ันมาสรุป  เพื่อนําไปสูการพิสูจนสมมติฐานที่กําหนดไวในตอนตน  วาเปนจริงหรือไม  เมื่อไดคําตอบ

แลวจะมีการสรุปผลและสรุปเปนหลักการอยางกวางๆ ซึ่งอาจถือวาเปนหลักการใหมๆ ไดขอสรุปน้ี

จะตองเปนขอสรุปที่สมาชิกของกลุมสวนใหญมีความเห็นตรงกันและยอมรับรวมกัน  

6.  การตรวจสอบและประเมินผล  เมื่อไดขอสรุปและหลักการอยางกวางๆ แลว

สมาชิกของกลุมจะรวมกันพิจารณาอีกคร้ัง  โดยการตรวจสอบและประเมนิวาวิธกีารและขอสรุปที่ได

ไปแลวน้ันมีความถูกตองมากนอยเพียงใด  จะเชื่อถือไดหรือไม  ในขั้นน้ีเปนขั้นทบทวนความคิดที่วาสิ่ง

ที่คิดหรือคําตอบที่สรุปแลวน้ันมีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด 

ไมเคิลลิส  (Michaelis.  1980: 64)  ไดเสนอขัน้ตอนของการจัดการเรียนรูแบบ

กระบวนการแกปญหาวา  ประกอบดวย 

1.  กําหนดปญหา  และทําความเขาใจกับปญหา  เมื่อเร่ิมบทเรียน  ผูสอนเสนอปญหาที่

ทําการศึกษาแกผูเรียนเสียกอน  เพื่อใหผูเรียนเขาใจปญหาอยางถองแทวาเปนอยางไร  ในการเสนอ

ปญหาใหแกนักเรียน  ผูสอนอาจใชสื่อการสอนและวิธีการตางๆ ที่กระตุนใหผูเรียนสนใจปญหาน้ัน  

รวมทั้งกระตุนใหผูเรียนไดมีการคิดวาจะคนหาคําตอบอยางไร  หรือตอบคําถามน้ันอยางไร  

2.  กําหนดสมมติฐาน  ในขั้นน้ีสงเสริมใหผูเรียนมีความคิดริเร่ิม  และมีความคิดอยาง

เปนระบบ  โดยผูเรียนเร่ิมนําเอาความรู  ความเขาใจ  และขอมูลที่ตนเคยศึกษาไปแลวมาคิดแกปญหา

ตามทีก่าํหนดไว 

3.  การวางแผน  เมื่อผูเรียนไดกําหนดสมมติฐานแลว  ขั้นน้ีเปนการวางแผนเพื่อ

พิสูจนสมมติฐานที่กําหนดไวโดยวางแผนในเร่ืองเกี่ยวกับ  การเก็บขอมูล  แหลงขอมูล  การมอบหมาย

งาน 
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4.  การจัดเก็บขอมูล  เมื่อกําหนดแผนงานแลวขั้นตอไปก็คือการเปดโอกาสใหผูเรียน

ไปคนหาขอมูลจากที่ตนไดรับมอบหมาย  ในขั้นน้ีเองที่ผูเรียนจะแยกยายไปปฏิบัติกิจกรรมเปน

รายบุคคลตามที่มอบหมายจากกลุม  เมื่อคนหาขอมูลที่ตนรับผิดชอบแลว  เสนอตอกลุมนําขอมูลน้ันมา

ตรวจสอบและตีความพรอมทั้งคัดเลือกขอมูลใหเปนหมวดหมู 

5.  การสรุปคําตอบ  เปนขั้นที่ผูเรียนนําขอมูลที่คัดเลือก  และตีความแลวน้ันมาสรุป

เพื่อนําไปสูการพิสูจนสมมติฐานที่กําหนดไวตอนตนวาเปนจริงหรือไม  เมื่อไดคําตอบมีการสรุปผล

และหลักการอยางกวาง  ซึ่งอาจถือเปนหลักการใหมๆ ไดขอสรุปน้ีตองเปนขอสรุปที่สมาชิกของกลุม

สวนใหญมคีวามเห็นตรงกันและยอมรับรวมกัน 

6.  การตรวจสอบและประเมินผล  เมื่อไดขอสรุปและหลักการอยางกวางๆ แลว

สมาชิกของกลุมรวมกันพิจารณาอีกคร้ัง  โดยการตรวจสอบและประเมินวาวิธีการและขอสรุปที่ไดไป

แลวน้ันมีความถูกตองมากนอยเพียงใดและนาเชื่อถือไดหรือไม  ในขั้นน้ีถือเปนขั้นทบทวนความคิดวา

ที่คิดหรือคําตอบที่สรุปแลวน้ันมีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด 

จากขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหาที่กลาวมาทั้งหมด  สรุปไดวา

ขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหามี 5  ขั้นตอนที่สําคัญดังน้ี 

1.  ขั้นกําหนดปญหา  เปนการกําหนดปญหากระตุนใหผูเรียนสนใจที่จะเรียนรูและ

กําหนดสถานการณใหผูเรียนไดคิดแกปญหา  ซึ่งในขั้นน้ีผูวิจัยไดแบงผูเรียนเปนกลุมประกอบดวย

นักเรียนที่เกง  ปานกลางและออนใหอยูในกลุมเดียวกัน  ซึ่งใหผูเรียนที่มีความสามารถแตกตางกันมา

เรียนรูรวมกันเปนกลุมยอยๆ 

2.  ขั้นกระบวนการแกปญหา  ผูเรียนแตละกลุมใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการ

แกปญหา 

3.  ขั้นสะทอนและปรับกระบวนการแกปญหา  เปนขั้นที่ผูเรียนเสนอวิธีการและสรุป

ของการแกปญหา  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุม  อีกทั้งมีการปรับกระบวนการแกปญหาที่

หลากหลายใหสมบูรณ 

4.  ขั้นประยุกตความรู  เปนการประยุกตความรูที่ไดนําไปใชกับสถานการณใหม  โดย

ผูสอนกําหนดสถานการณใหมใหผูเรียนกลุมยอยชวยกันคิดแกปญหาจากองคความรูใหมที่ได 
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5.  ขั้นสรุปและประเมินผล  เปนขั้นที่ผูสอนตรวจสอบผูเรียนหลังเสร็จสิ้นกระบวน

ตางๆ เพื่อประเมินผลการเรียนรูที่ผานมาแลว  เปนการสรุปบทเรียนและประเมินคาไปพรอมกนั 

2.3  บทบาทของผูสอนและผูเรียนในการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา 

บทบาทของผูสอนในการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา (สํานักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา.  2550: 5-6)   

1.  กําหนดสถานการณหรือเสนอปญหาที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเปนปญหาในชีวิตประจําวัน 

เลอืกปญหาที่ตรงกับความสนใจของผูเรียนเปนปญหาที่ใกลตัวผูเรียน  

2.  รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับแหลงทรัพยากรการเรียนรู แหลงเรียนรูภายในและภายนอก

หองเรียน 

3.  กําหนดกิจกรรมการเรียนรูอยางเปนขั้นตอน  

4.  ใหคาํแนะนําหรือคําปรึกษา และชวยอํานวยความสะดวกแกผูเรียนในการแสวงหา

แหลงขอมูล  การศึกษาขอมูลและการวิเคราะหขอมูลของผูเรียน 

5.  กระตุนใหผูเรียนแสวงหาทางเลอืกในการแกปญหาทีห่ลากหลายและเหมาะสม 

6.  ติดตามการปฏิบัติงานของผูเรียนและคอยใหคําปรึกษาอยางใกลชิด 

7.  ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน โดยพิจารณาจากผลงาน กระบวนการทํางาน 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

8.  สรางบรรยากาศในหองเรียนใหเปนประชาธิปไตย เพื่อใหผูเรียนกลาแสดงออก

ดานความคิดเห็นและแสดงออกดานการกระทําที่เหมาะสม 

บทบาทของผูเรียนในการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา (สํานักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา.  2550: 6) 

1.  รวมกันเลือกปญหาที่ตรงกับความสนใจของตนเองหรือของกลุม  

2.  เผชิญกับสถานการณปญหาจริง ๆ หรือสถานการณที่ผูสอนจัดให 

3.  วางแผนการแกปญหารวมกนั 

4.  ศกึษาคนควาและแสวงหาความรูดวยตนเอง 

5.  ลงมือแกปญหา รวบรวมขอมูลวิเคราะหขอมูล สรุปและประเมินผล 
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จากบทบาทของผูสอนและผูเรียนในการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหาที่ได

กลาวมาสรุปไดวา  ผูสอนมีบทบาทในการสงเสริมและใหกําลังใจ  เปดโอกาสใหผูเรียนไดดําเนินการ

ทุกอยางดวยตนเองใหมากที่สุด  สวนผูเรียนมีบทบาทในการใฝเรียนใฝรู  ฝกการวางแผน  คนควาและ

ลงมือแกปญหา  โดยอาศัยขั้นตอนทางวิทยาศาสตรที่มีเหตุมีผลในการแสวงหาคําตอบเพื่อนําไปสูการ

สรุปผลการแกปญหาน้ันๆ 

2.4  ประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา 

อนุรักษ  ชาติเชยแดง (อนุรักษ  ชาติเชยแดง.  2547: 40 ; อางอิงจาก สุวัฒน  มุทธเมธา.  

2522: 206)  กลาววา  การจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหาวาเปนการจัดการเรียนรูที่มุงให

ผูเรียนไดปฏิบัติตนอยางแทจริงและมีประโยชนดังน้ี 

1.  ผูเรียนจะเปนคนต่ืนตัวในการเรียนรูปญหาที่ดีเพราะปญหาสรางแรงจูงใจในการ

เรียนรู 

2.  ทําใหผูเรียนเขาใจความหมาย  และเห็นประโยชนของการเรียนรู 

3.  เปนการสรางความมั่นใจในความสามารถของตน  เพราะแตละคนไดใช

ความสามารถคิดแกปญหา  เปนการสรางเสริมสุขภาพจิต  ชวยใหเห็นคุณคาในตนเองและสามารถ

นําไปใชแกปญหาในโอกาสตอไปได 

4.  มีความเขาใจและจําบทเรียนไดดี  เพราะในการแกปญหาตองคิดหาเหตุผลขอมูล

ตางๆ มาสัมพันธกัน  ทําใหมีความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลและวิธีการตางๆ ไดดี 

5.  การรวบรวมขอมูลตางๆ อันเปนความรูขอเท็จจริงตางๆ สามารถนําไปใชแกปญหา

ตอไปได  ทําใหผูเรียนรูจักคิดแกปญหาได 

6.  ผูเรียนมีประสบการณตรงกับผูอ่ืน  รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา  มองโลกในแงดี  รูจัก

รวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน  ทําใหสามารถทํางานและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางดี 

7.  ผูเรียนมีประสบการณตรงในการเรียนรูชีวิต 

8.  ทําใหผูเรียนเปนคนมั่นคงหนักแนน  ใจกวาง  ยอมรับฟงความคิดเห็นซึง่กนัและ

กัน  เคารพในสิทธิของตนเองและผูอ่ืน  และมีความปรารถนาดีตอกัน 

9.  ทําใหผูเรียนไมเปนคนเชื่อคนงาย  มีเหตุผลกอนการตัดสินใจ 
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10.  ผูเรียนตองรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย  อันเปนสวนที่กอใหเกิดความ

รับผิดชอบตอสังคม 

11.  ทําใหผูเรียนเปนผูมีความรู  ความคิด  แกปญหาไดและทัศนะกวางขวาง 

12.  ฝกการทํางานรวมกันอยางเปนประชาธิปไตย 

จากประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหาที่กลาวมาสรุปไดวา  การ

จัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหาสามารถสรางลักษณะที่พึงประสงคในการรับรูปญหา  เขาใจ

สาเหตุของปญหา  ไดประโยชนจากการเรียนรู  การรวบรวมขอมูล  คิดหาเหตุผลและนําไปใชในการ

ตัดสินใจ  ไมเชื่อคนงาย  อีกทั้งยังชวยฝกความรับผิดชอบ  การทํางานและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปน

สุข  เสริมสรางทัศนคติใหกวางไกล  ซึ่งสรุปแลวชวยเสริมสรางใหนักเรียนมีคุณลักษณะดี  เกง  มี

ความสุขไดน่ันเอง 

2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

งานวจิยัในประเทศ 

กรรณิกา  อินทรโยธิน  (2539: 119)  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดเปนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 วิชาสังคมศึกษา  เร่ือง  สังคมอนาคตของไทย  โดยใชการสอนแบบ

กระบวนการแกปญหา  กับการสอนตามคูมือครู  พบวามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการคิดเปนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ

นักเรียนที่เรียนวิชาสังคมศึกษา  เร่ือง  สังคมอนาคตไทย  โดยการสอนแบบกระบวนการแกปญหาและ

การสอนตามคูมือครู  มีการคิดเปนและใชขอมูลกับการใชเหตุผลประกอบการคิดเปนระหวางกอน

ทดลองกับหลังทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สุมิตรา  สุขประดิษฐ  ณ  อยุธยา  (2539: 78-86)  ไดทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา

โดยใชชุดการเรียนกับการสอนตามคูมือครู  พบวา  กลุมทดลองกับกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาสังคมศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สําเนียง  ศิลปประกอบ  (2540: 54-72)  ไดทําการศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน  ความรับผิดชอบในการเรียน  และความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียน

วิชาสังคมศึกษาดวยบทเรียนสําเร็จรูปโดยใชการสอนแบบกระบวนการแกปญหากับนักเรียนที่เรียนดวย
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การสอนตามคูมือครู  พบวา  กลุมทดลองและกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ภัทรานิษฐ  ศรีมงคล  (2546: 73)  ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคานิยมดาน

การอนุรักษสิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่เรียนเร่ืองทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของ

ประเทศไทยดวยวิธีการสอนแบบกระบวนการแกปญหาที่ใชเทคนิคการพัฒนาแบบยั่งยืนกับการสอน

แบบรวมมือดวยเทคนิค  เอส  ที  เอ  ดี (STAD)  พบวา  กลุมทดลองและกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

อนุรักษ  ชาติเชยแดง  (2547: 97)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ความสามารถทางการจัดการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทีเ่รียนหนวยทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอมดวยวิธีการสอนแบบโครงการที่ใชเทคนิคคิวซีและวิธีการสอนแบบกระบวนการแกปญหาที่

ใชเทคนิคศึกษากรณีตัวอยาง  พบวา  กลุมทดลองและกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

งานวจิยัตางประเทศ 

แรทส  และคนอ่ืนๆ (Raths, et al.  1967: 5-22)  ไดกลาววา  การเรียนการสอนที่

สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหา  ครูควรเปนผูจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนไดปฏิบัติ

ในชัน้เรียน 14 ประการ  คือ  การเปรียบเทียบ  การสรุปเร่ืองราว  การสังเกต  การจัดจําแนกประเภท  

การตีความหมาย  การวิพากษวิจารณ  การคนหาขอตกลงเบื้องตน  การใชจินตานาการ  การ

ต้ังสมมติฐาน  การประยุกตหลักการมาใชกับสถานการณใหม  การตัดสินใจ  การสรางโครงการ  หรือ

การวางแผนศึกษาคนควา  การรวบรวมและจัดประเภทของขอมูล  การเขารหัส  วิธีการดังกลาวนี้เปน

ลักษณะของวิธีการแกปญหาของคนที่ตัดสินใจอยางใดอยางหน่ึงลงไป  แรทสไดกลาวเนนอีกวาถาหาก

ผูเรียนไดทํากิจกรรมดังกลาวทุกๆ วัน  ผูเรียนจะเกิดประสบการณในการคิดเปน 

แซพเทล (Shaftel.  1982: 31)  ไดใหความเห็นวา  การแกปญหาเปนกระบวนการคนพบ

และตัวปญหาก็คือ  สถานการณอยางหน่ึงที่เกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลหน่ึง  เปนสถานการณที่เปน

อุปสรรค  คนที่จะแกปญหาแตละปญหาไดดีตองมีความคิดใหมๆ มีพฤติกรรมใหมๆ แซพเทลไดย้ําถึง

วิธีการแกปญหาวา  ในการเรียนการสอนตองใชสถานการณที่มีความหมายเปนปญหา  และมี

ความสําคัญตอทุกคน  ทั้งครูสอนคณิตศาสตร  ครูสอนวิทยาศาสตร  ครูสอนสังคมศึกษา  ตองชวย
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สงเสริมใหผูเรียนชวยกันคิดต้ังสมมติฐาน เก็บขอมูลดวยตนเอง  ลงสรุปเอง  ต้ังหลักการเองทุกอยาง  

การกระทําดังกลาวนี้เปนการสรางเจตคติที่ดีตอการแสวงหาความรู  ไดใชขอคิดหลายๆ ทาง  ซึ่งทําให

คนมีความฉลาดรูเทาทันเหตุการณที่เกิดขึ้น 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหาที่กลาวมาสรุปไดวา   การ

จัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหาใหผลการวิจัยทั้งที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและ

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซึ่งก็เปนการสงเสริมใหนักเรียนคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน

และยังชวยสงเสริมดานคุณลักษณะของนักเรียนในดานตางๆ ไดอีกดวย 



บทที่ 3 

วธีิด าเนินการวจิัย 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี  ้

1.  การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 

2.  เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยั 

3.  ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั 

4.  แบบแผนการวิจยั 

5.  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

6.  การเก็บรวบรวมข้อมลู 

7.  การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

1.  การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ เป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  โรงเรียนล า
ปลายมาศ   ต าบลล าปลายมาศ   อ าเภอล าปลายมาศ   จงัหวดับรีุรัมย์ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ เป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1    

ปีการศกึษา 2555  โรงเรียนล าปลายมาศ   ต าบลล าปลายมาศ   อ าเภอล าปลายมาศ   จงัหวดับรีุรัมย์ 
1 ห้องเรียน  จ านวน  40  คน  ซึง่ได้จากการสุม่อยา่งง่าย (Simple random sampling) โดยท าการจบั
ฉลากสุม่ห้องนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  มา 1 ห้องเรียน  จากจ านวนห้องเรียนทัง้หมด 8 ห้องเรียน 
 
2.  เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 

เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยัเป็นเนือ้หากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5  
ชว่งชัน้ท่ี 4  ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช 2551  สาระท่ี 3 : สารและ
สมบตัขิองสาร  เร่ือง  โมลและปริมาณตอ่โมล 
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3.  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการวิจยั  ท าการทดลองในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศกึษา 2555  
เดอืนพฤษภาคม – เดือนมิถนุายน  จ านวน 15 คาบ  คาบละ  60  นาที 

 
4.  แบบแผนการวิจัย 

การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง  ซึง่ด าเนินการทดลองโดยประยกุต์ตามแบบการทดลอง 
ชนิดกลุม่เดียวทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง One Group Pretest-Posttest Design (พวงรัตน์    
ทวีรัตน์.  2540: 60-61)  มีแบบแผนการทดลองดงันี ้

 
ตาราง 1  แบบแผนการวิจยัชนิดกลุม่เดียวทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง 
 
กลุม่   สอบก่อน   ทดลอง              สอบหลงั  
  E             T1                X              T2 

 
 สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการวิจยั 
 E   แทน  กลุม่ตวัอยา่งท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา 
 T1  แทน  การสอบก่อนการทดลอง (Pretest) 
 X  แทน  การจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา 
 T2  แทน  การสอบหลงัการทดลอง (Posttest)   

  
5.  การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยนี ้
1.  แบบสอบถามคณุลกัษณะของนกัเรียนด้านดี  เก่ง  มีความสขุ  
2.  แผนการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  เร่ือง  โมลและปริมาณตอ่โมล 
3.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี   เร่ือง  โมลและปริมาณตอ่โมล 

1.  แบบสอบถามคุณลักษณะของนักเรียนด้านดี  เก่ง  มีความสุข  
ผู้วิจยัได้สร้างโดยอาศยัหลกัการนิยามคณุลกัษณะด้านดี  เก่ง  มีความสขุตามกรม

วิชาการ  เพ่ือให้สอดคล้องและครอบคลมุในการวดัคณุลกัษณะด้านดี  เก่ง  มีความสขุ  โดยมีขัน้ตอน
การสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือ  การตรวจและประเมินผลและการแปลผล  ดงันี ้
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1.1  ศกึษาทฤษฎี  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างแบบสอบถาม
คณุลกัษณะด้านดี  เก่ง  มีความสขุ 

1.2  เขียนนิยามเชิงปฏิบตักิารของคณุลกัษณะด้านดี  เก่ง  มีความสขุจากแนวทางท่ี
ศกึษา 

1.3  เขียนข้อค าถามตามนิยามเชิงปฏิบตักิารให้มีความครอบคลมุตามนิยามเชิง
ปฏิบตัิการท่ีได้ตัง้ไว้และเขียนตามหลกัการเขียนข้อค าถามในแบบสอบถามท่ีได้ศกึษาไว้  โดยข้อ
ค าถามคณุลกัษณะด้านดี  เก่ง  มีความสขุท่ีผู้วิจยัได้สร้างขึน้  จ านวนทัง้หมด 120 ข้อ  ประกอบด้วย 

คณุลกัษณะด้านดี  จ านวน  40  ข้อ 
คณุลกัษณะด้านเก่ง  จ านวน  40  ข้อ 
คณุลกัษณะด้านมีความสขุ จ านวน  40  ข้อ 

1.4  สร้างแบบสอบถามคณุลกัษณะของนกัเรียนด้านดี  เก่ง  มีความสขุแบบมาตร
ประมาณคา่ตามแนวคิดของลิเคอร์ท  และให้เป็นไปตามหลกัการสร้างแบบสอบถามท่ีได้ศกึษาไว้ 

1.5  น าแบบสอบถามคณุลกัษณะของนกัเรียนด้านดี  เก่ง  มีความสขุท่ีสร้างขึน้มา
พิจารณาปรับแก้ข้อค าถามด้วยตนเองและให้อาจารย์ท่ีปรึกษาชว่ยปรับแก้ไขอีกครัง้ก่อนน าไปให้
ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพเบือ้งต้น   

1.6  น าแบบสอบถามคณุลกัษณะของนกัเรียนด้านดี  เก่ง  มีความสขุมาตรวจสอบ
คณุภาพเบือ้งต้น  โดยให้ผู้ เช่ียวชาญทางการวดัผลและจิตวิทยา  จ านวน 3 ทา่น  เป็นผู้ตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงตามเนือ้หา  เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบันิยามเชิงปฏิบตักิารใน
แตล่ะด้าน  ตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้ภาษาในข้อค าถาม  จ านวนทัง้หมด 120 ข้อ  แล้ว
น ามาหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC : Index of Item-objective Congruency)  โดยคดัเลือกข้อ
ค าถามท่ีมีคา่มากกว่าหรือเท่ากบั 0.50 ไว้  ส่วนข้อค าถามท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้องน้อยกวา่ 0.50  
ผู้วิจยัได้ท าการปรับแก้ไข แล้วน าไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบอีกครัง้ 

