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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี 

ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์ ของนักเรียน         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้        
ที่หลากหลายวิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้  ปริมาณสัมพันธ์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                  
3) เพ่ือเปรียบเทียบการคิดแก้ปัญหา ก่อนและหลังแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี ร่วมกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้  ปริมาณสัมพันธ์ ของนักเรียน               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหา
โจทย์ค านวณเคมี  ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณ
สัมพันธ์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัย ครั้ งนี้  ได้แก่  นักเรียน                           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 จ านวน 32 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  
เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะ การแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี  ร่วมกับการจัดกิจกรรม           
การเรียนรู้ที่หลากหลายวิชาเคมี  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3) แบบวัดการคิดแก้ปัญหา              
4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะ  การวิเคราะห์ข้อมูล                   
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบค่าที 
(t – test  dependent Samples) 

ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1) ผลพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี ร่วมกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 79.49/78.68  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ก าหนดไว้  2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี  ร่วมกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) การคิดแก้ปัญหาของนักเรียน  
ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี  ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่หลากหลายวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการ
แก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี  รว่มกบัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณ
สัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  อยู่ในระดับมาก   
 
ค าส าคัญ  : ทักษะการแก้ปัญหาโจทย์  กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 



Abstract 
 

The purposes of this research were 1) to develop the practice exercises for 
solving chemistry problem-solving problems together with organizing various learning 
activities in chemistry learning unit stoichiometry learning unit of 10th-grade students with 
the criteria set as 75/75; 2) to compare the 10th-grade students’ learning achievement 
before and after learning through the practice exercises for solving chemistry problem-
solving problems together with organizing various learning activities in chemistry learning 
unit stoichiometry learning unit; 3) to compare the 10th-grade students’ problem-solving 
skills before and after learning through the practice exercises for solving chemistry 
problem- solving problems together with organizing various learning activities in 
chemistry learning unit stoichiometry learning unit, and 4) to study the 10th-grade 
students’ satisfaction towards the practice exercises for solving chemistry problem-solving 
problems together with organizing various learning activities in chemistry learning unit 
stoichiometry learning unit 

The sample group used in this research was 32 of the 10th-grade students, selected 
by cluster random sampling. The instruments used in this research were 1) the practice 
exercises for solving chemistry problem-solving problems together with organizing 
various learning activities in chemistry learning unit stoichiometry learning unit; 2) learning 
achievement test; 3) problem-solving questionnaire; 4) the satisfaction questionnaire. Data 
analysis using content analysis, percentage, mean, standard deviation and t-test dependent 
samples.  

 

 The results of this research were as followed:  
1) The development of the 10th-grade students’ skills on the practice exercises for 

solving chemistry problem-solving problems together with organizing various learning 
activities in chemistry learning unit stoichiometry learning unit had an efficiency of 
79.49/78.68 which was higher than the criteria set at 75/75.  

2) The 10th-grade students who learned by the practice exercises for solving 
chemistry problem-solving problems together with organizing various learning activities in 
chemistry learning unit stoichiometry learning unit had higher achievement than before 
learning at the .05 level of statically significant difference.  

3) The 10th-grade students’ problem-solving skills before and after learning 
through the practice exercises for solving chemistry problem solving-problems together 
with organizing various learning activities in chemistry learning unit stoichiometry learning 
unit had higher achievement than before learning at the .05 level of statically significant 
difference.  

4) the 10th-grade students’ satisfaction towards the practice exercises for solving 



chemistry problem-solving problems together with organizing various learning activities in 
chemistry learning unit stoichiometry learning unit as a whole at the high level.  
 
Key word : Problem-Solving Skills    Organizing Various Learning Activities  
 
บทน า 

การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษท่ี 21  นั้น  สังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านของ 
การพัฒนาประเทศให้มีความสมดุลและยั่งยืน  ซึ่งต้องมีการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้ความ
เขม้แข็งและมีก าลังเพียงพอในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพัฒนาได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการพัฒนา
ก าลังคนหรือทุนมนุษย์ใหพ้ร้อมรับมือกับการแกปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น  
ยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคท่ีข้อมูลข่าวสารและความรู้ใหม่ๆเกิดข้ึนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  องค์กร
ต่าง ๆ ในประเทศสหรัฐ อเมริกา ได้พัฒนาแนวคิดเรื่อง “ทักษะแห่งอนาคตใหม่  : การเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21”  ขึ้นโดย  เนื่องจากหน่วยงานเหล่านี้เห็นความจ าเป็นที่เยาวชนจะต้องมีทักษะส าหรับการออกไป 
ด ารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 จึงได้พัฒนาวิสัยทัศน์และกรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ที่เยาวชนต้องม ี ซึ่งมีองค์ประกอบ ได้แก่ การอ่าน การเขียนคณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร 
การร่วมมือ ความคิดสร้างสรรค์  ทักษะชีวิตและอาชีพทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การร่วมมือ 
ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี  รวมทั้งการบริหารจัดการ
ด้านการศึกษาแบบใหม่ (วิจารณ์ พานิช. 2555 : 16) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560  มาตรา 54  บัญญัติว่ารัฐต้องด าเนินการ
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดย
ส่งเสริมและสนับสนุน  ให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  
การศึกษาต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน 
และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  มาตรา 69 รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และศิลปะวิทยาการแขนงต่าง ๆ ให้เกิดความรู้ การพัฒนา 
และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของสังคมและเสริมสร้างความสามารถของคนในชาติ (ราชกิจจานุเบกษา.  
2560 : 14 - 18)   