1.7  การทดลองใช้ (Try  Out)  น าแบบสอบถามคณุลกัษณะของนกัเรียนด้านดี  เก่ง  
มีความสขุท่ีได้จากการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้วจ านวนทัง้หมด 120 ข้อ  ไปเก็บข้อมลูกบักลุม่นกัเรียนท่ี
มีลกัษณะเหมือนกลุม่ตวัอย่าง  จ านวน 100 คน  เพ่ือตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถามคณุลกัษณะ
ของนกัเรียนด้านดี  เก่ง  มีความสขุด้านคา่อ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ  โดยการหาคา่อ านาจจ าแนกจาก
การทดสอบที       (t-test  Index)  และพิจารณาคา่ t ท่ีมีคา่มากกวา่หรือเทา่กบั 1.75  เป็นต้นไปซึง่จะ
ถือวา่ข้อนัน้มีอ านาจจ าแนกท่ีใช้ได้  สว่นข้อท่ีมีคา่ t น้อยกวา่ 1.75  นัน้ใช้ไมไ่ด้หรืออาจต้องปรับปรุง
แก้ไข  และท าการคดัเลือกข้อค าถามโดยพิจารณาจากคา่ t และให้ครอบคลมุกบันิยามเชิงปฏิบตักิารท่ี
ได้ตัง้ไว้  จ านวนทัง้หมด 60 ข้อ  ซึง่ประกอบด้วย   
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คณุลกัษณะด้านดี  จ านวน  20  ข้อ 
คณุลกัษณะด้านเก่ง  จ านวน  20  ข้อ 
คณุลกัษณะด้านมีความสขุ จ านวน  20  ข้อ 

และหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามคณุลกัษณะของนกัเรียนด้านดี  เก่ง  มีความสขุโดยใช้
สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั ()   

1.8  จดัพิมพ์แบบสอบถามคณุลกัษณะของนกัเรียนด้านดี  เก่ง  มีความสขุจ านวน  
60  ข้อและตรวจสอบให้ถกูต้อง  แล้วจงึน าไปเก็บข้อมลูกบันกัเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่างส าหรับงานวิจยั
ตอ่ไป 

ตัวอย่างลักษณะของเคร่ืองมือ 
 

แบบสอบถามคุณลักษณะของนักเรียนด้านดี  เก่ง  มีความสุข 

ค าชีแ้จง 

 แบบสอบถามฉบบันีเ้ป็นแบบสอบถามท่ีมีข้อความเก่ียวกบัความคิดเห็นหรือ

ความรู้สกึของนกัเรียนตอ่คณุลกัษณะด้านดี  เก่ง  มีความสขุของทา่นเอง  ขอให้ทา่นเลือกค าตอบท่ี

ตรงกบัตวัท่านมากท่ีสดุ 

 การตอบแบบสอบถาม  ขอให้ทา่นตอบแบบสอบถามอย่างจริงใจท่ีสดุและตอบทกุข้อ  

ซึง่ข้อมลูท่ีได้จะเป็นความลบัหรือน าเสนอในภาพรวมเท่านัน้  และจะไมส่ง่ผลกระทบใดๆ ตอ่ตวัทา่น

ทัง้สิน้   

 ข้อมลูท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามฉบบันี ้ จะสามารถเป็นประโยชน์ในการใช้ข้อมลู

เพ่ือในการพฒันาด้านตา่งๆ ตอ่ไปได้  และขอขอบคณุทกุทา่นท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไว้ ณ 

โอกาสนี ้

 แบบสอบถามฉบบันี ้ มีทัง้หมด 3 ตอน  ประกอบด้วย 

 ตอนท่ี 1 คณุลกัษณะด้านดี  จ านวน  20  ข้อ 

 ตอนท่ี 2 คณุลกัษณะด้านเก่ง  จ านวน  20  ข้อ 

 ตอนท่ี 3 คณุลกัษณะด้านมีความสขุ  จ านวน  20  ข้อ 

รวมทัง้หมด 60 ข้อ ให้ทา่นพิจารณาข้อความท่ีก าหนดให้แล้วเลือกค าตอบท่ีตรงกบัความคดิเห็นหรือ

ความรู้สกึของทา่นมากท่ีสดุเพียงข้อเดียว  โดยท าเคร่ืองหมาย    ลงในชอ่งค าตอบทางขวามือของ

ข้อความข้อนัน้ๆ  ในแบบสอบถาม 
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ตัวอย่าง 

ข้อ ข้อความ 

ระดับความคิดเหน็หรือความรู้สึก 

เหน็ด้วย

อย่างยิ่ง 
เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย

อย่างยิ่ง 

0 
ฉนัคดิวา่ฉนัเตม็ใจท่ีจะรับ

ฟังปัญหาตา่งๆ ของผู้ อ่ืนได้ 
     

00 
ฉนัรู้สกึวา่ควบคมุตนเอง

ไมไ่ด้เม่ือเกิดการขดัแย้ง 
     

 

ตอนที่ 1 คุณลักษณะด้านดี 

ข้อ ข้อความ 

ระดับความคิดเหน็หรือความรู้สึก 

เหน็ด้วย

อย่างยิ่ง 
เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย

อย่างยิ่ง 

0 
ฉนัคดิวา่ฉนัเตม็ใจท่ีจะรับ

ฟังปัญหาตา่งๆ ของผู้ อ่ืนได้ 
     

00 
ฉนัรู้สกึวา่ควบคมุตนเอง

ไมไ่ด้เม่ือเกิดการขดัแย้ง 
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ตอนที่ 2 คุณลักษณะด้านเก่ง 

ข้อ ข้อความ 

ระดับความคิดเหน็หรือความรู้สึก 

เหน็ด้วย

อย่างยิ่ง 
เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย

อย่างยิ่ง 

0 

เม่ือเกิดปัญหาฉนัคิดวา่จะ

ไมส่ามารถหาทางแก้ปัญหา

ได้ 

     

00 

ฉนัคดิวา่ฉนัจะรวบรวม

ข้อมลูหาเหตผุลก่อนการ

ตดัสินใจแก้ปัญหา 

     

 

ตอนที่ 3 คุณลักษณะด้านมีความสุข 

ข้อ ข้อความ 

ระดับความคิดเหน็หรือความรู้สึก 

เหน็ด้วย

อย่างยิ่ง 
เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย

อย่างยิ่ง 

0 

ฉนัคดิวา่ฉนัสามารถหาวิธี

ท าให้อารมณ์แจม่ใสได้เม่ือ

มีความเครียด 

     

00 

ฉนัคดิวา่จะปฏิบตัิตาม

กฎระเบียบตา่งๆ ได้โดยไม่

รู้สกึล าบากใจ 

     

 

วิธีการตรวจให้คะแนน  ซึง่แบบสอบถามคณุลกัษณะของนกัเรียนด้านดี  เก่ง  มีความสขุ

เป็นแบบมาตรประมาณคา่ตามแนวคิดของลิเคอร์ท  มี 5 ระดบั  คือ  เห็นด้วยอยา่งยิ่ง  เห็นด้วย  ไม่

แนใ่จ  ไมเ่ห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง  โดยข้อความทางบวกมีเกณฑ์การให้คะแนน  ดงันี  ้

เห็นด้วยอย่างยิ่ง เทา่กบั 5   คะแนน 

เห็นด้วย  เทา่กบั 4   คะแนน 
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ไมแ่นใ่จ  เทา่กบั 3   คะแนน  

ไมเ่ห็นด้วย  เทา่กบั 2   คะแนน 

ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง เทา่กบั 1   คะแนน 

ส าหรับข้อความทางลบมีเกณฑ์การให้คะแนน  ดงันี ้

เห็นด้วยอย่างยิ่ง เทา่กบั 1   คะแนน 

เห็นด้วย  เทา่กบั 2   คะแนน 

ไมแ่นใ่จ  เทา่กบั 3   คะแนน  

ไมเ่ห็นด้วย  เทา่กบั 4   คะแนน 

ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง เทา่กบั 5   คะแนน 

ในงานวิจยันีไ้ด้มีการสร้างโปรแกรมส าเร็จรูปในการประเมินคณุลกัษณะด้านดี  เก่ง  มี

ความสขุ  พร้อมกบัคูมื่อการใช้งานโปรแกรม  ดงัตอ่ไปนี ้

1.  วางแผนและออกแบบรูปแบบการวิเคราะห์และประเมินผลโดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปพร้อมกบัเลือกโปรแกรมท่ีจะใช้ในการสร้างโปรแกรมส าเร็จรูป 

2.  ศกึษาคูมื่อการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel พืน้ฐานเพ่ือใช้ในการสร้าง

โปรแกรมส าเร็จรูปในการประเมินคณุลกัษณะด้านดี  เก่ง  มีความสขุ 

3.  ด าเนินการสร้างโปรแกรมส าเร็จรูปในการประเมินคณุลกัษณะด้านดี  เก่ง  มี

ความสขุโดยใช้โปรแกรม  Microsoft Excel 

4.  ทดลองใช้และตรวจสอบผลท่ีได้จากการวิเคราะห์และประเมินวา่ถกูต้องในทกุ

ขัน้ตอนและครอบคลมุทัง้หมดในสิ่งท่ีต้องการวิเคราะห์และประเมินผล  จงึจะสามารถน าไปใช้ใน

งานวิจยัได้ 

5.  สรุปข้อมลูทัง้หมดแล้วจดัท าคูมื่อการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป 

การสร้างเกณฑ์การประเมินและแปลผลคณุลกัษณะด้านดี  เก่ง  มีความสขุ  ดงันี ้

1.  น าแบบสอบถามคณุลกัษณะของนกัเรียนด้านดี  เก่ง  มีความสขุท่ีได้สร้างขึน้ไป

เก็บข้อมลูจากนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  จ านวน 350  คน  จากทกุภมูิภาคของประเทศไทย 

(รายช่ือโรงเรียนดงัภาคผนวก) 

2.  น าแบบสอบถามท่ีเก็บได้มาท าการตรวจให้คะแนนและวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้ 
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3.  น าคะแนนท่ีได้มาจดัระดบัเกณฑ์การประเมินคะแนนคณุลกัษณะด้านดี  เก่ง  มี

ความสขุ  ในระดบัสงู  ปานกลางและต ่า 

4.  น าข้อมลูท่ีได้จากการจดัเกณฑ์การให้คะแนนมาจดัท าเป็นเกณฑ์ส าหรับใช้ในการ

ประเมินและแปลผลคณุลกัษณะของนกัเรียนด้านดี  เก่ง  มีความสขุ 

เกณฑ์การประเมินและแปลผลคณุลกัษณะของนกัเรียนด้านดี  เก่ง  มีความสขุ 

คณุลกัษณะด้านดี 

คะแนน  9-10  ระดบัสงู 

คะแนน  7-8  ระดบัปานกลาง 

คะแนน 0-6  ระดบัต ่า 

คณุลกัษณะด้านเก่ง 

คะแนน 9-10   ระดบัสงู 

คะแนน 7-8  ระดบัปานกลาง 

คะแนน 0-6  ระดบัต ่า 

คณุลกัษณะด้านมีความสขุ 

คะแนน 9-10   ระดบัสงู 

คะแนน 7-8  ระดบัปานกลาง 

คะแนน 0-6  ระดบัต ่า 

2.  แผนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  เร่ือง  โมลและปริมาณต่อโมล 

2.1  ศกึษาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มาตรฐานการเรียนรู้ชว่งชัน้  ผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวงั  ค าอธิบายรายวิชา  และหนว่ยการเรียนรู้ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

พทุธศกัราช 2551 

2.2  ศกึษาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มาตรฐานการเรียนรู้ชว่งชัน้  ผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวงั  ค าอธิบายรายวิชา  และหนว่ยการเรียนรู้จากหลกัสตูรสถานศกึษา   

2.3  วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ชว่งชัน้  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  และหนว่ยการเรียนรู้

สาระท่ี 3 : สารและสมบตัขิองสาร  เร่ือง  โมลและปริมาณตอ่โมล 

2.4  ก าหนดจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมของแตล่ะเนือ้หา 
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2.5  สร้างแผนการจดัการเรียนรู้  จ านวน 12  คาบ  ซึง่ประกอบด้วยรายละเอียด  คือ 

2.5.1  จดุประสงค์การเรียนรู้ 

2.5.2  สาระการเรียนรู้ 

2.5.3  ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา 

2.5.3.1  ขัน้ก าหนดปัญหา  เป็นการก าหนดปัญหากระตุ้นให้ผู้ เรียนสนใจท่ีจะ

เรียนรู้และก าหนดสถานการณ์ให้ผู้ เรียนได้คดิแก้ปัญหา  ซึง่ในขัน้นีผู้้วิจยัได้แบง่ผู้ เรียนเป็นกลุม่ท่ี

ประกอบด้วยนกัเรียนท่ีเก่ง  ปานกลางและออ่นให้อยูใ่นกลุม่เดียวกนั  ซึง่ให้ผู้ เรียนท่ีมีความสามารถ

แตกตา่งกนัมาเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุม่ย่อยๆ 

2.5.3.2  ขัน้กระบวนการแก้ปัญหา  ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์

ในการแก้ปัญหา 4  ขัน้ตอน  ดงันี ้

2.5.3.2.1  ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา  เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนมองเห็นหรือระบปัุญหา  

และท าความเข้าใจกบัปัญหา  ท าให้ผู้ เรียนก าหนดขอบเขตของปัญหาท่ีจะศกึษา 

2.5.3.2.2  ขัน้วางแผนการแก้ปัญหา  เป็นขัน้ท่ีให้ผู้ เรียนวิเคราะห์ปัญหา  คิด

คาดคะเนค าตอบลว่งหน้าโดยอาศยัการสงัเกต  ความรู้และประสบการณ์เดมิเป็นพืน้ฐานในการ

ออกแบบวิธีการเพ่ือหาค าตอบอย่างมีเหตผุลในการแก้ปัญหานัน้ๆ 

2.5.3.2.3  ขัน้ปฏิบตัิการแก้ปัญหา  และรวบรวมข้อมลู  เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียน

ปฏิบตัหิรือค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมลู  แล้วจดบนัทกึรายละเอียดข้อมลูเหลา่นัน้  เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมลู

ในการแก้ปัญหา  โดยเลือกวิธีการจากการออกแบบการแก้ปัญหาจากขัน้วางแผน 

2.5.3.2.4  ขัน้วิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผล  เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนน าเอาข้อมลูจาก

การรวบรวมมาจ าแนกความคดิ  จดักระท าและวิเคราะห์  เพ่ือให้ทราบค าตอบและน าไปสูก่ารลง

ความเห็นข้อมลู  ซึง่เป็นผลสรุปขัน้สดุท้ายของกระบวนการคดิทางวิทยาศาสตร์  แล้วหาความสมัพนัธ์

ของข้อมลู  สรุปผลการแก้ปัญหาของกลุม่ย่อย 

2.5.3.3  ขัน้สะท้อนและปรับกระบวนการแก้ปัญหา  เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนเสนอวิธีการ

และสรุปของการแก้ปัญหา  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุม่  อีกทัง้มีการปรับกระบวนการ

แก้ปัญหาท่ีหลากหลายให้สมบรูณ์ 
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2.5.3.4  ขัน้ประยกุต์ความรู้  เป็นการประยกุต์ความรู้ท่ีได้น าไปใช้กบัสถานการณ์

ใหม ่ โดยผู้สอนก าหนดสถานการณ์ใหมใ่ห้ผู้ เรียนกลุม่ย่อยชว่ยกนัคดิแก้ปัญหาจากองค์ความรู้ใหมท่ี่

ได้ 

2.5.3.5  ขัน้สรุปและประเมินผล  เป็นขัน้ท่ีผู้สอนตรวจสอบผู้ เรียนหลงัเสร็จสิน้

กระบวนตา่งๆ เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ท่ีผา่นมาแล้ว  เป็นการสรุปบทเรียนและประเมินคา่ไปพร้อม

กนั 

2.5.4  ส่ือการเรียนการสอน 

2.5.5  การวดัและประเมินผล 

2.6  น าแผนการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  เร่ือง  โมลและปริมาณตอ่โมล

และเอกสารประกอบการจดัการเรียนรู้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญทางการสอนเคมี  จ านวน 3 ท่าน  ตรวจ

เก่ียวกบัความเท่ียงตรงของเนือ้หา  ภาษาและกิจกรรมตา่งๆ ในเอกสารประกอบการจดัการเรียนรู้แบบ

กระบวนการแก้ปัญหา  เร่ือง  โมลและปริมาณตอ่โมล  เพ่ือวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC)  

ของแผนการจดัการเรียนรู้กบัจดุประสงค์การเรียนรู้  เนือ้หา  และขัน้ตอนการท ากิจกรรม  เพ่ือปรับปรุง

แก้ไข   

2.7  น าแผนการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  เร่ือง  โมลและปริมาณตอ่โมล

ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปทดลองใช้กบักลุม่ท่ีมีลกัษณะเหมือนกลุม่ตวัอยา่ง (Try out)  แล้วน ามา

ปรับปรุงแก้ไขอีกครัง้ 

2.8  น าแผนการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  เร่ือง  โมลและปริมาณตอ่โมล

ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่งส าหรับการวิจยัตอ่ไป 

จากแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีกลา่วมาข้างต้น  ผู้วิจยัได้ศกึษารายละเอียดเก่ียวกบัเนือ้หา

และจดุประสงค์ของวิชาเคมี  เร่ือง  โมลและปริมาณตอ่โมล  เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแผนการ

จดัการเรียนรู้  จดัแบง่เนือ้หา  และก าหนดเวลาในการจดัการเรียนรู้ดงัตอ่ไปนี  ้
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ตาราง 2  การจดัแบง่เนือ้หาและก าหนดระยะเวลาในการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา     

      เร่ือง  โมลและปริมาณตอ่โมล 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง       เวลาท่ีใช้(คาบ) 

    -  ทดสอบก่อนเรียน     1.5 

    1  มวลอะตอม      2 

    2  มวลโมเลกลุ      2 

    3  จ านวนโมลและมวลของสาร    3 

    4  ปริมาตรตอ่โมลของแก๊ส     2 

    5  ความสมัพนัธ์ระหวา่งจ านวนโมล  อนภุาค        3 

มวลและปริมาตรของแก๊ส      

    -  ทดสอบหลงัเรียน     1.5 

   รวม       15 

 

3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  เร่ือง  โมลและปริมาณต่อโมล 
3.1  ศกึษาเอกสารเก่ียวกบัการวดัประเมินผล  และการสร้างข้อสอบวิทยาศาสตร์ 
3.2  ศกึษาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สาระท่ี 3 : สารและสมบตัขิองสาร  เร่ือง  โมล

และปริมาณตอ่โมล  จากหนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐานกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 5  ชว่งชัน้ท่ี 4 

3.3  สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  เร่ือง  โมลและปริมาณตอ่โมล  
แบบปรนยั  ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก  จ านวน 60 ข้อ  ให้ครอบคลมุกบัจดุประสงค์ท่ีต้องการวดั 

3.4   น าแบบทดสอบให้ผู้ เช่ียวชาญทางการสอนวิชาเคมี  จ านวน 3 ทา่นตรวจสอบ
ลกัษณะการใช้ค าถาม  ตวัเลือก  ความสอดคล้องของพฤตกิรรมท่ีต้องการวดักบัจดุประสงค์ของการ
เรียนรู้  ความถกูต้องด้านภาษา  เพ่ือปรับปรุงแก้ไข  แล้วน ามาคดัเลือกข้อสอบท่ีมีคา่ดชันีความ
สอดคล้อง (IOC)  โดยคดัเลือกข้อค าถามท่ีมีคา่มากกวา่หรือเทา่กบั 0.50 ไว้  ส่วนข้อค าถามท่ีมีคา่
ดชันีความสอดคล้องน้อยกว่า 0.50  ผู้วิจยัได้ท าการปรับแก้ไข แล้วน าไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและ
ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบอีกครัง้ 
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3.5  น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วจ านวน 60 ข้อ  ทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนล าปลายมาศ  ท่ีเรียนเร่ืองนีม้าแล้ว  จ านวน 100 คน 

3.6  น ากระดาษค าตอบท่ีนกัเรียนตอบแล้วมาตรวจให้คะแนน  โดยข้อท่ีถกูให้ 1 คะแนน 
ข้อท่ีผิดหรือตอบเกิน 1 ตวัเลือกหรือไมต่อบให้ 0 คะแนน  เม่ือตรวจรวมคะแนนเรียบร้อยแล้ว  น ามา
วิเคราะห์หาคา่ความยากง่ายและคา่อ านาจจ าแนก  โดยใช้สตูรหาคา่ความยากง่ายและคา่อ านาจ
จ าแนก  โดยพิจารณาคดัเลือกข้อค าถามท่ีมีคา่ความยากง่ายระหวา่ง 0.20-0.80  และคา่อ านาจ
จ าแนก 0.20  ขึน้ไปและให้ครอบคลมุกบัจดุประสงค์ท่ีต้องการวดั  โดยคดัเลือกให้ได้จ านวน  30  ข้อ  
แล้วน ามาหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยใช้สตูร KR-20 ของคเูดอร์-ริชาร์ดสนั 

3.7  น าแบบทดสอบไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่งส าหรับการวิจยัตอ่ไป  
 
ตัวอย่างของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เร่ือง โมลและ

ปริมาณต่อโมล 
(0)  สารในข้อใดตอ่ไปนีมี้มวลหนกัท่ีสดุ 
ก.  O2     จ านวน  2  โมล 
ข.  NH3   จ านวน  3  โมล 
ค.  H2O   จ านวน  2  โมล 
ง.  CO2   จ านวน  3  โมล 

(00)  ข้อความเก่ียวกบัอะซีโตน 1.16 กรัม  ข้อใดถูกต้อง 
ก.  มี  O  0.32  กรัม     
ข.  มี  H  0.08  กรัม 
ค.  มี  C  3.6 × 10 23  อะตอม    
ง.  มีปริมาตร 4.48 ลกูบาศก์เดซิเมตร  ท่ี STP 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  ตอบถกูให้ 1 คะแนน  ตอบผิดหรือตอบเกิน 1 ข้อหรือไมต่อบให้ 0 

คะแนน 
 

6.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัด าเนินการเก็บข้อมลูตามล าดบัดงันี ้
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1.  สุม่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 เป็นกลุม่ทดลอง ดงัได้กลา่วมาแล้วในเร่ืองการสุม่
กลุม่ตวัอยา่ง 

2.  ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) จ านวน 1.5 ชัว่โมง โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาเคมี  เร่ือง  โมลและปริมาณตอ่โมล และแบบสอบถามคณุลกัษณะของนกัเรียนด้านดี  
เก่ง  มีความสขุ 

3.  ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหาส าหรับนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ระยะเวลาท่ีใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 12 ชัว่โมง 

4.  เม่ือสิน้สดุการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดแล้ว ด าเนินการทดสอบหลงัเรียน 
(Posttest) ใช้เวลา 1.5 ชัว่โมง โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  เร่ือง  โมลและ
ปริมาณตอ่โมล  และใช้แบบสอบถามคณุลกัษณะของนกัเรียนด้านดี  เก่ง  มีความสขุ  โดยเป็นชดุ
เดียวกนักบัท่ีใช้ก่อนเรียน   

5.  ตรวจผลการสอบแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีและแบบสอบถาม
คณุลกัษณะของนกัเรียนด้านดี  เก่ง  มีความสขุ  แล้วน าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ
เพ่ือตรวจสอบสมมตฐิานตอ่ไป  

 
7.  การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์ข้อมลู  โดยการน าคะแนนของคณุลกัษณะของ
นกัเรียนด้านดี  เก่ง  มีความสขุ  ท่ีวดัได้จากแบบสอบถามคณุลกัษณะของนกัเรียนด้านดี  เก่ง  มี
ความสขุและคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีท่ีวดัได้จากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาเคมี  เร่ือง  โมลและปริมาณตอ่โมล  ก่อนและหลงัเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบ
กระบวนการแก้ปัญหา  เร่ือง  โมลและปริมาณตอ่โมล  ไปวิเคราะห์แล้วน าไปทดสอบด้วยสถิตท่ีิใช้ใน
การตรวจสอบสมมตฐิานและน าไปเทียบกบัเกณฑ์ของกริดสเกลท่ีได้สร้างขึน้เพ่ือประเมินและแปลผลท่ี
ได้ออกมา 

สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัได้ใช้สถิติพืน้ฐาน  สถิตใินการตวรจสอบหาคณุภาพเคร่ืองมือ

และสถิตท่ีิใช้ในการตรวจสอบสมมตฐิาน  ซึง่มีรายละเอียด  ดงันี ้
1.  สถิตพืิน้ฐาน  คือ 

1.1  คา่เฉล่ีย  (ยทุธพงษ์  กยัวรรณ์.  2543: 144.) 

จากสตูร   

 



59 

 

                       เม่ือ                     แทนคะแนนเฉล่ีย     

               X   แทนผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

    N         แทนจ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 
 

1.2  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (ยทุธพงษ์  กยัวรรณ์.  2543: 156.) 

จากสตูร   

 

เม่ือ       S            แทนความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน    

                X2         แทนผลรวมของก าลงัสองของคะแนน 

                  แทนก าลงัสองของผลรวมของคะแนน 

    N           แทนจ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 
 

1.3  ความแปรปรวน  (ยทุธพงษ์  กยัวรรณ์.  2543: 157.) 

จากสตูร   

 

เม่ือ       S2           แทนความแปรปรวนของคะแนน    

                X2         แทนผลรวมของก าลงัสองของคะแนน 

                  แทนก าลงัสองของผลรวมของคะแนน 

    N           แทนจ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 
 

2.  สถิตใินการตวรจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 
2.1  สถิตใินการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนือ้หา  ของแบบสอบถาม

คณุลกัษณะของนกัเรียนด้านดี  เก่ง  มีความสขุ  แผนการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  

เร่ือง  โมลและปริมาณตอ่โมล  และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง  โมลและปริมาณตอ่

โมล  โดยการพิจารณาคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC)  (บญุธรรม  กิจปรีดาบริสทุธ์ิ.  2536: 108) 

จากสตูร      
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เม่ือ  IOC  แทนดชันีความสอดคล้อง  

R แทนผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ

ทัง้หมด 

    N  แทนจ านวนผู้ เช่ียวชาญ 

 

2.2  สถิตใินการหาคา่อ านาจจ าแนกของแบบสอบถามคณุลกัษณะของนกัเรียน

ด้านดี  เก่ง  มีความสขุ  โดยการหาอ านาจจ าแนกจากการทดสอบที (t-test Index)  ซึง่เป็นสตูรท่ีใช้ใน

การหาอ านาจจ าแนกจากแบบมาตรประมาณคา่  (ล้วน  สายยศ;  องัคณา  สายยศ.  2542:  304.) 

จากสตูร     

  

 เม่ือ  t แทนคา่อ านาจจ าแนกแตล่ะข้อ 

     แทนคะแนนเฉล่ียของกลุม่สงูในข้อนัน้ 

     แทนคะแนนเฉล่ียของกลุม่ต ่าในข้อนัน้ 

     แทนความแปรปรวนของคะแนนกลุม่สงู 

     แทนความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ต ่า 

     แทนจ านวนคนในกลุม่ได้คะแนนสงู 

     แทนจ านวนคนในกลุม่ได้คะแนนต ่า 

 

2.3  การหาคา่ความยากง่ายและคา่อ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาเคมี  เร่ือง  โมลและปริมาณตอ่โมลเป็นรายข้อ  (วาโร  เพ็งสวสัดิ.์  2553:  48) 

2.3.1  คา่ความยากง่าย (p) 

จากสตูร  
2f

RR
p

Iu 
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เม่ือ p แทน ระดบัความยาก 

f แทน จ านวนคนในกลุม่สงูหรือกลุ่มต ่าซึง่เทา่กนั 

Ru แทน จ านวนคนกลุม่สงูท่ีตอบถกู 

RI แทน จ านวนคนกลุม่ต ่าท่ีตอบถกู 

 

2.3.2  คา่อ านาจจ าแนก (r)    

จากสตูร  
f

RR
r

Iu 
  

  

เม่ือ r แทน คา่อ านาจจ าแนก 

f แทน จ านวนคนในกลุม่สงูหรือกลุ่มต ่าซึง่เทา่กนั 

Ru แทน จ านวนคนกลุม่สงูท่ีตอบถกู 

RI แทน จ านวนคนกลุม่ต ่าท่ีตอบถกู 

 

2.4  สถิตใินการหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามคณุลกัษณะของนกัเรียน

ด้านดี  เก่ง  มีความสขุ  โดยการใช้สตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั ()  ซึง่เป็นสตูรท่ีใช้ในการหา

คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามจากแบบมาตรประมาณคา่  (ล้วน  สายยศ;  องัคณา  สายยศ.  

2542:  312.) 

จากสตูร   

 

 เม่ือ  แทนคา่ความเช่ือมนัของแบบสอบถาม 

  K แทนจ านวนข้อของแบบสอบถาม 

  Si
2 แทนผลรวมทัง้หมดของความแปรปรวนคะแนนรายข้อ 

  St
2 แทนความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้ฉบบั 
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2.5  สถิตใินการหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาเคมี  เร่ือง  โมลและปริมาณตอ่โมล  โดยใช้สตูร  KR-20 ของ คเูดอร์-ริชาร์ดสนั  (ล้วน  สายยศ; 

องัคณา  สายยศ.  2542:  310.) 

จากสตูร   

 

เม่ือ rtt แทนคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

 n แทนจ านวนข้อของแบบทดสอบ 

p แทนสดัสว่นของนกัเรียนท าได้ในข้อหนึง่ๆ นัน่คือคนท าถกู

กบัคนทัง้หมด 

q แทนสดัสว่นของนกัเรียนท าผิดในข้อหนึง่ๆ หรือ 1- p 

St
2 แทนความแปรปรวนของแบบทดสอบ 

2.6  การตรวจสอบประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการ

แก้ปัญหา  เร่ือง  โมลและปริมาณตอ่โมล  โดยใช้สตูร E1 / E2  ดงันี ้ (วาโร  เพ็งสวสัดิ.์  2553:  43) 

จากสตูร   

 

   เม่ือ E1 แทนประสิทธิภาพของกระบวนการ 
    X แทนคะแนนรวมจากการท าแบบฝึกหดั 
    A แทนคะแนนเตม็จากการท าแบบฝึกหดั 
    N แทนจ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 
 

จากสตูร   

 

   เม่ือ E2 แทนประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 
    F แทนคะแนนรวมของการทดสอบหลงัเรียน 
    B แทนคะแนนเตม็ของการทดสอบหลงัเรียน 
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  N แทนจ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 

 

3.  สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบสมมตฐิาน   

3.1  การหาความแตกตา่งของคา่คะแนนของคณุลกัษณะด้านดี  เก่ง  มีความสขุ

และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  เร่ือง  โมลและปริมาณตอ่โมล  ก่อนและหลงัเรียน  โดยใช้  t-test 

for dependent samples (ล้วน สายยศ;  องัคณา สายยศ.  2540:  248) 

จากสตูร   

 

เม่ือ D แทนผลตา่งของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 n แทนจ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 

 D2 แทนผลรวมของผลตา่งก าลงัสองของคะแนนก่อนเรียนและ 

  หลงัเรียน 

 (D)2 แทนผลรวมของผลตา่งของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

  ก าลงัสอง   

 

3.2  การหาความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนคณุลกัษณะด้านเก่งกบัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาเคมี  เร่ือง  โมลและปริมาณตอ่โมล  โดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั  

(สทุิต ิ ขตัตยิะ;  วิไลลกัษณ์  สวุจิตตานนท์.  2553 :  192) 

จากสตูร   

 

เม่ือ rxy แทนสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

  N แทนจ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

  X แทนผลรวมของข้อมลูท่ีวดัได้จากชดุ X 

  Y แทนผลรวมของข้อมลูท่ีวดัได้จากชดุ Y 
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  X2 แทนผลรวมของก าลงัสองจากข้อมลูชดุ X 

  Y2 แทนผลรวมของก าลงัสองจากข้อมลูชดุ Y 

  XY แทนผลรวมของผลคณูระหว่างข้อมลู X และ Y 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดใชสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้  

n  แทน จํานวนนักเรียนกลุมตัวอยาง 

X  แทน คาเฉลี่ยของคะแนนของกลุมตัวอยางจากการทดลองกอนและหลัง     

  เรียน 

SD แทน คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

t แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาการแจกแจง t 

r แทน คาความสัมพันธระหวางคะแนนคุณลักษณะดานเกงกับผลสัมฤทธิ์ 

  ทางการเรียนวิชาเคมี 

* แทน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

** แทน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปลผลขอมูล ผูวิจัยไดเสนอตามลําดับ ดังน้ี 

1.  เปรียบเทียบคุณลักษณะดานดี  กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 5  ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา  เรื่องโมลและปริมาณตอโมล  โดยใชสถิติ    

t-test แบบ Dependent Sample 

2.  เปรียบเทียบคุณลักษณะดานเกง  กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 5  ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา  เรื่องโมลและปริมาณตอโมล  โดยใชสถิติ 

t-test แบบ Dependent Sample 

3.  เปรียบเทียบคุณลักษณะดานมีความสุข  กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 5  ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา  เรื่องโมลและปริมาณตอโมล  

โดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent Sample 

4.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี  กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 5  ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา  เรื่องโมลและปริมาณตอโมล   

โดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent Sample 
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5.  ศึกษาความสัมพันธระหวางคะแนนคุณลกัษณะดานเกงกับคะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนวิชาเคมี  โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน   

6.  การแปลผลคุณลักษณะของนักเรียนดานดี เกง มีความสุข ดวยกรดิสเกล กอนเรียน

และหลังเรียน  ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา เรื่อง โมลและปริมาณตอโมล  

 

1. เปรียบเทียบคุณลักษณะดานดี  กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 5  ท่ีไดรบัการจดัการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา  เร่ืองโมลและ

ปริมาณตอโมล  โดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent Sample 

 

ตาราง 3  เปรียบเทียบคุณลักษณะดานดี  กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  ที่   

      ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา  เรื่องโมลและปริมาณตอโมล  โดยใชสถิติ t-test     

      แบบ Dependent Sample 

 

   การทดสอบ  n  X   SD  t 

กอนเรียน  40  70.50  8.32 

         2.26* 

หลังเรียน  40  71.03  8.02 

 

จากตาราง 3 พบวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหามี

คุณลักษณะดานดีหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตาม

สมมติฐานขอที่ 1 

2.  เปรียบเทียบคุณลักษณะดานเกง  กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 5  ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา  เร่ืองโมลและ

ปริมาณตอโมล  โดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent Sample 
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ตาราง 4 เปรียบเทียบคุณลักษณะดานเกง  กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5   

      ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา  เรื่องโมลและปริมาณตอโมล  โดยใชสถิติ        

      t-test แบบ Dependent Sample 

 

   การทดสอบ  n  X   SD  t 

กอนเรียน  40  66.63  6.92 

         8.56** 

หลังเรียน  40  72.25  5.01 

 

จากตาราง 4  พบวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหามี

คุณลักษณะดานเกงหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตาม

สมมติฐานขอที่ 2 

 
3.  เปรียบเทียบคุณลักษณะดานมีความสุข  กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  ท่ีไดรบัการจดัการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา  เร่ืองโมลและ

ปริมาณตอโมล  โดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent Sample 

 

ตาราง 5 เปรียบเทียบคุณลักษณะดานมีความสุข  กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  

      ปที่ 5  ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา  เรื่องโมลและปริมาณตอโมล  โ ดยใช 

      สถิติ t-test แบบ Dependent Sample 

  

   การทดสอบ  n  X   SD  t 

กอนเรียน  40  72.08  9.01 

         1.59 

หลังเรียน  40  72.60  8.33 

 

จากตาราง 5 พบวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหามี

คุณลกัษณะดานมคีวามสขุกอนเรียนและหลังเรียนไมแตกตางกัน  ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 
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4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี  กอนเรียนและหลังเรียนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  ท่ีไดรบัการจดัการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา  เร่ืองโมล

และปริมาณตอโมล  โดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent Sample 

 

ตาราง 6 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี  กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น 

      มัธยมศึกษาปท่ี 5  ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา  เรื่องโมลและปริมาณตอ  

      โมล  โดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent Sample 

  

   การทดสอบ  n  X   SD  t 

กอนเรียน  40  8.30  2.60 

         24.76** 

หลังเรียน  40  22.10  2.65 

 

จากตาราง 6  พบวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหามีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน

ขอที่ 4 

 

5.  ศึกษาความสัมพันธระหวางคะแนนคุณลักษณะดานเกงกับคะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวชิาเคมี  โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 

 

ตาราง 7 ศึกษาความสัมพันธระหวางคะแนนคุณลักษณะดานเกงกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

      วิชาเคมี  โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 

 

         คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคม ี

คะแนนคุณลักษณะดานเกง         0.87 

 

จากตาราง 7 พบวาคะแนนคุณลักษณะดานเกงกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีมี

ความสัมพันธกันในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 5 
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6.  การแปลผลคุณลักษณะของนักเรียนดานดี เกง มีความสุข ดวยกริดสเกล 

กอนเรียนและหลังเรียน  ท่ีไดรบัการจดัการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา เร่ือง โมลและ

ปริมาณตอโมล  

- การแปลผลคุณลักษณะของนักเรียนดานดี เกง มีความสุข ดวยกริดสเกล กอนไดรับการ

จัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา เรื่อง โมลและปริมาณตอโมล  

 

ตาราง 8  การแปลผลคุณลักษณะของนักเรียนดานดี เกง มีความสุข ดวยกริดสเกล กอนไดรับการ  

      จัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา เรื่อง โมลและปริมาณตอโมล  

 

คุณลักษณะ   คะแนนเฉลี่ย   กรดิสเกล 

ดานดี         70.50        7 

ดานเกง         66.63        7 

ดานมีความสุข        72.08        7  

 

จากตาราง 8 พบวา  การแปลผลคุณลักษณะของนักเรียนดานดี เกง มีความสุข ดวยกริด

สเกล กอนไดรับการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา เรื่อง โมลและปริมาณตอโมล   เปน         

7 : 7 : 7  ซึ่งอยูในระดับ ปานกลาง : ปานกลาง : ปานกลาง ตามลําดับ และครอบคลุมพื้นที่ดวย

ปริมาตร  343 ลกูบาศกหนวย  ดังภาพประกอบ 6 
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ภาพประกอบ 6  คุณลักษณะของนักเรียนดานดี เกง มีความสุข แบบ 7 : 7 : 7   กอนไดรับการจัดการ 

เรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา เรื่อง โมลและปริมาณตอโมล  

- การแปลผลคุณลักษณะของนักเรียนดานดี เกง มีความสุข ดวยกริดสเกล  หลังไดรับการ

จัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา เรื่อง โมลและปริมาณตอโมล  

 

ตาราง 9  การแปลผลคุณลักษณะของนักเรียนดานดี เกง มีความสุข ดวยกริดสเกล  หลังไดรับการ 

      จัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา เรื่อง โมลและปริมาณตอโมล  

 

คุณลักษณะ   คะแนนเฉลี่ย   กรดิสเกล 

ดานดี         71.03        7 

ดานเกง         72.25        7 

ดานมีความสุข        72.60        7  

 

จากตาราง 9 พบวา  การแปลผลคุณลักษณะของนักเรียนดานดี เกง มีความสุข ดวยกริด

สเกล หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา เรื่อง โมลและปริมาณตอโมล   เปน         

7 : 7 : 7  ซึ่งอยูในระดับ ปานกลาง : ปานกลาง : ปานกลาง ตามลาํดับ  และครอบคลุมพื้นที่ดวย

ปริมาตร  343 ลกูบาศกหนวย ดังภาพประกอบ 7 
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ภาพประกอบ 7  คุณลักษณะของนักเรียนดานดี เกง มีความสุข แบบ 7 : 7 : 7  สเกล หลังไดรับการ 

จัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา เรื่อง โมลและปริมาณตอโมล 

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาคณุลกัษณะด้านดี เก่ง มีความสขุและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา สรุป
ความส าคญัและผลการศกึษาได้ดงันี ้
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
1.  เพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบคณุลกัษณะด้านดี  เก่ง  มีความสขุ  ก่อนเรียนและหลงั

เรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  เร่ืองโมล
และปริมาณตอ่โมล 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  ก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 5  ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  เร่ืองโมลและปริมาณตอ่โมล 

3.  เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนคณุลกัษณะด้านเก่งกบัคะแนนผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวชิาเคมี 

 
สมมตฐิานการวิจัย 

1.  นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  เร่ือง  โมลและปริมาณตอ่

โมล  มีคณุลกัษณะด้านดีหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

2.  นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  เร่ือง  โมลและปริมาณตอ่

โมล  มีคณุลกัษณะด้านเก่งหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

3.  นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  เร่ือง  โมลและปริมาณตอ่

โมล  มีคณุลกัษณะด้านมีความสขุหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

4.  นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  เร่ือง  โมลและปริมาณตอ่

โมล  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

5.  คะแนนคณุลกัษณะด้านเก่งกบัคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีของนกัเรียนท่ี

ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  เร่ือง  โมลและปริมาณตอ่โมล  มีความสมัพนัธ์กนั 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1.  การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ เป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  โรงเรียนล า

ปลายมาศ  ต าบลล าปลายมาศ  อ าเภอล าปลายมาศ  จงัหวดับรีุรัมย์ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ เป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1    

ปีการศกึษา 2555  โรงเรียนล าปลายมาศ  ต าบลล าปลายมาศ  อ าเภอล าปลายมาศ  จงัหวดับรีุรัมย์ 1 
ห้องเรียน  จ านวน  40  คน  ซึง่ได้จากการสุม่อยา่งง่าย (Simple random sampling) โดยท าการจบั
ฉลากสุม่ห้องนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  มา 1 ห้องเรียน  จากจ านวนห้องเรียนทัง้หมด 8 ห้องเรียน 

เนือ้หาที่ใช้ในการทดลอง 
เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยัเป็นเนือ้หากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี

ท่ี 5  ชว่งชัน้ท่ี 4  ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช 2551  สาระท่ี 3 : สารและ
สมบตัขิองสาร  เร่ือง  โมลและปริมาณตอ่โมล 

ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการวิจยั  ท าการทดลองในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศกึษา 2555  

เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถนุายน  จ านวน 15 คาบ  คาบละ  60  นาที 
 

2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.1  แผนการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา เร่ือง โมลและปริมาณตอ่โมล ท่ี

ผู้วิจยัสร้างขึน้ แบง่เป็น 5 แผนการจดัการเรียนรู้ ใช้เวลา 12 คาบ มีคา่ประสิทธิภาพของแผนการ
จดัการเรียนรู้ E1/E2 =  82.90/73.67 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) มีคา่ระหวา่ง 0.67-1.00 

2.2  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ เป็นแบบ 4 ตวัเลือก จ านวน 
30 ข้อ มีคา่ความเช่ือมัน่ (rtt) 0.82  คา่ความยากง่าย (p) ระหวา่ง  0.31 -  0.65 และมีคา่อ านาจ
จ าแนก (r)  ระหวา่ง  0.37 - 0.78  คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) มีคา่ระหวา่ง 0.67-1.00 

2.3  แบบสอบถามคณุลกัษณะของนกัเรียนด้านดี เก่ง มีความสขุท่ีผู้จยัสร้างขึน้เป็นแบบ
มาตรประมาณคา่ 5 ระดบั จ านวน 60 ข้อ มีคา่ความเช่ือมัน่ () 0.89  และคา่อ านาจจ าแนก ระหวา่ง  
1.85 – 5.91  คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) มีคา่ระหว่าง 0.67-1.00 
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3.  การด าเนินการทดลอง 
ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลองชนิดกลุม่เดียวทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง 

โดยด าเนินการดงันี ้
1.  สุม่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 เป็นกลุม่ทดลอง ดงัได้กลา่วมาแล้วในเร่ืองการสุม่

กลุม่ตวัอยา่ง 
2.  ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) จ านวน 1.5 ชัว่โมง โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาเคมี  เร่ือง  โมลและปริมาณตอ่โมล และแบบสอบถามคณุลกัษณะของนกัเรียนด้านดี  
เก่ง  มีความสขุ 

3.  ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหาส าหรับนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ระยะเวลาท่ีใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 12 ชัว่โมง 

4.  เม่ือสิน้สดุการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดแล้ว ด าเนินการทดสอบหลงัเรียน 
(Posttest) ใช้เวลา 1.5 ชัว่โมง โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  เร่ือง  โมลและ
ปริมาณตอ่โมล  และใช้แบบสอบถามคณุลกัษณะของนกัเรียนด้านดี  เก่ง  มีความสขุ  โดยเป็นชดุ
เดียวกนักบัท่ีใช้ก่อนเรียน   

5.  ตรวจผลการสอบแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีและแบบสอบถาม
คณุลกัษณะของนกัเรียนด้านดี  เก่ง  มีความสขุ  แล้วน าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ
เพ่ือตรวจสอบสมมตฐิานตอ่ไป  
 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล   
1.  ตรวจสอบสมมตฐิานข้อท่ี 1  เพ่ือเปรียบเทียบคณุลกัษณะด้านดี  ก่อนเรียนและหลงั

เรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  เร่ืองโมล
และปริมาณตอ่โมล  โดยใช้สถิต ิ t-test แบบ Dependent Sample 

2.  ตรวจสอบสมมตฐิานข้อท่ี 2  เพ่ือเปรียบเทียบคณุลกัษณะด้านเก่ง  ก่อนเรียนและหลงั
เรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  เร่ืองโมล
และปริมาณตอ่โมล  โดยใช้สถิต ิt-test แบบ Dependent Sample 

3.  ตรวจสอบสมมตฐิานข้อท่ี 3  เพ่ือเปรียบเทียบคณุลกัษณะด้านมีความสขุ  ก่อนเรียน
และหลงัเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  
เร่ืองโมลและปริมาณตอ่โมล  โดยใช้สถิต ิt-test แบบ Dependent Sample 
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4.  ตรวจสอบสมมตฐิานข้อท่ี 4  เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  ก่อน
และหลงัเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  
เร่ืองโมลและปริมาณตอ่โมล  โดยใช้สถิต ิt-test แบบ Dependent Sample 