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562   หมวด 1 บทความทั่วไป  ความ
มุ่งหมายและหลักการ มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็น ไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วม 
กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  หมวด 4  แนวทางการจัดการศึกษา  มาตรา 24  การจัดกระบวนการเรียนรู้  
ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการดังนี้  1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) ฝึกทักษะกระบวนการคิด  
การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์  และการประยุกต์ ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา  3) จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติ  ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและ
ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  (ราชกิจจานุเบกษา.  2562 : 49)   

 การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานหลายด้าน การพัฒนาประเทศไทยไปสู่



การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในระยะยาวได้นั้น ประเทศต้องเร่งพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะมุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนา 
นวัตกรรมเพ่ือท าให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่า  การพัฒนาในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ไปจะเป็นช่วงที่มุ่งเน้นการพัฒนา
บนฐานภูมิปัญญา ที่เกิดจากการใช้ความรู้และทักษะ การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  ดังนั้นการเตรียม 
พร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน ใน
ทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทุนมนุษย์ท่ีมีศักยภาพสูง  การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของคน 
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่เหมาะสม และทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละ
ช่วงวัยตามความเหมาะสม เช่น เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นพัฒนาทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมี
ความคิดสร้างสรรค์  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2559 : 1-15) 
 การพัฒนาต้องปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  
สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ  และสนับสนุนให้เด็กเข้า
ร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพ่ือให้ประเทศไทยพัฒนาเข้าสู่สังคมนวัตกรรม
และเตรียมการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงในอนาคต   แนวทางการพัฒนาในช่วงระยะเวลา 5 ปี จะต้องให้
ความส าคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  ต้องสร้างบรรยากาศและสภาวะที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และพัฒนา
ความคิด  สร้างสิ่งจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจ  และพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในสถานศึกษา  (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2559 : 163-165) 
 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ   กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน  ให้ปรังปรุง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ให้มีเนื้อหาจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นส าคัญ  ให้มีการเชื่อมโยงความรู้และ
กระบวนการเรียนรู้  โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด  เน้นให้เกิดการคิด
วิเคราะห์  คิดแก้ปัญหา  และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2560 : 2) 

นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
มุ่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล  คิดสร้างสรรค์ คิด
วิเคราะห์วิจารณ์  มีทักษะที่ส าคัญท้ังทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ 21  มุ่ง
ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  
สามารถตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูล หลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ การจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์จึงมีเป้าหมายที่ส าคัญ เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการ
แก้ปัญหา และการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ  (ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา.2560 : 1-2) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา
และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” ได้วางเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  (3Rs8Cs)  ซึ่งทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ทักษะด้านความ



ร่วมมือ  การท างานเป็นทีม  และภาวะผู้น า เป็นส่วนหนึ่งของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2560 : 8-16) 