5.  ตรวจสอบสมมตฐิานข้อท่ี 5  เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนคณุลกัษณะด้าน
เก่งกบัคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  โดยใช้สถิตสิมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั   
 

5.  สรุปผลการศึกษาค้นคว้า   
1.  นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหามีคะแนนคณุลกัษณะ

ด้านดีหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
2.  นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหามีคะแนนคณุลกัษณะ

ด้านเก่งหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
3.  นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหามีคะแนนคณุลกัษณะ

ด้านมีความสขุหลงัเรียนและก่อนเรียนไมแ่ตกตา่งกนั 
4.  นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหามีคะแนนผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
5.  คณุลกัษณะด้านเก่งกบัคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการ

เรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสงูอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

จากการศกึษาคณุลกัษณะด้านดี เก่ง มีความสขุและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  ผลการศกึษาสามารถอภิปราย
ได้ดงันี ้

1.  เปรียบเทียบคุณลักษณะด้านดี  ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 5  ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  เร่ืองโมลและ
ปริมาณต่อโมล   

จากการเปรียบเทียบคณุลกัษณะด้านดี  ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 5  ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  เร่ืองโมลและปริมาณตอ่โมล  พบวา่  
คณุลกัษณะด้านดีหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ซึง่เป็นไปตาม
สมมตฐิานข้อท่ี 1 จากผลการวิจยัดงักล่าวสรุปได้ ดงันี ้
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การจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหานัน้เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีชว่ยให้ผู้ เรียนได้ฝึก
การท างานเป็นกลุม่  ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนความคดิเห็น ประสบการณ์ซึง่กนัและกนัระหวา่งผู้ เรียน  
ซึง่ท าให้ผู้ เรียนได้มีปฏิสมัพนัธ์ทัง้ผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกนั (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. 2550: 
1-2) จงึท าให้ผู้ เรียนได้เกิดการเรียนรู้ในการท างานและอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน โดยในการจดัการเรียนรู้แบบ
กระบวนการแก้ปัญหานีไ้ด้จดัให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้และท างานร่วมกนัเป็นกลุม่ ผู้ เรียนจงึได้มีปฏิสมัพนัธ์
กนัระหวา่งผู้ เรียนท าให้ได้ฝึกการเรียนรู้ในด้านความมีวินัยในด้านตา่งๆ ในการท างานร่วมกนั อีกทัง้ยงั
ได้เรียนรู้ในด้านคา่นิยมประชาธิปไตยไปด้วย ซึง่ในการเรียนรู้ด้วยกนัในกลุม่หนึง่ๆ นัน้จะบรรลไุปตาม
วตัถปุระสงค์ของกลุม่ได้ก็ตอ่เม่ือสมาชิกชว่ยเหลือร่วมกนั เห็นคณุคา่กนั เคารพสิทธิกนัและเคารพใน
เสียงสว่นมาก เพราะการแก้ปัญหาหนึง่ๆ นัน้ สมาชิกทกุคนในกลุม่จะสามารถแสดงความคดิเห็นหรือ
ความรู้ของตนเองออกมาได้ เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัในกลุม่เพ่ือให้ได้มาซึง่ข้อสรุปของกลุม่ 
สมาชิกในกลุม่ทกุคนก็จะต้องได้เรียนรู้ทัง้ตนเองและผู้ อ่ืนไปด้วย สอดคล้องกบัอนรัุกษ์ ชาตเิชยแดง 
(อนรัุกษ์  ชาตเิชยแดง.  2547: 40 ; อ้างอิงจาก สวุฒัน์  มทุธเมธา.  2522: 206) ได้กล่าวไว้วา่ การ
จดัการเรียนรู้แบบกระบวนแก้ปัญหาท าให้ผู้ เรียนได้มีประสบการณ์ตรงกบัผู้ อ่ืน  รู้จกัเอาใจเขามาใสใ่จ
เรา  รู้จกัร่วมมือชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั  ท าให้สามารถท างานและอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างดี  ใจกว้าง  
ยอมรับฟังความคิดเห็นซึง่กนัและกนั  เคารพในสิทธิของตนเองและผู้ อ่ืน  และมีความปรารถนาดีตอ่กนั  
รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย  อนัเป็นส่วนท่ีก่อให้เกิดความรับผิดชอบตอ่สงัคม  ตอลดจนได้ฝึกการ
ท างานร่วมกนัอย่างเป็นประชาธิปไตย 

ด้วยเหตผุลดงักลา่ว จงึเป็นการสนบัสนนุข้อค้นพบท่ีวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ
กระบวนการแก้ปัญหามีคณุลกัษณะด้านดีหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

 
2.  เปรียบเทียบคุณลักษณะด้านเก่ง  ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปีที่ 5  ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  เร่ืองโมลและ
ปริมาณต่อโมล   

จากการเปรียบเทียบคณุลกัษณะด้านเก่ง  ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 5  ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  เร่ืองโมลและปริมาณตอ่โมล  
พบวา่  คณุลกัษณะด้านเก่งหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึง่เป็นไป
ตามสมมตฐิานข้อท่ี 2 จากผลการวิจยัดงักลา่วสรุปได้ ดงันี ้

การจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหานัน้เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีชว่ยให้ผู้ เรียนได้
พฒันาทกัษะการคิดแก้ปัญหา สามารถใช้ทกัษะการคดิแก้ปัญหาท่ีพบ โดยผู้ เรียนได้ฝึกคิดด้วยตนเอง  
ได้เผชิญกบัปัญหาหรือสถานการณ์จริงร่วมกนัคิดหาทางแก้ไขปัญหา เกิดการเรียนรู้อย่างมี
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ความหมาย สามารถพฒันาทกัษะกระบวนการตา่งๆ อนัเป็นทกัษะจ าเป็นตอ่การด ารงชีวิตและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. 2550: 1-2) จงึท าให้ผู้ เรียนได้เกิดการเรียนรู้ใน
ด้านการเรียนรู้ตนเอง  โดยการได้พฒันาทกัษะการคดิและการแก้ปัญหา ซึง่การจดัการเรียนรู้แบบ
กระบวนการแก้ปัญหานีไ้ด้น าปัญหามาใช้ในกระบวนการเรียนรู้  ด้วยกระบวนการนีจ้ะสามารถกระตุ้น
ให้ผู้ เรียนเกิดความงนุงงสงสยัต้องการแสวงหาความรู้ เพ่ือขจดัความสงสยั ท าให้ผู้ เรียนได้เผชิญกบั
ปัญหาร่วมกนัภายในกลุม่ยอ่ยท่ีเรียนแล้วจงึร่วมกนัคดิหาวิธีการแก้ปัญหานัน้เพ่ือให้ได้มาซึง่ค าตอบ
หรือให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้จงึท าให้ผู้ เรียนได้ฝึกทกัษะการคิดและการแก้ปัญหาได้โดยตรง
นัน่เอง  และยงัได้พฒันาทกัษะการท างานและอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืน  โดยการคิดแก้ปัญหาร่วมกนัภายใน
กลุม่ยอ่ยนัน้จ าเป็นต้องมีทกัษะการเข้าใจในตนเองและผู้ อ่ืนเพ่ือให้สามารถท างานและอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน
ได้  สอดคล้องกบัอนรัุกษ์ ชาตเิชยแดง (อนรัุกษ์  ชาตเิชยแดง.  2547: 40 ; อ้างอิงจาก สวุฒัน์  มทุธ
เมธา.  2522: 206) ได้กลา่วไว้วา่ การจดัการเรียนรู้แบบกระบวนแก้ปัญหาท าให้ผู้ เรียนเป็นคนต่ืนตวัใน
การเรียนรู้ปัญหาท่ีดีเพราะปัญหาสร้างแรงจงูใจในการเรียนรู้  เป็นการสร้างความมัน่ใจใน
ความสามารถของตนเอง  เพราะแตล่ะคนได้ใช้ความสามารถคิดแก้ปัญหา  เป็นการสร้างเสริม
สขุภาพจิต  ชว่ยให้เห็นคณุคา่ในตนเองและสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาในโอกาสตอ่ไปได้  การรวบรวม
ข้อมลูตา่งๆ อนัเป็นความรู้ข้อเท็จจริงตา่งๆ สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาตอ่ไปได้  ท าให้ผู้ เรียนรู้จกัคดิ
แก้ปัญหาได้และท าให้ผู้ เรียนเป็นผู้ มีความรู้  ความคดิ  แก้ปัญหาได้และทศันะกว้างขวาง 

ด้วยเหตผุลดงักลา่ว จงึเป็นการสนบัสนนุข้อค้นพบท่ีวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ
กระบวนการแก้ปัญหามีคณุลกัษณะด้านเก่งหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

 
3.  เปรียบเทียบคุณลักษณะด้านมีความสุข  ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปีที่ 5  ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  เร่ืองโมลและ
ปริมาณต่อโมล 

จากการเปรียบเทียบคณุลกัษณะด้านมีความสขุ  ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 5  ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  เร่ืองโมลและปริมาณตอ่โมล  
พบวา่  คณุลกัษณะด้านดีหลงัเรียนและก่อนเรียนไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่เป็นไมไ่ปตามสมมตฐิานข้อท่ี 3 
จากผลการวิจยัดงักล่าวสรุปได้ ดงันี ้

การจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหานัน้เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีชว่ยให้ผู้ เรียนได้ฝึก
การท างานเป็นกลุม่  ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนความคดิเห็น ประสบการณ์ซึง่กนัและกนัระหวา่งผู้ เรียน  
ซึง่ท าให้ผู้ เรียนได้มีปฏิสมัพนัธ์ทัง้ผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกนั (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. 2550: 
1-2) และยงัชว่ยให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์ตรงกบัผู้ อ่ืน  รู้จกัเอาใจเขามาใสใ่จเรา  มองโลกในแง่ดี  รู้จกั
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ร่วมมือชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั  ท าให้สามารถท างานและอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดี   (อนรัุกษ์  ชาติ
เชยแดง.  2547: 40 ; อ้างอิงจาก สวุฒัน์  มทุธเมธา.  2522: 206) ดงันัน้จงึท าให้ผู้ เรียนได้มีความสขุใจ
ในการเรียนรู้  เพราะการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหานีเ้ป็นการจดัการเรียนรู้แบบกลุม่จงึ
ท าให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ร่วมกนัท าให้เกิดทกัษะทางสงัคมขึน้ได้  แตเ่น่ืองจากคณุลกัษณะด้านมีความสขุนี ้
จะเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งเห็นได้ชดัอาจจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการวิจยัให้มากกวา่นี ้
โดยอาจจะเพิ่มจ านวนเวลาเรียนให้มากขึน้หรืออาจจะตลอดภาคเรียน  และการจดัการเรียนรู้แบบ
กระบวนการแก้ปัญหานีไ้ด้ช่วยพฒันาในด้านสขุใจแตไ่มไ่ด้ชว่ยพฒันาในด้านสขุกายอาจเน่ืองจาก
เนือ้หาท่ีใช้ในการเรียนรู้นี ้ ดงันัน้อาจจะต้องบรูณาการในกลุม่สาระอ่ืนเข้ามาเก่ียวข้องในการจดัการ
เรียนรู้นีเ้พ่ือให้สามารถเพิ่มคณุลกัษณะด้านมีความสขุขึน้ได้ 

ด้วยเหตผุลดงักลา่ว จงึเป็นการสนบัสนนุข้อค้นพบท่ีวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ
กระบวนการแก้ปัญหามีคณุลกัษณะด้านมีความสขุหลงัเรียนและก่อนเรียนไมแ่ตกตา่งกนั 

 
4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปีที่ 5  ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  เร่ืองโมลและ
ปริมาณต่อโมล   

จากการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 5  ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  เร่ืองโมลและปริมาณตอ่โมล  
พบวา่  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 
.01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานข้อท่ี 4 จากผลการวิจยัดงักล่าวสรุปได้ ดงันี ้

การจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหานัน้เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีชว่ยให้ผู้ เรียนได้
ปฏิบตัิกิจกรรมโดยน าปัญหามาใช้ในกระบวนการเรียนรู้  โดยกระบวนการเรียนรู้ชว่ยพฒันาทกัษะการ
คดิของผู้ เรียนอยา่งเป็นล าดบัขัน้ตอน  โดยผา่นการวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  ผู้ เรียนจะเกิดพฤตกิรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาด้านตา่งๆ ไปด้วยกนั ได้แก่ ด้านความรู้
ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการประเมินคา่ (ส านกังาน
เลขาธิการสภาการศกึษา. 2550: 1-2) จงึท าให้ผู้ เรียนได้เกิดทกัษะการคิดแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ  ซึง่
ถ้าผู้ เรียนได้เรียนรู้อยา่งเป็นระบบก็จะชว่ยให้ผู้ เรียนเรียนรู้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพแล้วท าให้ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสงูขึน้ได้  เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหานัน้ได้ประกอบด้วย 5 
ขัน้ตอน  โดยขัน้ตอนแรกเป็นขัน้ก าหนดปัญหาซึง่ขัน้ตอนการก าหนดปัญหากระตุ้นให้ผู้ เรียนสนใจท่ีจะ
เรียนรู้และก าหนดสถานการณ์ให้ผู้ เรียนได้คดิแก้ปัญหาจึงท าให้ผู้ เรียนได้เกิดการต่ืนตวัในการเกิด
เรียนรู้ในเนือ้หา  ขัน้ท่ี 2 ขัน้กระบวนการแก้ปัญหา  โดยจะแบง่ผู้ เรียนออกเป็นกลุม่ย่อยท่ีประกอบไป
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ด้วยผู้ เรียนท่ีมีความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อนเรียนรู้ในกลุม่เดียวกนั  ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่ใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา 4  ขัน้ตอนในการเรียนรู้หาค าตอบ ประกอบด้วย ขัน้ท าความเข้าใจ
ปัญหา  ขัน้ตัง้สมมตฐิาน  ขัน้ปฏิบตัิการแก้ปัญหา  ขัน้วิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผล  ขัน้ท่ี 3 ขัน้สะท้อน
และปรับกระบวนการแก้ปัญหา  เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนเสนอวิธีการและสรุปของการแก้ปัญหา  มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่ม  อีกทัง้มีการปรับกระบวนการแก้ปัญหาท่ีหลากหลายให้สมบรูณ์  ขัน้ท่ี 4 
ขัน้ประยกุต์ความรู้  เป็นการประยกุต์ความรู้ท่ีได้น าไปใช้กบัสถานการณ์ใหม ่ โดยผู้สอนก าหนด
สถานการณ์ใหมใ่ห้ผู้ เรียนกลุ่มยอ่ยชว่ยกนัคดิแก้ปัญหาจากองค์ความรู้ใหมท่ี่ได้  และขัน้ท่ี 5 ขัน้สรุป
และประเมินผล  เป็นขัน้ท่ีผู้สอนตรวจสอบผู้ เรียนหลงัเสร็จสิน้กระบวนตา่งๆ เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้
ท่ีผา่นมาแล้ว  เป็นการสรุปบทเรียนและประเมินคา่ไปพร้อมกนั  สอดคล้องกบัอนรัุกษ์ ชาตเิชยแดง 
(อนรัุกษ์  ชาตเิชยแดง.  2547: 40 ; อ้างอิงจาก สวุฒัน์  มทุธเมธา.  2522: 206) ได้กล่าวไว้วา่ การ
จดัการเรียนรู้แบบกระบวนแก้ปัญหาท าให้ผู้ เรียนได้มีความเข้าใจและจ าบทเรียนได้ดี  เพราะในการ
แก้ปัญหาต้องคิดหาเหตผุลข้อมลูตา่งๆ มาสมัพนัธ์กนั  ท าให้มีความเข้าใจเก่ียวกบัข้อมลูและวิธีการ
ตา่งๆ ได้ดี  และพจนี บริสทุธ์ิ (พจนี บริสทุธ์ิ. 2012: ออนไลน์) ได้กลา่วไว้วา่การจดัการเรียนรู้แบบ
กระบวนแก้ปัญหาเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีมีวิธีการแก้ปัญหาจงึเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนใช้ข้อมลูความรู้ท่ี
เก่ียวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาท าให้สามารถจ าบทเรียนได้ดี  โดยผู้ เรียนได้มอง วิเคราะห์ สงัเกตและ
หดัคิดหดัสร้างอยา่งมีระบบ  ผู้ เรียนจะระบปัุญหาแล้วมาสร้างโจทย์ว่าจะด าเนินการคิดแก้ปัญหาใน
ประเดน็อะไรแล้วจงึหาทางแก้ปัญหานัน้ โดยน าข้อมลูตา่งๆ มาสร้างความสมัพนัธ์กนั เพ่ือให้คิดหา
สาเหตแุละผลท่ีจะเกิดขึน้ในการคาดคะเนค าตอบ เม่ือได้หาความสมัพนัธ์และน าข้อมลูตา่งๆ มาสรุป
เกิดองค์ความรู้ ซึง่เป็นองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการคิดแก้ปัญหาของผู้ เรียน  จงึท าให้การเรียนรู้ของผู้ เรียน
เกิดประสิทธิภาพได้เป็นอยา่งมาก  สอดคล้องกบังานวิจยัของนภาพร เกตทอง (นภาพร เกตทอง 2554: 
บทคดัย่อ) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบแก้ปัญหากบัการจดัการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ พบว่า นกัเรียนท่ีเรียนด้วยการสอนการแก้ปัญหามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีหลงั
เรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 ด้วยเหตผุลดงักลา่ว จงึเป็นการสนบัสนนุข้อค้นพบท่ีวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้
แบบกระบวนการแก้ปัญหามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

 
5.  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนคุณลักษณะด้านเก่งกับคะแนนผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาเคมี  โดยใช้สถติิสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
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จากการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนคณุลกัษณะด้านเก่งกบัคะแนนผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาเคมี  พบว่าคะแนนคณุลกัษณะลกัษณะด้านเก่งกบัคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมี
ความสมัพนัธ์กนัอยูใ่นระดบัสงูอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานข้อท่ี 5 
จากผลการวิจยัดงักล่าวสรุปได้ ดงันี ้

การจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหานัน้เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีให้ผู้ เรียนได้ปฏิบตัิ
กิจกรรม  ได้พฒันาทกัษะการคดิแก้ปัญหาและสามารถใช้ทกัษะการคิดแก้ปัญหาท่ีพบ  ผู้ เรียนได้ฝึก
คดิด้วยตนเองอย่างเป็นล าดบัขัน้ตอนโดยผ่านการวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  ผู้ เรียนจะเกิดพฤตกิรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาด้านตา่งๆ ไปด้วยกนั ได้แก่ ด้านความรู้
ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการประเมินคา่  (ส านกังาน
เลขาธิการสภาการศกึษา. 2550: 1-2) จงึท าให้ผู้ เรียนได้เกิดทกัษะการคิดแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ  ซึง่
ถ้าผู้ เรียนได้เรียนรู้อยา่งเป็นระบบก็จะชว่ยให้ผู้ เรียนเรียนรู้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพแล้วท าให้ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสงูขึน้ได้  อีกทัง้ยงัชว่ยพฒันาคณุลกัษณะด้านเก่งไปพร้อมๆกนั  สอดคล้องกบัพจนี 
บริสทุธ์ิ (พจนี บริสทุธ์ิ. 2012: ออนไลน์) ได้กลา่วไว้ว่าการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนแก้ปัญหาเป็นการ
จดัการเรียนรู้ท่ีมีการเสนอปัญหาให้ผู้ เรียนฝึกคิดและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนฝึกฝนความสามารถในการ
แก้ปัญหา การคิดอยา่งมีระบบ มีความคิดสร้างสรรรค์และมีการตดัสินใจท่ีดี  โดยทกัษะท่ีได้จากการ
แก้ปัญหา เชน่ การเผชิญปัญหา การหาแนวทางในการแก้ปัญหา การตดัสินใจ ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่
การน าไปใช้ในชีวิตจริงทัง้ปัจจบุนัและในอนาคตได้  อีกทัง้วิธีการแก้ปัญหาจะเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนใช้
ข้อมลูความรู้ท่ีเก่ียวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาท าให้สามารถจ าบทเรียนได้ดีด้วย  ดงันัน้การท่ีผู้ เรียนได้
เรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหาจงึได้เป็นการฝึกฝนและพฒันาในด้านการแก้ปัญหาได้โดยตรงและ
ยงัชว่ยในการเข้าใจในบทเรียนได้เป็นอยา่งได้อีกด้วย  ดงันัน้ผู้ เรียนท่ีได้พฒันาทกัษะการแก้ปัญหาได้ดี
ก็จะสง่ผลให้มีความเข้าใจในบทเรียนได้เป็นอยา่งดีอีกด้วยหรือกลา่วอีกอยา่งได้ว่าผู้ เรียนท่ีมี
คณุลกัษณะด้านเก่งมากก็จะท าให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมากตามไปด้วย 

ด้วยเหตผุลดงักลา่ว จงึเป็นการสนบัสนนุข้อค้นพบท่ีวา่ คะแนนคณุลกัษณะด้านเก่งกบั
คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสงู 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะซึง่อาจเป็นประโยชน์ตอ่การเรียนการ
สอนและการวิจยัดงันี ้
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ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
1.  การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  ควรจดับรรยากาศการเรียนรู้ท่ี

เอือ้ตอ่การเรียนรู้ เชน่ การเตรียมส่ือประกอบท่ีเหมาะสม การจดักลุม่ การจดัท่ีนัง่ เป็นต้น 
2.  การจดัการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ควรมีการจดัการเรียนรู้แบบ

กระบวนการแก้ปัญหา  เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหาสามารถพฒันา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้ 

3.  ในการจดัการเรียนการสอนผู้สอนควรมีการเตรียมความพร้อมทัง้ในด้านบทบาทของ
ตนเองและส่ือการเรียนรู้ให้เป็นอยา่งดี 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
1.  ควรน ารูปแบบการวิจยันีไ้ปวิจยักบัผู้ เรียนกลุม่อ่ืนๆ เช่น นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาหรือ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีอ่ืนๆ 
2.  ควรน ารูปแบบการวิจยันีไ้ปวิจยัในสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ เชน่ คณิตศาสตร์  สงัคม

ศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม หรือสขุศกึษาและพลศกึษา เป็นต้น 
3.  ควรน ารูปแบบการวิจยันีไ้ปเปรียบเทียบกบักลุม่นกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติด้วย 
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ภาคผนวก ก 
 
-  ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีตรวจเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

  - รายช่ือโรงเรียนท่ีเก็บตวัอย่างในการสร้างเกณฑ์คณุลกัษณะดี เก่ง มีความสขุของ
นกัเรียน 
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ผู้ทรงคุณวุฒทิี่ตรวจเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 
รายนามผู้ เช่ียวชาญในการแนะน า ตรวจสอบแก้ไขเคร่ืองมือเพ่ือท าปริญญานิพนธ์ด้านตา่งๆ 

ดงันี ้
-  แบบสอบถามคณุลกัษณะของนกัเรียนด้านดี เก่ง มีความสขุ 

ดร.สมบตั ิสวุรรณพิทกัษ์  รองปลดักระทรวงศกึษาธิการ 
นายขรรค์ชยั วงเสนห์่  ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ 
ผศ.ดร.ทศวร มณีศรีข า  คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
-  แผนการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา เร่ือง โมลและปริมาณตอ่โมล 

ดร.จรรยา ดาสา ศนูย์วิทยาศาสตรศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนคริน-
ทรวิโรฒ 

อาจารย์นชุจิรา สขุเพราะนา โรงเรียนชยับาดาลวิทยา 
อาจารย์นราวฒุิ นชุา โรงเรียนชยับาดาลวิทยา 
 

-  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง โมลและปริมาณตอ่โมล   
ดร.จรรยา ดาสา ศนูย์วิทยาศาสตรศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนคริน-

ทรวิโรฒ 
อาจารย์นชุจิรา สขุเพราะนา โรงเรียนชยับาดาลวิทยา 
อาจารย์นราวฒุิ นชุา โรงเรียนชยับาดาลวิทยา 
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รายชื่อโรงเรียนที่เกบ็ตัวอย่างในการสร้างเกณฑ์คุณลักษณะดี เก่ง  
มีความสุขของนักเรียน 

 

1.  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ ลพบรีุ  จงัหวดัลพบรีุ 

2.  โรงเรียนสระบรีุวิทยาคม  จงัหวดัสระบรีุ 

3.  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาญจนบรีุ  จงัหวดักาญจนบรีุ 

4.  โรงเรียนชลกลัยานกุลู  จงัหวดัชลบรีุ 

5.  โรงเรียนล าปลายมาศ  จงัหวดับรีุรัมย์ 

6.  โรงเรียนภหูลวงวิทยา  จงัหวดัเลย 

7.  โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

8.  โรงเรียนห้วยยอด  จงัหวดัตรัง 

9.  โรงเรียนฝางชนปูถมัภ์  จงัหวดัเชียงใหม่ 

10.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)  จงัหวดัเชียงใหม ่
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ภาคผนวก ข 
 

-  คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามคณุลกัษณะของนกัเรียนด้านดี เก่ง มีความสขุ 

-  คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา เร่ือง โมลและ

ปริมาณตอ่โมล 

-  คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง โมลและปริมาณ

ตอ่โมล 

-  ผลการวิเคราะห์อ านาจจ าแนกและความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามคณุลกัษณะของนกัเรียนด้านดี 

เก่ง มีความสขุ 

-  ผลการวิเคราะห์ความยากง่าย  อ านาจจ าแนกและความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน เร่ือง โมลและปริมาณตอ่โมล 
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ตาราง 10  คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามคณุลกัษณะของนกัเรียนด้านดี เก่ง มี        

      ความสขุ 

 

ข้อท่ี   ผู้ เช่ียวชาญ     IOC    ข้อท่ี        ผู้ เช่ียวชาญ        IOC 

            คนท่ี 1        คนท่ี 2       คนท่ี 3       คนท่ี 1        คนท่ี 2     คนท่ี 3 

1    +1              0              +1    0.67     21           +1             +1      +1        1.00 

2    +1             +1             +1    1.00     22           +1             +1      +1        1.00 

3    +1             +1             0    0.67     23           +1             +1      +1        1.00 

4    +1              0              +1    0.67     24           +1              0      +1        0.67 

5    +1             +1             0    0.67     25           +1             +1      +1        1.00 

6    +1             +1             0    0.67     26           +1             +1      +1        1.00 

7    +1              0              +1    0.67     27           +1              0      +1        0.67 

8    +1             +1             +1    1.00     28           +1             +1       0          0.67 

9    +1              0              +1    0.67     29           +1             +1      +1        1.00 

10     0               +1             +1    0.67     30           +1             +1      +1        1.00 

11    +1              +1            +1    1.00     31            0             +1      +1        0.67 

12    +1              +1            +1    1.00     32           +1             +1      +1        1.00 

13    +1              +1            +1    1.00     33           +1             +1      +1        1.00 

14    +1              +1            +1    1.00     34           +1              0      +1        0.67 

15    +1              +1            +1    1.00     35           +1             +1      +1        1.00 

16    +1              +1            +1    1.00     36           +1              0      +1        0.67 

17    +1              +1            +1    1.00     37           +1              0      +1        0.67 

18    +1               0             +1    0.67     38           +1             +1      +1        1.00 

19    +1              +1            +1    1.00     39           +1             +1      +1        1.00 

20    +1              +1            +1    1.00     40           +1             +1      +1        1.00 
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ตาราง 10  (ตอ่)  

 

ข้อท่ี   ผู้ เช่ียวชาญ     IOC    ข้อท่ี        ผู้ เช่ียวชาญ        IOC 

            คนท่ี 1        คนท่ี 2 คนท่ี 3       คนท่ี 1        คนท่ี 2    คนท่ี 3 

41    +1             +1             +1    1.00     51           +1             +1      +1        1.00 

42     0              +1             +1    0.67     52           +1              0      +1        0.67 

43    +1              0              +1    0.67     53           +1              0      +1        0.67 

44    +1             +1             +1    1.00     54           +1             +1      +1        1.00 

45    +1             +1             +1    1.00     55           +1             +1      +1        1.00 

46    +1             +1             +1    1.00     56           +1             +1      +1        1.00 

47    +1             +1             +1    1.00     57           +1             +1      +1        1.00 

48    +1              0             +1    0.67     58           +1             +1      +1        1.00 

49    +1             +1             +1    1.00     59           +1             +1      +1        1.00 

50    +1             +1             +1    1.00     60           +1             +1      +1        1.00 
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ตาราง 11 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา เร่ือง    

      โมลและปริมาณตอ่โมล 

 

          ข้อท่ี     ผู้ เช่ียวชาญ      IOC     

                    คนท่ี 1              คนท่ี 2          คนท่ี 3    

1           +1        +1   +1    1.00   

2           +1        +1              +1    1.00    

3           +1        +1   +1    1.00   

4           +1        +1   +1    1.00   

5           +1        +1   +1    1.00    

6           +1         0   +1    0.67   

7           +1        +1     0    0.67     

8           +1        +1   +1    1.00    

9           +1        +1   +1    1.00   

10           +1        +1   +1    1.00  
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ตาราง 12  คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง โมลและ 

      ปริมาณตอ่โมล 

 

ข้อท่ี   ผู้ เช่ียวชาญ    IOC    ข้อท่ี        ผู้ เช่ียวชาญ        IOC 

           คนท่ี 1        คนท่ี 2       คนท่ี 3       คนท่ี 1       คนท่ี 2   คนท่ี 3 

1  +1        +1      +1   1.00     16       +1             +1      +1      1.00 

2  +1        +1      +1   1.00     17       +1             +1      +1      1.00 

3  +1        +1      +1   1.00     18        +1             +1      +1      1.00 

4  +1        +1      +1   1.00     19       +1             +1      +1      1.00 

5  +1        +1      +1   1.00     20       +1             +1      +1      1.00 

6  +1        +1      +1   1.00     21       +1              0      +1      0.67 

7  +1         0      +1   0.67     22       +1             +1      +1      1.00 

8  +1        +1      +1   1.00     23       +1             +1      +1      1.00 

9  +1        +1      +1   1.00     24       +1             +1      +1      1.00 

10  +1        +1      +1   1.00     25       +1             +1      +1      1.00 

11  +1        +1      +1   1.00     26       +1             +1      +1      1.00 

12  +1        +1      +1   1.00     27       +1             +1      +1      1.00 

13  +1        +1      +1   1.00     28       +1             +1      +1      1.00 

14  +1        +1      +1   1.00     29       +1             +1      +1      1.00 

15  +1        +1      +1   1.00     30       +1             +1      +1      1.00 
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ตาราง 13  การหาคา่อ านาจจ าแนก (t) และคา่ความเช่ือมัน่ () ของแบบสอบถามคณุลกัษณะของ  

      นกัเรียนด้านดี เก่ง มีความสขุ 

 

ข้อท่ี             t           หมายเหต ุ         ข้อท่ี                 t      หมายเหต ุ      

  1          2.52              คดัไว้       21  4.73                 คดัไว้ 

  2          2.54              คดัไว้       22  2.29                 คดัไว้ 

  3          2.75              คดัไว้       23  2.54                 คดัไว้ 

  4          2.77              คดัไว้       24  3.05                 คดัไว้ 

  5          5.22              คดัไว้       25  4.19                 คดัไว้ 

  6          3.77              คดัไว้       26  4.62                 คดัไว้ 

  7          2.83              คดัไว้       27  2.55                 คดัไว้ 

  8          2.51              คดัไว้       28  4.00                 คดัไว้ 

  9          2.50              คดัไว้       29  2.15                 คดัไว้ 

  10          2.58              คดัไว้       30  1.92                 คดัไว้ 

  11          5.07              คดัไว้       31  4.22                 คดัไว้ 

  12          4.18              คดัไว้       32  2.25                 คดัไว้ 

  13          3.10              คดัไว้       33  2.70                 คดัไว้ 

  14          2.84              คดัไว้       34  4.35                 คดัไว้ 

  15          4.49              คดัไว้       35  4.48                 คดัไว้ 

  16          3.15              คดัไว้       36  2.78                 คดัไว้ 

  17          3.85              คดัไว้       37  4.03                 คดัไว้ 

  18          4.36              คดัไว้       38  2.79                 คดัไว้ 

  19          3.33              คดัไว้       39  3.22                 คดัไว้ 

  20          1.85              คดัไว้       40  2.89                 คดัไว้ 
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ตาราง 13 (ตอ่)  

 

ข้อท่ี              t           หมายเหต ุ         ข้อท่ี               t      หมายเหต ุ      

  41          2.36              คดัไว้       51  2.89                คดัไว้ 

  42          3.03              คดัไว้       52  4.84                คดัไว้ 

  43          5.20              คดัไว้       53  4.45                คดัไว้ 

  44          3.24              คดัไว้       54  3.40                คดัไว้ 

  45          5.91              คดัไว้       55  2.73                คดัไว้ 

  46          3.75              คดัไว้       56  3.08                คดัไว้ 

  47          5.00              คดัไว้       57  4.95                คดัไว้ 

  48          5.58              คดัไว้       58  2.51                คดัไว้ 

  49          1.87              คดัไว้       59  3.00                คดัไว้ 

  50          2.34              คดัไว้       60  4.43                คดัไว้ 

 

 

          ผลการวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ () มีคา่เทา่กบั  0.89  
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ตาราง 14  การหาคา่ความยากง่าย (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) และคา่ความเช่ือมัน่ (rtt) ของ 

      แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง โมลและปริมาณตอ่โมล 

 

ข้อท่ี          p     r        หมายเหต ุ     ข้อท่ี            p       r           หมายเหต ุ

  1        0.43  0.48           คดัไว้      16         0.50     0.63              คดัไว้ 

  2        0.46  0.56           คดัไว้      17         0.48     0.59              คดัไว้ 

  3        0.57  0.56           คดัไว้      18         0.57     0.78   คดัไว้ 

  4        0.59  0.37           คดัไว้      19         0.50     0.78              คดัไว้ 

  5        0.44  0.44           คดัไว้       20         0.48     0.59              คดัไว้ 

  6        0.46  0.41           คดัไว้       21         0.48     0.44              คดัไว้ 

  7        0.44  0.52           คดัไว้       22         0.63     0.59              คดัไว้ 

  8        0.37  0.59           คดัไว้       23         0.44     0.52              คดัไว้ 

  9        0.44  0.59           คดัไว้       24         0.52     0.74              คดัไว้ 

  10        0.57  0.56           คดัไว้       25         0.46     0.56              คดัไว้ 

  11        0.59  0.74           คดัไว้       26         0.44     0.52              คดัไว้ 

  12        0.52  0.59           คดัไว้       27         0.43     0.56              คดัไว้ 

  13        0.56  0.59           คดัไว้       28         0.37     0.44              คดัไว้ 

  14        0.48  0.74           คดัไว้       29         0.31     0.56              คดัไว้ 

  15        0.65  0.70           คดัไว้       30         0.39     0.48              คดัไว้ 

 

ผลการวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ (rtt) มีคา่เทา่กบั 0.82 

 

 

 

 

 



100 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
 

-  ตารางคะแนนคณุลกัษณะของนกัเรียนด้านดี  ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการ

เรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา เร่ือง โมลและปริมาณตอ่โมล 

-  ตารางคะแนนคณุลกัษณะของนกัเรียนด้านเก่ง  ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีได้รับการ

จดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา เร่ือง โมลและปริมาณตอ่โมล 

-  ตารางคะแนนคณุลกัษณะของนกัเรียนด้านมีความสขุ  ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีได้รับ

การจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา เร่ือง โมลและปริมาณตอ่โมล 

-  ตารางคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้

แบบกระบวนการแก้ปัญหา เร่ือง โมลและปริมาณตอ่โมล 

-  ตารางความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนคณุลกัษณะด้านเก่งกบัคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

-  ตารางคา่ประสิทธิภาพแผนการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา 
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ตาราง 15  คะแนนคณุลกัษณะของนกัเรียนด้านดี  ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีได้รับการ 

      จดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา เร่ือง โมลและปริมาณตอ่โมล 

 

     คนท่ี    ก่อนเรียน  หลงัเรียน        ผลตา่ง       D2 

            (100 คะแนน)         (100 คะแนน)            (D) 

       1         67      68             1      1 

       2         67      67             0      0 

       3         71      73             2      4 

       4         72      72             0      0 

       5         74      75             1      1 

       6         66      66             0      0 

       7         62      61             -1      1 

       8         63      63             0      0 

       9         64      64             0      0 

       10         53      55             2      4 

       11         69      70             1      1 

       12         77      78             1      1 

       13         79      79             0      0 

       14         78      78             0      0 

       15         79      80             1      1 

       16         76      75             -1      1 

       17         89      90             1      1 

       18         76      79             3      9 

       19         86      83             -3      9 

       20         70      70             0      0 
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ตาราง 15 (ตอ่) 

     คนท่ี    ก่อนเรียน  หลงัเรียน        ผลตา่ง       D2 

            (100 คะแนน)         (100 คะแนน)            (D) 

       21         69      69             0      0 

       22         74      74             0      0 

       23         64      65             1      1 

       24         90      90             0      0 

       25         79      77             -2      4 

       26         74      72             -2      4 

       27         59      59             0      0 

       28         69      72             3      9 

       29         79      77             -2      4 

       30         63      65             2      4 

       31         77      77             0      0 

       32         70      73             3      9 

       33         70      70             0      0 

       34         68      71             3      9 

       35         63      65             2      4 

       36         59      59             0      0 

       37         61      61             0      0 

       38         61      63             2      4 

       39         71      74             3      9 

       40         62      62             0      0 

                70.50     71.03                    

       D                            21       

       D2                                   95 
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ตาราง 16  คะแนนคณุลกัษณะของนกัเรียนด้านเก่ง  ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีได้รับการ 

      จดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา เร่ือง โมลและปริมาณตอ่โมล 

 

     คนท่ี    ก่อนเรียน  หลงัเรียน        ผลตา่ง       D2 

            (100 คะแนน)         (100 คะแนน)            (D) 

       1         62      74             12      144 

       2         58      62             4      16 

       3         74      77             3      9 

       4         56      64             8      64 

       5         70      75             5      25 

       6         68      77             9      81 

       7         67      70             3      9 

       8         72      74             2      4 

       9         63      65             2      4 

       10         54      68             14      196 

       11         58      66             8      64 

       12         78      82             4      16 

       13         63      71             8      64 

       14         59      76             17      289 

       15         58      63             5      25 

       16         64      68             4      16 

       17         71      73             2      4 

       18         77      78             1      1 

       19         62      65             3      9 

       20         53      67             14      196 

 



104 

 

ตาราง 16 (ตอ่) 

     คนท่ี    ก่อนเรียน  หลงัเรียน        ผลตา่ง       D2 

            (100 คะแนน)         (100 คะแนน)            (D) 

       21         68      74             6      36 

       22         73      75             2      4 

       23         54      67             13      169 

       24         65      72             7      49 

       25         69      73             4      16 

       26         70      77             7      49 

       27         68      72             4      16 

       28         74      76             2      4 

       29         77      77             0      0 

       30         78      80             2      4 

       31         61      71             10      100 

       32         69      78             9      81 

       33         70      78             8      64 

       34         66      71             5      25 

       35         71      78             7      49 

       36         70      72             2      4 

       37         63      68             5      25 

       38         69      71             2      4 

       39         76      76             0      0 

       40         67      69             2      4 

                66.63     72.25                    

       D                            225       

       D2                                  1939 
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ตาราง 17  คะแนนคณุลกัษณะของนกัเรียนด้านมีความสขุ  ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนท่ี 

      ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา เร่ือง โมลและปริมาณตอ่โมล 

 

     คนท่ี    ก่อนเรียน  หลงัเรียน        ผลตา่ง       D2 

            (100 คะแนน)         (100 คะแนน)            (D) 

       1         71      70             -1      1 

       2         69      70             1      1 

       3         61      62             1      1 

       4         72      75             3      9 

       5         74      75             1      1 

       6         72      72             0      0 

       7         53      55             2      4 

       8         58      58             0      0 

       9         65      65             0      0 

       10         66      68             2      4 

       11         80      79             -1      1 

       12         81      82             1      1 

       13         75      71             -4      16 

       14         78      76             -2      4 

       15         83      83             0      0 

       16         79      80             1      1 

       17         85      82             -3      9 

       18         70      70             0      0 

       19         90      90             0      0 

       20         65      67             2      4 
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ตาราง 17 (ตอ่) 

     คนท่ี    ก่อนเรียน  หลงัเรียน        ผลตา่ง       D2 

            (100 คะแนน)         (100 คะแนน)            (D) 

       21         69      72             3      9 

       22         75      75             0      0 

       23         75      70             -5      25 

       24         91      87             -4      16 

       25         77      78             1      1 

       26         78      77             -1      1 

       27         67      70             3      9 

       28         70      71             1      1 

       29         85      88             3      9 

       30         64      67             3      9 

       31         83      83             0      0 

       32         66      66             0      0 

       33         75      78             3      9 

       34         65      65             0      0 

       35         55      58             3      9 

       36         66      67             1      1 

       37         63      66             3      9 

       38         62      62             0      0 

       39         79      79             0      0 

       40         71      75             4      16 

                72.08     72.60                    

       D                            21       

       D2                                  181 
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ตาราง 18  คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการ 

      เรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา เร่ือง โมลและปริมาณตอ่โมล 

 

     คนท่ี    ก่อนเรียน  หลงัเรียน        ผลตา่ง       D2 

             (30 คะแนน)         (30 คะแนน)            (D) 

       1         7      22             15      225 

       2         6      17             11      121 

       3         8      25             17      289 

       4         7      18             11      121 

       5         8      23             15      225 

       6         7      25             18      324 

       7         3      21             18      324 

       8         5      21             16      256 

       9         8      20             12      144 

       10         9      19             10      100 

       11         11      17             6      36 

       12         4      26             22      484 

       13         5      22             17      289 

       14         10      23             13      169 

       15         7      17             10      100 

       16         8      20             12      144 

       17         11      22             11      121 

       18         13      28             15      225 

       19         8      19             11      121 

       20         12      21             9      81 
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ตาราง 18 (ตอ่) 

     คนท่ี    ก่อนเรียน  หลงัเรียน        ผลตา่ง       D2 

              (30 คะแนน)          (30 คะแนน)            (D) 

       21         8      24             16      256 

       22         10      23             13      169 

       23         5      20             15      225 

       24         9      23             14      196 

       25         12      21             9      81 

       26         12      23             11      121 

       27         11      25             14      196 

       28         5      24             19      361 

       29         10      24             14      196 

       30         6      25             19      361 

       31         7      21             14      196 

       32         8      26             18      324 

       33         8      25             17      289 

       34         10      23             13      169 

       35         4      21             17      289 

       36         13      21             8      64 

       37         9      20             11      121 

       38         12      23             11      121 

       39         7      25             18      324 

       40         9      21             12      144 

                8.30     22.10                     

       D                            552       

       D2                                  8102 
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ตาราง19 ความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนคณุลกัษณะด้านเก่งกบัคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี   

 

   คนท่ี     คะแนนคณุลกัษณะ  คะแนนผลสมัฤทธ์ิ    X2             Y2                         XY 
             ด้านเก่ง (x)    ทางการเรียน (y) 

                    (100 คะแนน)             (30 คะแนน)             

     1      74   22   5476           484             1628 

     2      62   17   3844           289             1054 

     3      77   25   5929           625             1925 

     4      64   18   4096           324             1152 

     5      75   23   5625           529             1725 

     6      77   25   5929           625             1925 

     7      70   21   4900           441             1470 

     8      74   21   5476           441             1554 

     9      65   20   4225           400             1300 

     10      68   19   4624           361             1292 

     11      66   17   4356           289             1122 

     12      82   26   6724           676             2132 

     13      71   22   5041           484             1562 

     14      76   23   5776           529             1748 

     15      63   17   3969           289             1071 

     16      68   20   4624           400             1360 

     17      73   22   5329           484             1606 

     18      78   28   6084           784             2184 

     19      65   19   4225           361             1235 

     20      67   21   4489           441             1407 
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ตาราง 19 (ตอ่) 

 

   คนท่ี     คะแนนคณุลกัษณะ  คะแนนผลสมัฤทธ์ิ    X2             Y2                         XY 
             ด้านเก่ง (x)    ทางการเรียน (y) 

                    (100 คะแนน)             (30 คะแนน)             

     21      74   24   5476           576             1776 

     22      75   23   5625           529             1725 

     23      67   20   4489           400             1340 

     24      72   23   5184           529             1656 

     25      73   21   5329           441             1533 

     26      77   23   5929           529             1771 

     27      72   25   5184           625             1800 

     28      76   24   5776           576             1824 

     29      77   24   5929           576             1848 

     30      80   25   6400           625             2000 

     31      71   21   5041           441             1491 

     32      78   26   6084           676             2028 

     33      78   25   6084           625             1950 

     34      71   23   5041           529             1633 

     35      78   21   6084           441             1638 

     36      72   21   5184           441             1512 

     37      68   20   4626           400             1360 

     38      71   23   5041           529             1633 

     39      76   25   5776           625             1900 

     40      69   21   4761           441             1449 

   รวม     2890                    884            209782         19810           64319 
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ตาราง 20  คา่ประสิทธิภาพแผนการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา 

 

                                         คะแนนระหว่างเรียน                                        คะแนนรวม     คะแนน 

คนท่ี      แผนฯ 1         แผนฯ 2         แผนฯ 3        แผนฯ 4        แผนฯ 5     ระหวา่งเรียน    หลงัเรียน 

         (10 คะแนน)  (10 คะแนน)  (10 คะแนน)  (10 คะแนน)  (10 คะแนน) (50 คะแนน)  (30คะแนน) 

1               7                 8                  8                 9                  9                 41                22 

2               7                 8                  9                 8                  8                 40                17 

3              10                9                 10                9                  9                 47                25 

4               7                 7                  8                 9                  8                 39                18 

5               9                 8                  7                 8                  8                 40                23 

6               9                10                 8                 9                  9                 45                25 

7               7                 6                  8                10                 8                 39                21 

8               8                 8                  9                 8                  8                 41                21 

9               8                 7                  7                 9                  9                 40                20 

10             7                 8                  9                 6                  7                 37                19 

11             9                 7                  7                 8                  6                 37                17 

12            10               10                 9                10                 9                 48                26 

13            10                9                  9                 7                  9                 44                22 

14             8                 8                  7                 7                  8                 38                23 

15             7                 6                  9                 7                  7                 36                17 

16             7                 8                  9                 9                  6                 39                20 

17             8                 9                  7                 7                  8                 39                22 

18            10               10                 9                10                10                49                28 

19            10                7                  8                 7                  6                 38                19 

20             8                 9                  9                 9                  7                 42                21 

21             8                 9                  9                 9                  9                 44                24 
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ตาราง 20  (ตอ่) 

 

                                         คะแนนระหว่างเรียน                                        คะแนนรวม     คะแนน 

คนท่ี      แผนฯ 1        แผนฯ 2         แผนฯ 3         แผนฯ 4         แผนฯ 5    ระหวา่งเรียน   หลงัเรียน 

         (10 คะแนน)  (10 คะแนน)  (10 คะแนน)  (10 คะแนน)  (10 คะแนน) (50 คะแนน) (30 คะแนน) 

22             8                 9                  9                  7                  9                42               23 

23             8                 8                  7                  6                  8                37               20 

24             9                 9                  7                  7                 10               42               23 

25             9                 9                  9                  9                  8                44               21 

26             7                 9                  9                  7                 10               42               23 

27            10               10                 8                  8                  9                45               25 

28            10                9                  9                  8                  8                44               24 

29             9                 8                 10                 8                  8                43               24 

30             9                 9                 10                 9                  9                46               25 

31             8                 9                 10                 8                  8                43               21 

32            10                9                  8                  7                  9                43               26 

33             9                 8                  9                  8                  9                43               25 

34            10                9                  9                  7                  8                43               23 

35             8                 9                  8                  9                  9                43               21 

36             9                 7                  7                  8                  9                40               21 

37             8                 7                  6                  9                  7                37               20 

38             8                 7                  9                  6                  9                39               23 

39             8                 8                  9                  7                  9                41               25 

40             9                 7                  6                  8                  8                38               21 

                                         รวม                                                                  1658             884 

         E                                                                  E1 = 82.90  E2 = 73.67 
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ภาคผนวก ง 
 

-  ตวัอย่างแบบสอบถามคณุลกัษณะของนกัเรียนด้านดี เก่ง มีความสขุ 

-  ตวัอย่างแผนการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา 

-  ตวัอย่างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

-  ตวัอย่างคูมื่อการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการประเมินคณุลกัษณะดี เก่ง มีความสขุ 

-  ตวัอย่างโปรแกรมส าเร็จรูปในการประเมินคณุลกัษณะดี เก่ง มีความสขุ 
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แบบสอบถามคุณลักษณะของนักเรียนด้านดี  เก่ง  มีความสุข 
ค าชีแ้จง 

 แบบสอบถามฉบับนีเ้ป็นแบบสอบถามท่ีมีข้อความเก่ียวกับความคิดเห็นหรือ

ความรู้สึกของนกัเรียนต่อคณุลกัษณะด้านดี  เก่ง  มีความสุขของท่านเอง  ขอให้ท่านเลือกค าตอบท่ี

ตรงกบัตวัทา่นมากท่ีสดุ 

 การตอบแบบสอบถาม  ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามอย่างจริงใจท่ีสดุและตอบทกุข้อ  

ซึ่งข้อมูลท่ีได้จะเป็นความลบัหรือน าเสนอในภาพรวมเท่านัน้  และจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อตวัท่าน

ทัง้สิน้   

 ข้อมลูท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามฉบบันี ้ จะสามารถเป็นประโยชน์ในการใช้ข้อมลู

เพ่ือในการพัฒนาด้านต่างๆ ต่อไปได้  และขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไว้ ณ 

โอกาสนี ้

 แบบสอบถามฉบบันี ้ มีทัง้หมด 3 ตอน  ประกอบด้วย 

 ตอนท่ี 1 คณุลกัษณะด้านดี  จ านวน  20  ข้อ 

 ตอนท่ี 2 คณุลกัษณะด้านเก่ง  จ านวน  20  ข้อ 

 ตอนท่ี 3 คณุลกัษณะด้านมีความสขุ  จ านวน  20  ข้อ 

รวมทัง้หมด 60 ข้อ ให้ท่านพิจารณาข้อความท่ีก าหนดให้แล้วเลือกค าตอบท่ีตรงกบัความคิดเห็นหรือ

ความรู้สึกของท่านมากท่ีสุดเพียงข้อเดียว  โดยท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องค าตอบทางขวามือของ

ข้อความข้อนัน้ๆ  ในแบบสอบถาม 

ตัวอย่าง 

ข้อ ข้อความ 

ระดับความคิดเหน็หรือความรู้สึก 

เหน็ด้วย

อย่างยิ่ง 
เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย

อย่างยิ่ง 

0 
ฉนัคดิวา่ฉนัเตม็ใจท่ีจะรับฟังปัญหาตา่งๆ 

ของผู้ อ่ืนได้ 
     

00 
ฉนัตัง้ใจท าตามหน้าท่ีของฉันด้วยความ

ซ่ือสตัย์ 
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ตอนที่ 1 คุณลักษณะด้านดี 

ข้อ ข้อความ 

ระดับความคิดเหน็หรือความรู้สึก 

เหน็ด้วย

อย่างยิ่ง 
เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย

อย่างยิ่ง 

1 
ฉนัคดิวา่ฉนัเตม็ใจท่ีจะรับฟังปัญหาตา่งๆ 

ของผู้ อ่ืนได้ 
     

2 
ฉนัตัง้ใจท าตามหน้าท่ีของฉันด้วยความ

ซ่ือสตัย์ 
     

3 
ฉนัเช่ือวา่ฉนัยดึหลกัความเป็นเหตเุป็นผล

ในการแก้ปัญหาตา่งๆ 
     

4 
เม่ือมีปัญหาเกิดขึน้ฉันคดิวา่จะไมรั่บฟัง

ความคดิเห็นของผู้ อ่ืน 
     

5 
เม่ือมีปัญหาฉนัคิดวา่จะหาสาเหตท่ีุแท้จริง

มากกวา่เอาแตค่วามคิดของตนเอง 
     

6 
เม่ือความคิดเห็นของกลุม่ไมต่รงกบัของฉนั  

ฉนัรู้สกึไมอ่ยากให้ความร่วมมือ 
     

7 
ฉนัรู้ตนเองวา่ก าลงัท าอะไรอยู่เพ่ือไมใ่ห้

เกิดความขดัแย้ง 
     

8 
ฉนัรู้สกึไมพ่อใจเมื่อมีใครมาพดูขดัแย้งกบั

ความคดิของฉนั 
     

9 
ฉนัคดิวา่ฉนัไมส่ามารถห้ามตนเองท่ีจะคดิ

ในทางไมดี่ตอ่ผู้ อ่ืนได้ 
     

10 
เม่ือความคิดเห็นในกลุม่เกิดการขดัแย้งฉนั

คดิว่าจะยอมรับตามเสียงสว่นมาก 
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ข้อ ข้อความ 

ระดับความคิดเหน็หรือความรู้สึก 

เหน็ด้วย

อย่างยิ่ง 
เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย

อย่างยิ่ง 

11 
เม่ือฉนัโกรธฉนัรู้สกึไมส่ามารถควบคมุ

อารมณ์โกรธของตนเองได้ 
     

12 
เม่ือฉนัท าผิดกฎระเบียบฉนัคดิว่าฉนัพร้อม

ท่ีจะปรับปรุงแก้ไข 
     

13 ฉนัรู้สกึวา่ฉนัจะเคารพในสิทธิของผู้ อ่ืน      

14 
ฉนัรู้สกึวา่สามารถรับฟังค าวิจารณ์จาก

ผู้ อ่ืนได้โดยไมรู้่สกึโกรธ 
     

15 
ฉนัรู้สกึวา่ฉนัจะแสดงอาการไมพ่อใจเมื่อ

ต้องท าตามสิ่งท่ีฉนัไมเ่ห็นด้วย 
     

16 
ฉนัคดิวา่จะท าตามแตค่วามคดิเห็นของฉนั

โดยไมค่ านงึถึงผู้ อ่ืน 
     

17 
ฉนัมัน่ใจวา่สามารถให้ความร่วมมือกบั

ผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
     

18 
ฉนัเช่ือวา่ฉนัมีเหตผุลพอท่ีจะกระท าสิ่งใด

ออกไป 
     

19 
ฉนัคดิวา่ฉนัไมส่ามารถชว่ยเหลือผู้ อ่ืนท่ีฉนั

ไมช่อบได้ 
     

20 ฉนัจะใสใ่จกบัความรู้สกึของคนรอบข้าง      
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ตอนที่ 2 คุณลักษณะด้านเก่ง 

ข้อ ข้อความ 

ระดับความคิดเหน็หรือความรู้สึก 

เหน็ด้วย

อย่างยิ่ง 
เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย

อย่างยิ่ง 

21 
เม่ือเกิดปัญหาฉนัคิดวา่จะไมส่ามารถ

หาทางแก้ปัญหาได้ 
     

22 
ฉนัคดิวา่ฉนัจะรวบรวมข้อมลูหาเหตผุล

ก่อนการตดัสินใจแก้ปัญหา 
     

23 
ฉนัรู้สกึวา่การตดัสินใจแก้ปัญหาเป็นเร่ืองท่ี

ยุง่ยากมาก 
     

24 
ฉนัคดิวา่สามารถวิเคราะห์หาสาเหตขุอง

ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ 
     

25 
เม่ือมีปัญหาเกิดขึน้ฉันไมรู้่วา่จะเร่ิม

แก้ปัญหาตรงไหนก่อน 
     

26 
เม่ือมีปัญหาเกิดขึน้ฉันรู้สกึว่าไมส่ามารถ

ท างานนัน้ตอ่ไปได้ 
     

27 
ฉนัมัน่ใจวา่สามารถตดัสินใจในการ

แก้ปัญหาได้อยา่งถกูต้อง 
     

28 
ฉนัคดิวา่ฉนัไมส่ามารถค้นหาแหลง่ข้อมลู

ใหมเ่พ่ือใช้ในการเรียนรู้ได้ 
     

29 
ก่อนจะท างานทกุครัง้ฉนัคิดวา่ฉนัสามารถ

ท างานนัน้ได้ 
     

30 
ฉนัรู้สกึวา่ต้องการให้ผู้ อ่ืนชว่ยเวลาต้อง

ตดัสินท าสิ่งใด 
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ข้อ ข้อความ 

ระดับความคิดเหน็หรือความรู้สึก 

เหน็ด้วย

อย่างยิ่ง 
เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย

อย่างยิ่ง 

31 
ฉนัคดิวา่สามารถท าในสิ่งท่ีฉนัต้องการได้

โดยไมท่ าให้ผู้ อ่ืนเดือดร้อน 
     

32 
ฉนัคดิวา่ฉนัสามารถรับผิดชอบในงานของ

ตนเองได้เป็นอยา่งดี 
     

33 
ฉนัรู้สกึวา่ไมส่ามารถรับรู้การเปล่ียนแปลง

พฤตกิรรมของผู้ ท่ีอยูร่อบข้างได้ 
     

34 
ฉนัคดิวา่ฉนัสามารถแสดงความรู้สกึตอ่

ผู้ อ่ืนได้อยา่งเหมาะสม 
     

35 
ฉนัคดิวา่ฉนัรู้บทบาทและหน้าท่ีของตนเอง

เพ่ือไมท่ าให้ผู้ อ่ืนเดือดร้อน 
     

36 
ฉนัคดิวา่ฉนัเข้าใจในความรู้สกึของผู้ อ่ืนได้

เป็นอย่างดี 
     

37 
ฉนัรู้สกึวา่ฉนัไมส่ามารถรับรู้การ

เปล่ียนแปลงอารมณ์ของตนเองได้ 
     

38 
ฉนัรู้สกึวา่ฉนัสามารถเข้ากบัผู้ อ่ืนได้เป็น

อยา่งดี 
     

39 
แม้จะมีปัญหาเกิดขึน้หลายอยา่งฉนัคิดวา่

สามารถแก้ปัญหาตา่งๆ ได้ 
     

40 
ฉนัมัน่ใจวา่พร้อมท่ีจะท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน

ตลอดเวลา 
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ตอนที่ 3 คุณลักษณะด้านมีความสุข 

ข้อ ข้อความ 

ระดับความคิดเหน็หรือความรู้สึก 

เหน็ด้วย

อย่างยิ่ง 
เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย

อย่างยิ่ง 

41 
ฉนัคดิวา่ฉนัสามารถหาวิธีท าให้อารมณ์

แจม่ใสได้เม่ือมีความเครียด 
     

42 
ฉนัคดิวา่จะปฏิบตัิตามกฎระเบียบตา่งๆ ได้

โดยไมรู้่สกึล าบากใจ 
     

43 
ฉนัคดิวา่การรับประทานอาหารท่ีมี

ประโยชน์ท าให้ฉนัมีสขุภาพดี 
     

44 
ถึงแม้ต้องท างานหนกัฉันคิดวา่จะนอน

หลบัพกัผอ่นให้เพียงพอ 
     

45 
ฉนัรู้สกึวา่การออกก าลงักายจะชว่ยให้

ร่างกายแข็งแรงได้ 
     

46 
เม่ือมีความเครียดฉนัรู้สึกวา่จะอารมณ์เสีย

ทัง้วนั 
     

47 
ฉนัเช่ือวา่ปัญหาทกุอยา่งสามารถ

เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีได้ 
     

48 
ฉนัคดิวา่การดแูลสขุภาพร่างกายให้

สมบรูณ์แข็งแรงนัน้เป็นเร่ืองยากล าบาก 
     

49 
ฉนัรู้สกึหมดหวงัเม่ือสิ่งท่ีต้องการไมเ่ป็นไป

ตามท่ีคาดหวงัไว้ 
     

50 
ฉนัคดิวา่ฉนัไมส่ามารถเปล่ียนความเครียด

เป็นความสขุได้ 
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ข้อ ข้อความ 

ระดับความคิดเหน็หรือความรู้สึก 

เหน็ด้วย

อย่างยิ่ง 
เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย

อย่างยิ่ง 

51 ฉนัรู้สกึซาบซึง้ในน า้ใจของผู้ อ่ืน      

52 ฉนัรู้สกึไมพ่อใจผู้ อ่ืนท่ีได้รับสิ่งท่ีดีกวา่ฉัน      

53 
ฉนัเช่ือวา่ความพยายามอยูท่ี่ไหน

ความส าเร็จยอ่มอยูท่ี่นัน่ 
     

54 
ในภาวะท่ีตงึเครียดฉันคิดวา่สามารถท า

จิตใจให้สงบได้ 
     

55 
ฉนัคดิวา่ทกุปัญหาท่ีเกิดขึน้มกัมีทางออก

เสมอ 
     

56 ฉนัคดิวา่ฉนัมกัมีความส าคญัน้อยกวา่ผู้ อ่ืน      

57 
ฉนัรู้สกึยินดีกบัผู้ อ่ืนท่ีได้ประสบ

ความส าเร็จ 
     

58 ฉนัมกัจะรู้สกึไมภ่มูิใจในตนเอง      

59 
ฉนัรู้สกึไมเ่ช่ือมัน่ในการตดัสินใจของ

ตนเอง 
     

60 ฉนัคดิวา่ทกุสิ่งมกัมีคณุคา่ในตวัของตวัเอง      
 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

แผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา 

หน่วยการเรียนรู้  โมลและปริมาณต่อโมล          เร่ือง  มวลอะตอม 

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5          เวลา 2 ช่ัวโมง 
  

ผลการเรียนรู้ 

 อธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณตา่งๆ ของสาร ซึง่ได้แก่  จ านวนโมล  จ านวนอนภุาค  

มวลและปริมาตรของแก๊สท่ี STP รวมทัง้ใช้ความสมัพนัธ์ดงักลา่วค านวณหาปริมาณใดปริมาณหนึง่ได้ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1.  บอกความหมายของมวลอะตอมและมวลของธาต ุ1 อะตอมได้ 

 2.  ค านวณหามวลอะตอมของธาตแุละมวลของธาต ุ1 อะตอมได้ 

 3.  ค านวณหามวลอะตอมเฉล่ียของธาต ุ เม่ือทราบมวลอะตอมและปริมาณของแตล่ะ

ไอโซโทปท่ีมีอยูใ่นธรรมชาตไิด้ 
 

สาระส าคัญ 

 มวลอะตอม  คือ  ตวัเลขท่ีได้จากการเปรียบเทียบมวลของธาต ุ1 อะตอมกบัมวลของธาตุ

มาตรฐาน 1 อะตอม 

 มวลอะตอมของธาตใุดๆ ในตารางธาตเุป็นคา่มวลอะตอมเฉล่ีย  ซึง่ขึน้อยูก่บัคา่มวลอะตอม

และปริมาณของแตล่ะไอโซโทปท่ีพบอยูใ่นธรรมชาติ 
 

เนือ้หาสาระ 

 เน่ืองจากอะตอมมีขนาดเล็กมากดงันัน้การหามวลอะตอมของธาตโุดยใช้วิธีการเปรียบเทียบ

วา่  อะตอมของธาตท่ีุต้องการศกึษามีมวลเป็นก่ีเทา่ของอะตอมของธาตท่ีุก าหนดให้เป็นมาตรฐาน   

ตัง้แต ่ ปี พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา  นกัวิทยาศาสตร์ใช้ 12C  เป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบ  

โดยก าหนดให้  12C  จ านวน 1 อะตอมมีมวล  12  หนว่ยมวลอะตอม  ดงันัน้ 1 หนว่ยมวลอะตอมจงึมี

คา่เทา่กบั 1/12 มวลของ  12C  จ านวน 1       อะตอม  หรือเทา่กบั  1.66 ×  10 -24  กรัม  มวลอะตอม

ของธาตเุขียนเป็นความสมัพนัธ์ได้ดงันี ้
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มวลอะตอมของธาต ุ =   มวลของธาต ุ1 อะตอม (กรัม)  =  มวลของธาต ุ1 อะตอม (กรัม) 

   1/12 มวลของ 12C 1 อะตอม (กรัม)     1.66 ×  10 -24  กรัม   

 มวลอะตอมของธาตใุดๆ ในตารางธาตเุป็นคา่มวลอะตอมเฉล่ีย  ซึง่ขึน้อยูก่บัคา่มวลอะตอม

และปริมาณของแตล่ะไอโซโทปท่ีพบอยูใ่นธรรมชาติ 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1.  ขัน้ก าหนดปัญหา  

 1.1  ครูยกบตัรค าสญัลกัษณ์ของธาตบุางชนิดท่ีรู้จกักนัดีและมีอยูใ่นธรรมชาตจิ านวน 5 ใบ 

เชน่ ธาตไุฮโดรเจน  คาร์บอน  ไนโตรเจน  ออกซิเจนและคลอรีน  แล้วให้นกัเรียนตอบพร้อมกนัว่าเป็น

ธาตอุะไร  ตวัเลขตา่งๆ ท่ีปรากฏอยูก่ับธาตนุัน้ๆ ส่ือความหมายอย่างไร ดงัแสดง 

   1   6  7  8  17 

  H  C  N  O  Cl 

       1.00794       12.0107       14.0067         15.994        35.4527 

 1.2  ครูทบทวนความรู้เก่ียวกบัความหมายของไอโซโทป ทฤษฎีอะตอมของดอลตนัโดยเฉพาะ

ในเร่ืองท่ีวา่ อะตอมของธาตตุา่งชนิดกนัมีมวลไมเ่ทา่กนั และเน้นให้นกัเรียนเข้าใจว่าอะตอมเป็น

อนภุาคท่ีมีขนาดเล็กมากและไมส่ามารถชัง่หามวลได้โดยตรง การหามวลอะตอมจงึใช้วิธีการ

เปรียบเทียบกบัมวลของธาตท่ีุก าหนดเป็นมาตรฐาน  เพ่ือน าไปสูก่ารศกึษาค้นคว้าในการหามวล

อะตอมของธาต ุ

2.  ขัน้กระบวนการแก้ปัญหา 

 2.1  ครูแบง่นกัเรียนออกเป็นกลุม่ยอ่ยกลุม่ละ 4 คน  โดยให้นกัเรียนท่ีมีความสามารถแตกตา่ง

กนั(เก่ง  ปานกลาง  ออ่น)  เรียนรู้ร่วมกนัภายในกลุม่ยอ่ย  ซึง่แบง่ความสามารถของนกัเรียนจากเกรด

วิชาเคมีในภาคเรียนท่ีผ่านมา  จากนัน้ให้แตล่ะกลุม่ตัง้ช่ือกลุม่เป็นช่ือธาตใุนตารางธาตโุดยไมซ่ า้กนั

และแบง่หน้าท่ีความรับชอบในกลุม่ 

 2.2  ครูแจ้งจดุประสงค์การเรียนรู้ เร่ือง มวลอะตอมจ านวน 3 ข้อ ดงันี ้

  2.2.1  บอกความหมายของมวลอะตอมและมวลของธาต ุ1 อะตอมได้ 

  2.2.2  ค านวณหามวลอะตอมของธาตแุละมวลของธาต ุ1 อะตอมได้ 
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  2.2.3  ค านวณหามวลอะตอมเฉล่ียของธาต ุ เม่ือทราบมวลอะตอมและปริมาณของ

แตล่ะไอโซโทปท่ีมีอยูใ่นธรรมชาตไิด้ 

 2.3  นกัเรียนแตล่ะกลุม่ย่อยสง่ตวัแทนออกมารับใบความรู้  เร่ือง  มวลอะตอม   

2.4  นกัเรียนแตล่ะกลุม่ย่อยร่วมกนัศกึษาค้นคว้าจากหนงัเรียนวิชาเคมี เลม่ 2 และใบความรู้ 

เร่ือง  มวลอะตอม   

 2.5  นกัเรียนใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 4 ขัน้ตอน ในการสรุปหา

ความรู้ดงันี ้

2.5.1  ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา  นกัเรียนแตล่ะกลุม่ต้องร่วมกนัก าหนดปัญหาให้ได้

วา่ต้องการหาอะไรเพ่ือน าไปสูก่ารศกึษาค้นคว้าตอ่ไป  โดยครูคอยชว่ยแนะน าให้กบันกัเรียนในแตล่ะ

กลุม่เพ่ือให้นกัเรียนแตล่ะกลุ่มก าหนดปัญหาท่ีต้องการหาค าตอบให้ได้ 

  2.5.2  ขัน้วางแผนการแก้ปัญหา  นกัเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกนัออกแบบวิธีการหา

ค าตอบจากปัญหาท่ีได้ก าหนดไว้  โดยมีครูคอยชีแ้นะนกัเรียนกลุม่ท่ีไมส่ามารถออกแบบวิธีการหา

ค าตอบได้ 

  2.5.3  ขัน้ปฏิบตักิารแก้ปัญหา  และรวบรวมข้อมลู  นกัเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกนัหา

ค าตอบโดยร่วมกนัศกึษาค้นคว้าเพ่ือให้ได้มาซึง่ค าตอบท่ีได้ก าหนดไว้ โดยมีครูคอยชีแ้นะนกัเรียนกลุม่

ท่ีไมส่ามารถหาค าตอบท่ีถกูต้องได้ 

  2.5.4  ขัน้วิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผล  หลงัจากท่ีนกัเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกนัศกึษาหา

ความรู้หรือค าตอบแล้ว นกัเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกนัสรุปความรู้ท่ีได้ หาความสมัพนัธ์ในข้อมลูตา่งๆ แล้ว

สรุปเป็นองค์ความรู้ของกลุม่ยอ่ย 

2.6  นกัเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาท่ีครูให้เป็นตวัอยา่งในใบความรู้  โดยใช้กระบวนแก้ปัญหา

ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 4 ขัน้ตอน  (ครูมีหน้าท่ีชีแ้นะแนวทางการแก้ปัญหาส าหรับกลุม่ท่ียงัไมส่า

มานรถด าเนินวิธีการแก้ปัญหาได้) 

 2.5.1  ท าความเข้าใจปัญหา  เป็นขัน้ท่ีให้นกัเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหา  และท าความเข้าใจ

ปัญหาในแตล่ะข้อ  ท าให้นกัเรียนก าหนดขอบเขตของปัญหาท่ีจะศกึษาว่าโจทย์แตล่ะข้อได้ก าหนด

อะไรมาให้ แล้วโจทย์ในแตล่ะข้อนัน้ต้องการหาค าตอบอะไร 
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 2.5.2  วางแผนการแก้ปัญหา  เป็นขัน้ท่ีให้นกัเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหา  สงัเกต  ใช้ความรู้

หรือประสบการณ์เดมิเป็นพืน้ฐานในการออกแบบวิธีการเพ่ือหาค าตอบอยา่งมีเหตผุลในการแก้ปัญหา

นัน้ๆ  โดยนกัเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกนัออกแบบวิธีการหาค าตอบและเลือกวิธีการท่ีจะใช้เพ่ือหาค าตอบ 

 2.5.3  ขัน้ปฏิบตักิารแก้ปัญหา  และรวบรวมข้อมลู  เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนปฏิบตัหิลงัจากค้นคว้า

เก็บรวบรวมข้อมลูแล้วน ามาใช้ในการแก้ปัญหา  โดยนกัเรียนเลือกวิธีการจากการออกแบบในขัน้ก่อน

หน้านี ้ แล้วนกัเรียนด าเนินการแก้ปัญหาเพ่ือหาค าตอบท่ีถกูต้อง 

 2.5.4  ขัน้วิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผล  เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนน าเอาข้อมลูจากการรวบรวมมา

จ าแนกความคิด  จดักระท าและวิเคราะห์  เพ่ือให้ทราบค าตอบและน าไปสู่การลงความเห็นข้อมลู  ซึง่

เป็นผลสรุปขัน้สดุท้ายของกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์  แล้วหาความสมัพนัธ์ของข้อมลู  สรุปผล

การแก้ปัญหาของกลุม่ย่อย 

 2.6  นกัเรียนท าใบงาน  เร่ือง  มวลอะตอม  โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ 4 ขัน้ตอน  เชน่เดียวกบัการวิเคราะห์ตวัอยา่งโจทย์ท่ีแล้วมา  ใช้เวลาประมาณ 15 นาที 

3.  ขัน้สะท้อนและปรับกระบวนการแก้ปัญหา 

 นกัเรียนแตล่ะกลุม่ย่อยสง่ตวัแทนออกมาน าเสนอผลงานจากการท าใบงานโดยเขียนแสดง

วิธีการแก้โจทย์ปัญหาบนกระดาน  พร้อมกบัตรวจค าตอบ  และอภิปรายวิธีการและผลการค านวณ

ร่วมกนั   

4.  ขัน้ประยุกต์ความรู้ 

 นกัเรียนประยกุต์ความรู้ท่ีได้น าไปใช้กบัสถานการณ์ใหม ่ โดยครูก าหนดสถานการณ์ใหมใ่ห้

ผู้ เรียนกลุม่ย่อยชว่ยกนัคดิแก้ปัญหาจากองค์ความรู้ใหม่ท่ีได้  ซึง่ครูก าหนดโจทย์ปัญหามา 1 ข้อ ใน

เร่ือง มวลอะตอม ดงันี ้ Cl 1 อะตอมมีมวล 35.5 × 1.66 × 10-24  กรัม จงหาวา่ Cl มีมวลอะตอมเทา่ใด 

5.  ขัน้สรุปและประเมินผล 

 5.1  ครูและนกัเรียนทกุกลุม่ร่วมกนัสรุปองค์ความรู้ท่ีได้รับจนได้ข้อสรุปวา่ 

(1)  การหามวลอะตอมของธาตใุช้วิธีการเปรียบเทียบว่า  อะตอมของธาตท่ีุต้องการศกึษามี

มวลเป็นก่ีเทา่ของอะตอมของธาตท่ีุก าหนดให้เป็นมาตรฐาน   

(2)  นกัวิทยาศาสตร์ใช้ 12C  เป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบ  โดยก าหนดให้  12C  จ านวน 1 

อะตอมมีมวล  12  หนว่ยมวลอะตอม  ดงันัน้ 1 หนว่ยมวลอะตอมจงึมีคา่เทา่กบั 1/12 มวลของ  12C  
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จ านวน 1       อะตอม  หรือเทา่กบั  1.66 ×  10 -24  กรัม  มวลอะตอมของธาตเุขียนเป็นความสมัพนัธ์

ได้ดงันี ้

มวลอะตอมของธาต ุ =   มวลของธาต ุ1 อะตอม (กรัม)  =  มวลของธาต ุ1 อะตอม (กรัม) 

   1/12 มวลของ 12C 1 อะตอม (กรัม)     1.66 ×  10 -24  กรัม   

 (3)  มวลอะตอมของธาตใุดๆ ในตารางธาตเุป็นคา่มวลอะตอมเฉล่ีย  ซึง่ขึน้อยูก่บัคา่มวล

อะตอมและปริมาณของแตล่ะไอโซโทปท่ีพบอยูใ่นธรรมชาติ 

 5.2  ครูทดสอบย่อยท้ายบทเรียน  โดยให้โจทย์ทดสอบ 10 ข้อ  เพ่ือประเมินผลจากท่ีเรียน

มาแล้ว 

 5.3  นกัเรียนแตล่ะคนท าการทดสอบลงในกระดาษท่ีครูแจกให้ภายในเวลา 20 นาที 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1.  หนงัสือเรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ เลม่ 2  

2.  ใบความรู้ เร่ือง มวลอะตอม   

3.  ใบงาน เร่ือง มวลอะตอม   
 

การวัดและประเมินผล 

 1.  วิธีการวัดผล 

 1.1  ครูประเมินโดยการสงัเกตจากการตอบค าถาม  ยกตวัอยา่งหรือท ากิจกรรมในชัน้เรียน 

 1.2  ครูประเมินการตอบค าถามในใบงานของนกัเรียน  โดยการตรวจใบงาน 

 1.3  นกัเรียนทดสอบย่อยท้ายบทเรียน 

 2.  เกณฑ์การผ่าน 

 2.1  นกัเรียนสามารถตอบค าถาม  ยกตวัอยา่งหรือท ากิจกรรมในชัน้เรียนได้ 

 2.2  นกัเรียนตอบค าถามในใบงานโดยใช้วิธีการและการค านวณถกูต้องอยา่งน้อยร้อยละ 70 

 2.3  นกัเรียนทดสอบย่อยท้ายบทเรียนถกูต้องอยา่งน้อยร้อยละ 70 

 3.  เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

 3.1  ใบงาน  เร่ือง  มวลอะตอม   

 3.2  แบบทดสอบย่อยท้ายบทเรียน 
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บันทกึหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชัน้ ม.  ...../..... 

 

วันท่ีบันทกึ..................................................................... 

1.  การด าเนินการจัดการเรียนรู้   เป็นไปตามแผน  ไมเ่ป็นไปตามแผน 

2.  บรรยากาศระหว่างการเรียน 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

3.  ปัญหาท่ีพบในการจัดการเรียนรู้ 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

4.  สิ่งท่ีควรพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ครัง้ต่อไป 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

5.  แนวทางการแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

 

ลงช่ือ…………………………………..ผู้บนัทกึ 

                  (..................................................) 
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ใบความรู้  เร่ือง  มวลอะตอม 

 

หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง โมลและปริมาณต่อโมล    ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 

 

 เม่ือธาตรุวมกนัเป็นสารประกอบ  ธาตจุะรวมกนัในอตัราสว่นของมวลคงท่ี (กฎสดัสว่นคงท่ี)  
ดอลตนัเช่ือวา่อะตอมของธาตมีุมวลไมเ่ทา่กนั จงึพยายามหามวลอะตอมของธาตุแตล่ะธาตโุดยใช้
วิธีการเปรียบเทียบว่าเป็นก่ีเทา่ของธาตหุนึง่  ดอลตนัพบวา่ไฮโดรเจนเป็นธาตท่ีุเบาท่ีสดุ  จงึเสนอให้ใช้
ไฮโดรเจนเป็นธาตมุาตรฐานในการเปรียบเทียบเพ่ือหามวลของอะตอมของธาตอ่ืุน ๆ โดยก าหนดให้
ไฮโดรเจน 1 อะตอมมีมวล 1หนว่ย 
 คา่ตวัเลขท่ีคดิได้จากการเปรียบเทียบมวลของธาต ุ1 อะตอมกบัมวลของไฮโดรเจน 1 อะตอม 

เรียกวา่มวลอะตอมของธาต ุ ซึง่เขียนความสมัพนัธ์ได้ดงันี ้

 

 มวลอะตอมของธาต ุ= มวลของธาต ุ1 อะตอม (กรัม) 

            มวลของไฮโดรเจน 1 อะตอม (กรัม) 

 

 จากความสมัพนัธ์นีใ้ช้คา่มวลอะตอมของธาตบุอกได้ว่า  อะตอมของธาตใุดมีมวลมากหรือ

น้อยกวา่กนั และใช้ค านวณหามวลของธาต ุ1 อะตอมได้ 

 ตอ่มา  มีการใช้ออกซิเจนเป็นมาตรฐานแทนไฮโดรเจน  เน่ืองจากออกซิเจนอะตอมมีมวลเป็น 

16 เทา่ของไฮโดรเจน 1 อะตอม จงึเขียนความสมัพนัธ์ได้ดงันี ้

 

 มวลอะตอมของธาต ุ= มวลของธาต ุ1 อะตอม (กรัม) 

            1/16 มวลของออกซิเจน 1 อะตอม (กรัม) 

 

 ในปี ค.ศ.1961  นกัวิทยาศาสตร์ได้ตกลงใช้ C–12 เป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบ โดย

ก าหนดให้ C–12 จ านวน 1 อะตอมมีมวล 12.00 หนว่ย  จงึเขียนเป็นความสมัพนัธ์ได้ดงันี ้
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 มวลอะตอมของธาต ุ= มวลของธาต ุ1 อะตอม (กรัม) 

            1/12 มวลของคาร์บอน -12  1 อะตอม (กรัม) 

  

จากการทดลองพบวา่ 1/12  มวลของคาร์บอน – 12 จ านวน 1 อะตอม มีมวลเทา่กบั  1.66 x 10-24 กรัม 

 

ตัวอย่างที่ 1 ออกซิเจน  1  อะตอม มีมวล  26.56 x 10-24  กรัม  ดงันัน้มวลอะตอมของออกซิเจนมีคา่ 

เทา่ใด 

 แนวคิด  มวลอะตอมของธาต ุ=  มวลของธาต ุ1 อะตอม (กรัม) 

            1/12 มวลของคาร์บอน -12  1 อะตอม (กรัม) 

    มวลอะตอมของธาต ุ=  26.56 x 10-24 

     1.66 x 10-24 

 มวลอะตอมของธาตอุอกซิเจน  =  16.00 amu 

 

ตังอย่างที่  2  มวลอะตอมของไนโตรเจนเท่ากบั  14  และ  1/12  มวลของ C–12  1 อะตอม  เทา่กบั         

1.66 x 10-24  กรัม  จงหามวลของไนโตรเจน  1  อะตอม 

 แนวคิด  มวลอะตอมของธาต ุ =  มวลของธาต ุ1 อะตอม (กรัม) 

            1/12 มวลของคาร์บอน -12  1 อะตอม (กรัม) 

 14  amu      =   มวลของไนโตรเจน 1 อะตอม 

     1.66  x  10-24   

 มวลของไนโตรเจน  1  อะตอม  = 14  x  1.66  x  10-24  กรัม 

 

 มวลอะตอมของธาตไุมส่ามารถท่ีจะระบหุน่วยได้  ดงันัน้จงึมีการก าหนดหน่วยบอกมวล

อะตอม  เป็น  amu  หรือ  Atomic  mass  unit  โดยให้อะตอมท่ีเล็กท่ีสดุมีมวลเป็น  1  amu  มวลของ

ธาต ุ 1  อะตอม เป็นคา่ท่ีสามารถระบหุน่วยได้  ซึง่มีหนว่ยเป็นกรัม 
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ธาตสุว่นใหญ่ในธรรมชาตมีิหลายไอโซโทป  และแตล่ะไอโซโทปมีปริมาณมากน้อยตา่งกนั

นกัวิทยาศาสตร์หามวลอะตอมและปริมาณของไอโซโทปของแตล่ะธาตุ  โดยใช้เคร่ืองแมสสเปกโทร

มิเตอร์ เชน่ 

 

ธาต ุ ไอโซโทป มวลอะตอมของ

ไอโซโทป 

ปริมาณไอโซโทป 

(ร้อยละ) 

มวลอะตอม 

คาร์บอน 12
6C 12.000 98.89 12.011 

 13
6C 13.003 1.11  

ออกซิเจน 16
8O 15.995 99.76 15.999 

 17
8O 16.999 0.04  

 18
8O 17.999 0.20  

นีออน 720
10Ne 19.992 90.51 20.179 

 21
10Ne 20.994 0.27  

 22
10Ne 21.991 9.22  

คลอรีน 35
17Cl 34.969 75.77 35.453 

 35
17Cl 36.966 24.23  

  

โดยทัว่ไปมวลอะตอมท่ีรายงานในตารางธาต ุ คดิจากมวลอะตอมและปริมาณของไอโซโทป

ของธาตนุัน้   

 

ตัวอย่างที่ 1  24Mg  มีมวลอะตอม  23.99  มีปริมาณร้อยละ  78.70   25Mg  มีมวลอะตอม  24.99  มี

ปริมาณร้อยละ  10.13  และ  26Mg มีมวลอะตอม  25.98  มีปริมาณร้อยละ  11.17  แมกนีเซียมมีมวล

อะตอมเฉล่ียเทา่ไร 

 มวลอะตอมของ  Mg   =   (23.99 × 78.70) + (24.99 × 10.13) + (25.98 × 11.17) 

       100 

      =    24.31 
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ตัวอย่างที่ 2  ทองแดงมีไอโซโทปท่ีเสถียรสองไอโซโทป คือ  63Cu  และ  65Cu  สมมติวา่ทัง้สอง

ไอโซโทปมีมวลอะตอมเทา่กบั 63 และ 65 ตามล าดบัจะมี  63Cu  และ  65Cu  ในธรรมชาตอิยา่งละก่ี

เปอร์เซ็นต์ (ก าหนดมวลอะตอมเฉล่ียของทองแดง = 63.546) 

 สมมตใิห้  63Cu  อยูใ่นธรรมชาติ =   x % 
 เพราะฉะนัน้    มีคา่  65Cu  อยูใ่นธรรมชาติ =  (100 – x) % 
          63.546         =  63X  +  65(100-X) 
         100                 
                                      =  63X  +  6500  -  65X 
         100             
                        2X            =  6,500 – 6,354.6 
   =  145.4  
                         X            =  145.4 
                   2   
                         =  72.7% 
  เพราะฉะนัน้มี 63Cu อยูใ่นธรรมชาติ       =  72.7% 

 และมี 65Cu อยูใ่นธรรมชาติ       =  100 – 72.7 =  27.3% 
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ใบงาน  เร่ือง  มวลอะตอม 

 

 

ช่ือ..........................................นามสกุล........................................ชัน้มัธยมศึกษาปีที่................. 

 

ค าชีแ้จง  ให้นกัเรียนปรึกษาหารือกนัภายในกลุม่  เพ่ือแก้ปัญหาจากโจทย์ตอ่ไปนี ้ โดยศกึษาค้นคว้า

ข้อมลูจากหนงัสือหรือใบความรู้ท่ีครูแจกให้ 

1. ก ามะถนั  1  อะตอมมีมวล  32 x 1.66 x 10-24  จงหามวลอะตอมของก ามะถนั 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………………… 
2. มวลอะตอมของโซเดียมเทา่กบั  23  โซเดียม  1 อะตอม  จะมีมวลเป็นก่ีเทา่ของ 1/12  มวลของ   
C–12 1 อะตอม 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………………… 
3.  ก าหนดมวลอะตอมของไฮโดรเจนเท่ากบั  1.008  ดงันัน้  ไฮโดรเจน  1  อะตอม  จะมีมวลเทา่ใด 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………………… 
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4.  ธาต ุ A  มี  2  ไอโซโทป  มีมวลอะตอม  14.00  และ  15.00  มีปริมาณในธรรมชาตเิป็นร้อยละ  

99.63  และ  0.37  ตามล าดบั  จงค านวณหาอะตอมของธาต ุ A 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
5.  ธาตซุิลิคอนมี  3  ไอโซโทป  มีมวลอะตอมเทา่กบั  22.977 , 28.976  และ  29.974  มีปริมาณใน
ธรรมชาตเิป็นร้อยละ  92.21, 4.70  และ  3.09  ตามล าดบั  จงหามวลอะตอมของธาตซุิลิคอน 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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เฉลย 

ใบงาน เร่ือง มวลอะตอม 

 

1.  ก ามะถนั  1  อะตอมมีมวล  32 x 1.66 x 10-24  จงหามวลอะตอมของก ามะถนั 
ตอบ  32  กรัม 
2.  มวลอะตอมของโซเดียมเท่ากบั  23  โซเดียม  1 อะตอม  จะมีมวลเป็นก่ีเท่าของ 1/12  มวลของ    
C–12 1 อะตอม 
ตอบ  23  เทา่ 
3.  ก าหนดมวลอะตอมของไฮโดรเจนเทา่กบั  1.008  ดงันัน้  ไฮโดรเจน  1  อะตอม  จะมีมวลเทา่ใด 

ตอบ  1.008 x 1.66 x 10-24   กรัม 
4.  ธาต ุ A  มี  2  ไอโซโทป  มีมวลอะตอม  14.00  และ  15.00  มีปริมาณในธรรมชาติเป็นร้อยละ  

99.63  และ  0.37  ตามล าดบั  จงค านวณหาอะตอมของธาต ุ A 

ตอบ  14.003 

5.  ธาตซุิลิคอนมี  3  ไอโซโทป  มีมวลอะตอมเท่ากบั  22.977 , 28.976  และ  29.974  มีปริมาณใน
ธรรมชาตเิป็นร้อยละ  92.21, 4.70  และ  3.09  ตามล าดบั  จงหามวลอะตอมของธาตซุิลิคอน 
ตอบ  23.475 
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แบบทดสอบย่อย 

เร่ือง  มวลอะตอม 

 
1.  ธาต ุ Na   มีมวลอะตอม เทา่กบั  23   หมายความอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………… 

2.  ธาต ุ X  มีมวลอะตอม เท่ากบั 27   ธาต ุ  X  1 อะตอมมีมวลก่ีกรัม 
…………………………………………………………………………………………………………… 

3.  ธาต ุ Y  6  อะตอมมีมวล  11.952 X 10-23   กรัม  จงหามวลอะตอมของ  Y        
…………………………………………………………………………………………………………… 

4.  ธาต ุ X  1 อะตอมมีมวล  7  เทา่ของมวล C-12  1 อะตอม  จงหามวลอะตอมของ X  

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

5.  ธาต ุ Y  10  อะตอมมีมวลอะตอมเป็น  5  เทา่ของ  ออกซิเจน  6  อะตอมจงหามวลอะตอมของ Y  

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

6.  ธาต ุ A  1  อะตอมมีมวล  26.56X 10-23   กรัม  จงหามวลอะตอมของ  A      

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

7.  มวลอะตอมของก ามะถนัเทา่กบั  32   ก ามะถนั 100  อะตอม   มีมวลก่ีกรัม 

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

8.  ธาตคุาร์บอนมี  2  ไอโซโทป  มีมวลอะตอมเทา่กบั 12.000 และ 13.003 และมีปริมาณในธรรมชาติ

เป็นร้อยละ  98.89 และ 1.11 ตามล าดบั  จงค านวณหามวลอะตอมของธาตคุาร์บอน 

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

9.  ธาต ุ A มี 2 ไอโซโทป  มีปริมาณในธรรมชาตร้ิอยละ  51.82  และ  48.18 ตามล าดบั  มวลอะตอม

ของไอโซโทปหนึง่เป็น  196.905  และ A มีมวลอะตอมเฉล่ียเทา่กบั 197.868  จงหามวลอะตอมของ

ไอโซโทปท่ีเหลือ 

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

10.  ธาต ุ Y  ประกอบด้วยไอโซโทป  2  ชนิด ท่ีมีมวลอะตอม 14.00 และ 15.00  ตามล าดบั  หากมวล

อะตอมของธาต ุ Y  เทา่กบั 14.10  ปริมาณในธรรมชาติของ  Y  ท่ีมีมวลอะตอม 15.00  เทา่กบัเทา่ใด  

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



135 

 

เฉลยแบบทดสอบย่อย 

เร่ือง  มวลอะตอม 

1.  ธาต ุ Na   มีมวลอะตอม เทา่กบั  23   หมายความอย่างไร 
ตอบ  ธาตโุซเดียมมีมวลอะตอมเป็น 23 เทา่ของ 1/12 คาร์บอน-12  1 อะตอม 

2.  ธาต ุ X  มีมวลอะตอม  เทา่กบั 27   ธาต ุ  X  1 อะตอมมีมวลก่ีกรัม 
ตอบ  44.82 × 10-24  กรัม 
3.  ธาต ุ Y  6  อะตอมมีมวล  11.952 X 10-23   กรัม  จงหามวลอะตอมของ  Y        
ตอบ  12 

4.  ธาต ุ X  1 อะตอมมีมวล  7  เทา่ของมวล C-12  1 อะตอม  จงหามวลอะตอมของ X ( C= 12) 

ตอบ  7 

5.  ธาต ุ Y  10  อะตอมมีมวลอะตอมเป็น  5  เทา่ของ  ออกซิเจน  6  อะตอมจงหามวลอะตอมของ Y 

(O=16) 

ตอบ  48 

6.  ธาต ุ A  1  อะตอมมีมวล  26.56X 10-23   กรัม  จงหามวลอะตอมของ  A      

ตอบ  160 

7.  มวลอะตอมของก ามะถนัเทา่กบั  32   ก ามะถนั 100  อะตอม   มีมวลก่ีกรัม 

ตอบ  กรัม 

8.  ธาตคุาร์บอนมี  2  ไอโซโทป  มีมวลอะตอมเทา่กบั 12.000 และ 13.003 และมีปริมาณในธรรมชาติ

เป็นร้อยละ  98.89 และ 1.11 ตามล าดบั  จงค านวณหามวลอะตอมของธาตคุาร์บอน 

ตอบ  12.01 

9.  ธาต ุ A มี 2 ไอโซโทป  มีปริมาณในธรรมชาตร้ิอยละ  51.82  และ  48.18 ตามล าดบั  มวลอะตอม

ของไอโซโทปหนึง่เป็น  196.905  และ A มีมวลอะตอมเฉล่ียเทา่กบั 197.868  จงหามวลอะตอมของ

ไอโซโทปท่ีเหลือ 

ตอบ  198.9 

10.  ธาต ุ Y  ประกอบด้วยไอโซโทป  2  ชนิด ท่ีมีมวลอะตอม 14.00 และ 15.00  ตามล าดบั  หากมวล

อะตอมของธาต ุ Y  เทา่กบั 14.10  ปริมาณในธรรมชาติของ  Y  ท่ีมีมวลอะตอม 15.00  เทา่กบัเทา่ใด  

ตอบ  10 เปอร์เซ็นต์ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี 
เร่ือง  โมลและปริมาณต่อโมล 

 

ค าชีแ้จง  แบบทดสอบฉบบันีเ้ป็นแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  เร่ือง  โมลและ

ปริมาณตอ่โมล  มีจ านวนทัง้หมด 30 ข้อ  ใช้เวลา 90 นาที   

   ให้นกัเรียนเลือกค าตอบท่ีถกูต้องเพียงค าตอบเดียวแล้วกาลงในกระดาษค าตอบท่ีแจกให้  

ถ้าตอบถกูได้ 1  คะแนน  หากตอบผิดหรือตอบเกิน 1 ข้อหรือไมต่อบไมไ่ด้คะแนน     

   ก าหนดให้ มวลอะตอม     H  =  1  Na  =  23 Cl   =  35.5 

    C  =  12 Mg  =  24 K    =  39 

    N  =  14 Al   =  27 Ca  =  40  

     O  =  16 P    =  31 Ag  =  108  

    F  =  19 S    =  32  

1.  ข้อใดกลา่วความหมายของมวลอะตอมได้ถกูต้อง 

ก.  เป็นตวัเลขไมมี่หนว่ย  ท่ีบอกให้ทราบวา่ ธาตใุดๆ 1 อะตอม มีมวลเป็นก่ีเท่าของ 1/12 มวลของ     

C–12  1 อะตอม 

ข.  เป็นตวัเลขมีหนว่ย  ท่ีบอกให้ทราบวา่ ธาตใุดๆ 1 อะตอม มีมวลเป็นก่ีเทา่ของ 1/12 มวลของ         

C–12  1 อะตอม 

ค.  เป็นตวัเลขไมมี่หนว่ย  ท่ีบอกให้ทราบวา่ ธาตใุดๆ 1 อะตอม  มีมวลท่ีแท้จริงเทา่ใด 

ง.  เป็นตวัเลขมีหน่วย  ท่ีบอกให้ทราบวา่ ธาตใุดๆ 1 อะตอม  มีมวลท่ีแท้จริงเทา่ใด 

2.  มวลอะตอมของโซเดียมเทา่กบั 23 และ 1/12 มวลของ 12C 1 อะตอมเทา่กบั 1.66 × 10 -24 กรัม  จง

ค านวณหามวลของโซเดียม 1 อะตอม 

ก.  3.18 × 10 -24  กรัม    ข.  23 × 10 -24  กรัม 

ค.  31.8 × 10 -24  กรัม    ง.  38.18 × 10 -24  กรัม 

3.  ก ามะถนั  1  อะตอมมีมวล  32 x 1.66 x 10-24  มวลอะตอมของก ามะถนัมีคา่เทา่ใด 
ก.  8      ข.  16 

ค.  32      ง.  64 



137 

 

4.  มวลอะตอมของไฮโดรเจนเทา่กบั 1.008  ไฮโดรเจน 1 อะตอมจะมีมวลก่ีกรัม 

ก.  1.67 × 10 -24  กรัม    ข.  16.73 × 10 -24  กรัม 

ค.  1.67  กรัม     ง.  16.73  กรัม 

5.  ธาตเุงินท่ีพบในธรรมชาติมี 2 ไอโซโทป  คือ  107Ag  มีมวลอะตอมเทา่กบั 196.905 และ 109Ag มีอยู่

ในธรรมชาตร้ิอยละ 51.82 ถ้าธาตเุงินมีมวลอะตอมเฉล่ียเทา่กบั 197.868 จงค านวณหามวลอะตอม

ของ 109Ag 

ก.  195.8     ข.  196.8 

ค.  197.8     ง.   198.9 

6.  ทองแดงมีไอโซโทปท่ีเสถียรสองไอโซโทป คือ  63Cu  และ  65Cu  สมมตวิา่ทัง้สองไอโซโทปมีมวล
อะตอมเทา่กบั 63 และ 65 ตามล าดบัจะมี  63Cu  และ  65Cu  ในธรรมชาติอย่างละก่ีเปอร์เซ็นต์ 
(ก าหนดมวลอะตอมเฉล่ียของทองแดง = 63.546) 
ก.  63Cu 72.7 , 65Cu 27.3   ข.  63Cu 77.3 , 65Cu 22.7 

ค.  63Cu 70.4 , 65Cu 29.7   ง.  63Cu 75.2 , 65Cu 24.8 

7.  ข้อใดตอ่ไปนีถ้กูต้อง 

ก.  มวลโมเลกลุของน า้เทา่กบั 18  กรัม   ข.  มวลโมลเลกลุของน า้เทา่กบั 18 

ข.  มวลของน า้ 1 โมเลกลุเท่ากบั  18  กรัม  ง.  มวลของน า้ 1 โมเลกลุเทา่กบั  18 

8.  สารประกอบ A 1 โมเลกลุมีมวล  2.56 × 10 -22  กรัม  จงค านวณหามวลโมเลกลุของสารประกอบนี ้

ก.  154.22       ข.  15.42   

ค.  154.22  × 10 -24      ง.  15.42 × 10 -24   

9.  สารประกอบ B มีมวลโมเลกลุ  40  สารประกอบ B 1 โมเลกลุมีมวลก่ีกรัม 

ก.  6.64 × 10 -24  กรัม    ข.  66.4  × 10 -24  กรัม 

ค.  6.64 × 10 -24      ง.  66.4  × 10 -24   

10.  มวลโมเลกลุของ  C6H12O6   มีคา่เทา่ใด 

ก.  120      ข.  140 

ค.  160      ง.  180 
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11.  สารใดตอ่ไปนีมี้มวลโมเลกลุมากท่ีสดุ 

ก.  H2O      ข.  NaCl 

ค.  CO2      ง.  H2S 

12.  ข้อใดเรียงล าดบัมวลโมเลกลุของสารตอ่ไปนีจ้ากน้อยไปมากได้ถกูต้อง  H2O  NH3  HF 

ก.  H2O  NH3  HF    ข.  NH3  HF  H2O 

ค.  NH3   H2O  HF    ง.  HF  NH3   H2O 

13.  ข้อใดตอ่ไปนีถ้กูต้อง 

ก.  อะตอมของธาตใุดๆ  ปริมาณ  1  โมลจะมีมวลเป็นกรัมเทา่กบัมวลอะตอมของธาตนุัน้ 

ข.  สารใดๆ ปริมาณ  1  โมลจะมีมวลเป็นกรัมเทา่กบัมวลโมเลกลุของสารนัน้ 

ค.  สารท่ีประกอบด้วยไอออน  มวลเป็นกรัมของไอออนของธาตใุดๆ  มีคา่เท่ากบัมวลอะตอมของธาตุ

นัน้ 

ง.  ถกูทกุข้อ 

14.  ข้อใดตอ่ไปนีไ้ม่ถกูต้อง 

ก.  โซเดียม 1 โมลมีมวลเทา่กบั 23 กรัม   

ข.  น า้ 1 โมลมีมวลเทา่กบั 18 กรัม 

ค.  โซเดียมคลอไรด์ 1 โมลมีมวลของโซเดียมเทา่กบั  58.5  กรัม 

ง.  แคลเซียมออกไซด์ 1 โมลมีมวลของแคลเซียมเท่ากบั 40  กรัม 

15.  โซเดียมซลัเฟต (Na2SO4) 2.25  โมล  มีมวลก่ีกรัม 

ก.  28.4   กรัม     ข.  56.8   กรัม 
ค. 177.5  กรัม     ง.  319.5  กรัม 
16.  น า้  90  กรัม  เป็นจ านวนก่ีโมล 
ก.  3  โมล     ข.  4  โมล 
ค.  5  โมล     ง.  6  โมล 

17.  ก ามะถัน  ฟอสฟอรัส  แมกนีเซียม  จ านวนโมลเท่ากัน  จงเรียงล าดบัมวลเป็นกรัมของธาตุจาก
มากไปน้อย 
ก.  ก ามะถนั  ฟอสฟอรัส  แมกนีเซียม  ข.  ฟอสฟอรัส  แมกนีเซีย  ก ามะถนั 
ค.  แมกนีเซียม  ก ามะถนั  ฟอสฟอรัส  ง.  ก ามะถนั  แมกนีเซียม  ฟอสฟอรัส 
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18.  สารในข้อใดตอ่ไปนีมี้มวลหนกัท่ีสดุ 
ก.  O2    จ านวน  2  โมล    ข.  NH3  จ านวน  3  โมล 
ค.  H2O  จ านวน  2  โมล    ง.  CO2  จ านวน  3  โมล 
19.  ข้อความตอ่ไปนีข้้อใดผิด 
ก.  แก๊สใดๆ 1 โมลจะมีจ านวนโมเลกลุคงท่ี 
ข.  ท่ี STP แก๊สใดๆ 1 โมลจะมีปริมาตรท่ีแนน่อน 
ค.  แก๊สชนิดเดียวกนัซึง่มีมวลเทา่กนั  ท่ีอณุหภมูิและความดนัเดียวกนั  จะมีปริมาตรเทา่กนั 
ง.  แก๊สตา่งชนิดกนัซึง่มีมวลเทา่กนั  ท่ีอณุหภมูิและความดนัเดียวกนั  จะมีจ านวนโมเลกลุเทา่กนั 
20.  สภาวะท่ี STP   จะมีอณุหภมูิและความดนัเทา่ใด 
ก.  อณุหภมูิ  100 °C  ความดนั  0  atm  ข.  อณุหภมูิ  100 °C  ความดนั  1  atm 
ค.  อณุหภมูิ  0 °C  ความดนั  0  atm  ง.  อณุหภมูิ  0 °C  ความดนั  1  atm 
21.  แก๊สไฮโดรเจนซลัไฟด์ (H2S) ท่ี STP  ซึง่มีปริมาณ  0.1 โมล  มีปริมาตรเทา่ใด 
ก.  2.24  ลกูบาศก์เดซิเมตร   ข.  22.4  ลกูบาศก์เดซิเมตร 
ค.  2.24  ลกูบาศก์เซนตเิมตร   ง.  22.4  ลกูบาศก์เซนตเิมตร 
22.  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาตร  44.8  ลกูบาศก์เซนตเิมตรท่ี STP  มีก่ีโมล 
ก.  0.5  โมล     ข.  1  โมล 
ค.  1.5  โมล     ง.  2  โมล 
23.  แก๊ส  A  2  โมล  มีมวลโมเลกลุ  60  และแก๊ส  B  3  โมล  มีมวลโมเลกุล  40  แก๊สชนิดใดมี
ปริมาตรท่ี STP  มากกวา่กนั 
ก.  แก๊ส  A     ข.  แก๊ส  B 
ค.  แก๊ส A และแก๊ส B มีปริมาตรเทา่กนั  ง.  ข้อมลูไมเ่พียงพอ 
24.  สมชายต้องการเก็บแก๊สแอมโมเนียให้มีจ านวนโมลเท่ากับ  2  โมล  สมชายจะต้องเก็บแก๊สให้มี
ปริมาตรเทา่ใดท่ี STP 
ก.  11.2  ลกูบาศก์เดซิเมตร   ข.  22.4  ลกูบาศก์เดซิเมตร 
ค.  44.8  ลกูบาศก์เดซิเมตร   ง.  67.2  ลกูบาศก์เดซิเมตร 
25.  สารใดตอ่ไปนีมี้ปริมาตรท่ี  STP  มากท่ีสดุ 
ก.  แก๊สไฮโดรเจน  4  โมล   ข.  แก๊สออกซิเจน  3  โมล 
ค.  แก๊สแอมโมเนีย  2  โมล   ง.  แก๊สซลัเฟอร์ไดออกไซด์  1  โมล 
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26.  ข้อใดตอ่ไปนีมี้มวลของสารมากท่ีสดุ 
ก.  โพแทสเซียมคลอไรด์  13.75  กรัม   
ข.  โซเดียมไอออน 3.310 × 10 23   ไอออน 
ค.  แก๊สออกซิเจน 2.709 × 10 23   โมเลกลุ   
ง.  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 1.806 × 10 23   โมเลกลุ 
27.  แก๊สออกซิเจน  48.0 กรัม  มีก่ีอะตอม  และมีปริมาตรเทา่ใดท่ี STP 
ก.  9.03 × 10 23    อะตอม  67.2  ลกูบาศก์เดซิเมตร   
ข. 18.06 × 10 23  อะตอม  67.2  ลกูบาศก์เดซิเมตร 
ค.  9.03 × 10 23     อะตอม  33.6  ลกูบาศก์เดซิเมตร   
ง.  18.06 × 10 23  อะตอม  33.6  ลกูบาศก์เดซิเมตร 

28.  แก๊สแอมโมเนียจ านวน 4.48 ลกูบาศก์เดซิเมตร  ท่ี STP จงค านวณหาจ านวนโมลและจ านวน
โมเลกลุ 
ก.  0.2  โมลและ 1.204 × 10 23 โมเลกลุ  ข.  2.0  โมลและ 12.04 × 10 23 โมเลกลุ 
ค.  0.5  โมลและ 0.5 โมเลกลุ   ง.  5.0  โมลและ 5.0 โมเลกลุ 
29.  สารคูใ่ดตอ่ไปนีมี้จ านวนโมเลกลุเทา่กนั 
ก.  C2H5OH  23  กรัม กบั  CCl4  77  กรัม  ข.  CH3COOH  30  กรัม กบั  H2O 18  กรัม 
ค.  CaO  56  กรัม กบั  C2H5OH  23 กรัม  ง.  CCl4  77 กรัม กบั  H2O 18 กรัม 
30.  แก๊สออกซิเจน (O2) 8.0 กรัม มีปริมาตรเทา่ใดท่ี STP 
ก.  5.6 ลกูบาศก์เดซิเมตร   ข.  11.2 ลกูบาศก์เดซิเมตร 
ค.  22.4 ลกูบาศก์เดซิเมตร   ง.  44.8 ลกูบาศก์เดซิเมตร 
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คู่มือการใช้ 

โปรแกรมส าเร็จรูป 

ในการประเมินคุณลักษณะ 

ดี  เก่ง  มีความสุข 
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คู่มือการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการประเมินคุณลักษณะดี  เก่ง  มีความสุข 

 

ค าชีแ้จง 

 โปรแกรมการวิเคราะห์มีแผ่นงาน อยู่ 4 แผน่ 

1. ตารางกรอกข้อมลู 
2. ผลลพัธ์ 
3. อธิบาย 
4. Grid scale 

 

วิธีการใช้ 

แผ่นตารางกรอกข้อมูล 

 เป็นแผน่กรอกข้อมลู ส าเร็จรูป มีข้อค าถาม จ านวน 60 ข้อ เป็นข้อค าถามรวม ทัง้ 3 ด้าน  

       - ดี    จ านวน      20 ข้อ 

  - เก่ง   จ านวน     20 ข้อ 

  - มีความสขุ  จ านวน     20 ข้อ 

1. การกรอกข้อมูล  เฉพาะบุคคล (นกัเรียนคนใดคนหนึง่) ตวัอยา่งเชน่ นางสาวกนกรัตน์ ตอบแบบสอบถาม 

ตัง้แต ่ข้อ 1-60 ข้อ  ให้น าผลกรอกลงในตาราง โดยใช้ ตวัเลข 1 ลงในช่องท่ี นางสาวกนกรัตน์ กรอก ช่องอ่ืน ๆ ไม่

ต้องกรอก ดงันี ้  

 

ข้อความ 
เหน็ด้วย

อย่างยิ่ง 
เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ 

ไม่เหน็

ด้วย 

ไม่เหน็

ด้วยอย่าง

ยิ่ง 

1.  ....................... 1     

2.  ……………….  1    

 

1.1. น าคะแนน 1 คะแนน กรอกลงในตารางทกุข้อค าถาม ทัง้ 60 ข้อค าถามโดยใช้วิธีการ
เล่ือนด้วยลกูศร 
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1.2. เม่ือกรอกครบเรียบร้อยทกุข้อแล้ว ให้ใช้เม้าส์เล่ือน cursor ไปคลิกส์ ท่ีชอ่งแผน่งาน 
ผลลพัธ์ในมมุซ้ายลา่งสดุ 

1.3. จะปรากฏผลลพัธ์ของคะแนนของสว่นเฉพาะ นางสาวกนกรัตน์ คะแนนชอ่งรวม ขวามือสดุ จะ
เป็นคา่คะแนนท่ีคณูด้วยคา่น า้หนกัของแตล่ะข้อแล้ว(ในแผน่งานท่ี 3 คือค าอธิบาย) 
 

ข้อความ 
เหน็ด้วย

อย่างยิ่ง 
เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ 

ไม่เหน็

ด้วย 

ไม่เหน็

ด้วยอย่าง

ยิ่ง 

รวม 
ผลรวม

คะแนน 

1.  ………………. 5     5 9 

2.  ……………….  4    4 

 

 

1.4. การบนัทกึผล เล่ือนเม้าส์ ไปท่ีมมุซ้ายบน กดแป้น                      จะปรากฏข้อความ                           
กดแป้น บนัทกึเป็น และใช้ ช่ือ ไฟล์ สว่นตวั เชน่  ผล 001 ข้อมลูทัง้หมดจะถกูบนัทกึไว้

ใน ไฟล์สว่นตวั ช่ือ ผล 001 นี ้จนกวา่จะใช้งานหมดสิน้ 

1.5. การแปลผล ออกเป็น Grid Scale อธิบายไว้แล้วใน แผน่งาน ช่ือ Grid Scale มมุลา่งซ้าย 
การล้างข้อมลู ภายหลงัจากกรอกข้อมลู และได้ผลลพัธ์ และ ไฟล์สว่นตวั ผล 001  

แล้ว จ าเป็นต้อง ลบข้อมลูท่ีกรอกไว้ ในแผ่นตารางกรอกข้อมูล เพื่อใช้งานใน 

ครัง้ต่อๆไป  

1.6. การล้างข้อมูล ในแผน่ตารางกรอกข้อมลู (โปรดศึกษาจาก ข้อ 2.7 ข้อต่อไป) 

 

2. การกรอกข้อมูล แบบกลุ่มตัวอย่าง (มากกวา่ 1 คน/ ตามขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง) 
2.1. ตวัอยา่ง เชน่ มี 30 คน  โดยตอบ  เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 5 คน เห็นด้วย 10 คน ไมแ่นใ่จ 5 

คน  ไมเ่ห็นด้วย 5 คน และไมเ่ห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 คน  ดงันี ้
 
 

 

แก้ไข บนัทกึเป็น 
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ข้อความ 
เหน็ด้วย

อย่างยิ่ง 
เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ 

ไม่เหน็

ด้วย 

ไม่เหน็

ด้วยอย่าง

ยิ่ง 

1.  ………………. 5 10 5 5 5 

2.  ………………. 10 5 5 5 5 

 

2.2.  กรอก ข้อ 2 – ข้อ 60 ทกุข้อ จนครบ 
2.3.  เม่ือกรอกครบเรียบร้อยทกุข้อแล้ว ให้ใช้ เม้าส์เล่ือน cursor ไป กดแป้น ท่ีชอ่งแผน่งาน 

ผลลพัธ์ ในมมุ ซ้ายลา่งสดุ 
2.4.  จะปรากฏผลลพัธ์ ของคะแนนของกลุม่ตวัอยา่ง คะแนนชอ่งรวม ขวามือสดุ จะเป็นคา่คะแนนท่ี 

คณูด้วยคา่น า้หนกัของแตล่ะข้อแล้ว(ในแผน่งานท่ี 3 คือค าอธิบาย) 
 

ข้อความ 
เหน็ด้วย

อย่างยิ่ง 
เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ 

ไม่เหน็

ด้วย 

ไม่เหน็

ด้วยอย่าง

ยิ่ง 

รวม 
ผลรวม

คะแนน 

1.  ………………. 25 40 15 10 5 95 195 

2.  ………………. 50 20 15 10 5 100 

 

2.5.  การบนัทกึผล เล่ือนเม้าส์ ไปท่ีมมุซ้ายบน กดแป้น                    จะปรากฏข้อความ                          
กดแป้น บนัทกึเป็น และใช้ ช่ือ ไฟล์ สว่นตวั เชน่  ผล 001 ข้อมลูทัง้หมดจะถกูบนัทกึไว้

ใน ไฟล์สว่นตวั ช่ือ ผล 001 นี ้จนกวา่จะใช้งานหมดสิน้ 

2.6. การแปลผล ออกเป็น Grid Scale อธิบายไว้แล้วใน แผน่งาน ช่ือ Grid Scale มมุลา่งซ้าย 
การล้างข้อมลู ภายหลงัจากกรอกข้อมลู และได้ผลลพัธ์ และ ไฟล์สว่นตวั ผล 001  

แล้ว จ าเป็นต้อง ลบข้อมลูท่ีกรอกไว้ ในแผ่นตารางกรอกข้อมูล เพื่อใช้งานใน  

ครัง้ต่อๆไป 

2.7. การล้างข้อมูล ในแผน่ตารางกรอกข้อมลูท าได้โดย การเล่ือน เม้าส์ ไปท่ีตวัเลข ตวัแรก 
ในข้อท่ี 1  กดเม้าส์  1 ครัง้ แล้วเล่ือนให้ ไฮไล้ส์ ลงให้ ครอบคลมุ ข้อมลูท่ีกรอก 

     ทัง้หมด 60 ข้อ กดแป้น                   ข้อมลูทัง้หมดจะหายไป รวมทัง้ข้อมลูแผน่งาน  

แก้ไข บนัทกึเป็น 

ล้าง 
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      ผลลพัธ์ ก็จะหายไปด้วย แผน่ตารางกรอกข้อมลู พร้อมจะถกูใช้งานการกรอกข้อมลู 

      อีกครัง้ 

หมายเหตุ  ไฟล์สว่นตวั ผล 001 ท่ีบนัทกึไว้แล้ว เม่ือใช้งานเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถ ลบทิง้

ได้ เชน่เดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมส าเร็จรูป 

ในการประเมินคุณลักษณะ 

ดี  เก่ง  มีความสุข 
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โปรแกรมส าเร็จรูปในการประเมินคุณลักษณะดี  เก่ง  มีความสุข 
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