จากที่กล่าวมา  จะเห็นว่ารัฐพยายามพัฒนาคุณภาพและการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุก
รูปแบบให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้  โดยให้ผู้สอนจัดเนื้อหาสาระ  จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรยีน  โดยค านงึถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึกผู้เรียนให้เกิดทักษะกระบวนการคิด   
การประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา  และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง  ฝึกการปฏิบัติ  ให้ท าได้  คิดเป็น  ท าเป็น  แต่ก็ไม่ประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายจะเห็นได้จาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนลดลงทุกปี  น่าจะเกิดจากหลายสาเหตุอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ในยุคที่มีความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว  ซึ่งวิชาวิทยาศาสตร์นั้นมีบทบาท
ส าคัญอย่างยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะเกี่ยวข้องกบัทุกคนทั้งในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
และการท างานอาชีพต่าง ๆ วิทยาศาสตร์ จะช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิดและมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  
โดยเน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะในการคน้คว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรม การลงมือปฏิบัติ  
สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2552 : 94) 
 วิชาเคมีเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ง  ที่มีบทบาทส าคัญร่วมกับวิทยาศาสตร์แขนงอ่ืนๆ ทั้ง
วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  เราจะไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการแสดงฤทธิ์ของยารักษาโรค  
การเจริญเติบโตของพืช  การเกิดและการสลายของสารพิษ การท างานของสารเคมีได้อย่างถ่องแท้ ถ้าเรา
ขาดความรู้ทางเคมี  ดังนั้นคนจ านวนมากจึงเรียนเคมีเพ่ือจะได้เข้าใจกระบวนการสร้างและสลาย หรือการ
เปลี่ยนแปลงพลังงานภายในพืช สัตว์ และมนุษย์ เคมีเป็นวิทยาการที่น่าสนใจให้ความรู้ถึงพฤติกรรมของสสาร
ต่างๆ  และเราต้องเกี่ยวข้องกับเคมีอยู่ทุกวันตลอดชีวิต (กฤษณา  ชุติมา. 2547 : 2) วิชาเคมีเป็น
วิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับสสาร  ทั้งสมบัติและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสสาร ซึ่งสสารนั้นมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับนักเรียนทุกคน ความรู้ในวิชาเคมีจึงสมารถน าหประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการ
ปะกอบอาชีพในอนาตคได้  เนื้อหาของวิชาเคมีมีทั้งส่วนที่เป็นทฤษฎีและส่วนที่เป็นค านวณ  ในส่วนที่เน้น
ค านวณนั้นเป็นเรื่องค่อนข้างเข้าใจยากและซักซ้อน  ผู้เรียนต้องอาศัยความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์
ค านวณที่มีขั้นตอนอย่างเป็นระบบจึงจะสามารถแก้ปัญหาโจทย์ค านวณได้อย่างถูกต้อง  ซึ่งจะส่งผลให้
นักเรียนมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเกิดทักษะในการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมีดีข้ึน 
 ผลการประเมินที่ผ่านมา  เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในปี 2559 ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย วิชาวิทยาศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ย31.62  ซึ่งมีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 50  ความสามารถในการเรียนรู้
ของผู้เรียนเทียบกับนานาประเทศทั่วโลกและในอาเซียน ผลการประเมิน PISA 2015 (ปี 2558) คะแนน
เฉลี่ยเรื่องการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ยนานาชาติ (OECD) ประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 55  จาก 72 
ประเทศซึ่งต่ ากว่าประเทศสิงคโปร์  และเวียดนาม  โดยภาพรวมผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษายังไม่เป็น
ที่น่าพึงพอใจ  นักเรียนยังขาดความสามารถในการจัดการ  การสังเคราะห์ข้อมูลที่สืบค้นได้  และการน า 
ไปใช้ประโยชน์ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2560 : 33-64)   



 แบบฝึกทักษะเป็นสื่อการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง  ที่ครูใช้ฝึกทักษะหลังจากที่นักเรียนได้เรียน
เนื้อหาจากแบบเรียน ใบความรู้ หรือแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ มาแล้ว  โดยสร้างขึ้นเพ่ือเสริมสร้างทักษะให้แก่
นักเรียน มีลักษณะเป็นแบบฝึกหัดที่มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ท า โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาความสามารถ
ของนักเรียน (สุนันทา  สุนทรประเสริฐ.  2545 : 36) วิธีสอนแบบแก้ปัญหา (Problem Solving) เป็นวิธีสอน
ที่ฝึกให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน โดยมีการประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมรวมกับความรู่
ใหม่  และกระบวนการต่างๆ เพ่ือใช้แก้ปัญหา  หลักการส าคัญในวิธีการสอนแก้ปัญหา คือ ให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเอง ได้ลงมือกระท ากิจกรรม การเรียนรู้เน้นทักษะการแสวงหาความรู้ การค้นพบ การสร้างสรรค์
ความรู้ด้วยตนเอง น ากระบวรการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในขั้นตอนการจัดกิจกรรม (สุคนธ์  สินธพานนท์. 
2560 : 94)  ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism)  เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการสร้างพลัง
ความรู้ในตนเองและด้วยตนเองของผู้เรียน  หากผู้เรียนมีโอกาสได้สร้างความคิดน าเสนอความคิดของตนเอง  
ไปสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  จะท าให้เกิดความคิดนั้นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  
เมื่อผู้เรียนสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา หมายถึงการสร้างความรู้ขึ้นมาด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นความรู้ที่คงทน  ไม่ลืม
ง่าย  สามารถถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนเข้าใจเข้าใจความคิดของตนได้ดี  และเป็นฐานให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ต่อไป
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด(ทิศนา  แขมมณี. 2560 : 96)  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เป็นการเรียนรู้
ที่แบ่งผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันออกเป็นกลุ่ม เพ่ือท างานร่วมกัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกทักษะ
กระบวนการทางสังคม  ผู้เรียนทราบถึงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มที่ต้องช่วยและร่วมกันเรียนรู้  ผลการ
เรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคนส่งผลต่อผลรวมของกลุ่ม (สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า. 2552 : 171)  วิธีการ
สอนแบบเปิด  (Open Approach) เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้มีประสบการณ์
หลากหลายกับปัญหาปลายเปิดที่มีลักษณะหลายๆค าตอบอันเกิดจากกระบวนการแก้ปัญหาหลากหลายวิธีที่
นักเรียนคิดออกมาไม่ใช่ครูเป็นผู้บอกค าตอบเหมือนการเรียนการสอนในปัจจุบันที่มุ่งแต่ผลลัพธ์ในการสอบ 
แข่งขันขาดการจัดกระบวนการทางความคิดที่จะให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผล   การจัด   
การเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 5Es  เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และจากกลุ่มท่ี
ท างานร่วมกันสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและช่วยให้มีพัฒนาการด้านกระบวนการการคิดที่
หลากหลาย (สกุล  มูลแสดง. 2554  : 112) 
 ผู้วิจัยจึงต้องการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณในการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณ
สัมพันธ์  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนว
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism)   วิธีสอนแบบแก้ปัญหา (Problem Solving) การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD  วิธีการสอนแบบเปิด  (Open Approach) และการจัดการเรียนรู้
ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 5Es  โดยมีสื่อคือแบบฝึกทักษะให้นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณในวิชา
เคมี 

ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงพัฒนาแบบฝกึทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณ
สารสัมพันธ์ จ านวน 6  ชุด ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับวิธีสอนแบบการสอนแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้(Learning  Cycle)  การเรียนรู้แบบแก้ปัญหา (Problem Solving)  การเรียนรู้แบบการสร้างองค์
ความรู้(Constructivism)  การเรียนรู้แบบเปิด(Open Approach)  การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
(Student Teams-Achievement Division)  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ 
ปริมาณสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี 
เพ่ือพัฒนาการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อไป 
 
 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์
ค านวณเคมี ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
 3. เพ่ือเปรียบเทียบการคิดแก้ปัญหา ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์
ค านวณเคมี ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย วิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
 4.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณ
เคมี  ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
 

สมมติฐานของการศึกษา 
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์ โดยใช้แบบฝึก
ทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี  ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายวิชาเคมี   หน่วย
การเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน  

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์ โดยใช้แบบฝึก
ทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี  ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายวิชาเคมี   หน่วย
การเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากปัญหานักเรียนมีปัญหาการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณท่ีท าให้ผลการเรียนในวิชาเคมี    หน่วย
การเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์  ยังไม่ถึงเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้  ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดการสร้างแบบ 
ฝึกทักษะ     แก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี  เพ่ือเสริมสร้างทักษะให้แก่นักเรียน  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนา
ความสามารถของนักเรียน  และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ได้แก่ การน าวิธีสอนแบบแก้ปัญหา 
(Problem Solving) ที่ฝึกให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาอย่างมีข้ันตอน โดยมีการประยุกต์ใช้ความรู้และ
ประสบการณเ์ดิมรวมกับความรู้ใหม่  การสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism)  โดยผู้เรียนมีโอกาสได้
สร้างความคิดน าเสนอความคิดของตนเอง  ไปสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยี  การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เพ่ือส่งเสริม การท างานร่วมกัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการ
ทางสังคม   วิธีการสอนแบบเปิด  (Open Approach) ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้
นักเรียนได้มีประสบการณ์หลากหลาย และการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 5Es  เป็นการจัด
กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และจากกลุ่มท่ีท างานร่วมกันสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
และช่วยให้มีพัฒนาการด้านกระบวนการการคิดท่ีหลากหลาย  ส่วนการคิดแก้ปัญหาเป็นการน า
ประสบการณ์เดิมที่เกิดจากการเรียนรู้มาเป็นพื้นฐานการแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือปัญหาใหม่  โดยมี
ล าดับขั้นตอนหรือกระบวนการในการแก้ปัญหาให้บรรลุเป้าหมาย (สุคนธ์  สินธพานนท์.  2560 : 206) 



 เพ่ือเป็นการน าแบบฝึกทักษะแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี  ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ
การคิดแก้ปัญหาของนักเรียน  ผู้ศึกษาได้สรุปกรอบแนวคิดทฤษฎีในการก าหนดการศึกษาผลการใช้แบบ
ฝึกทักษะแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมีร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ร่วมกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย  วิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ดังภาพที่ 1  ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
1. การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (Learning  Cycle)   
2.การเรียนรู้แบบแก้ปัญหา(Problem Solving) 
3. การเรียนรู้แบบการสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) 
4. การเรียนรู้แบบเปิด  (Open Approach) 
5. การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
(Student Teams-Achievement Division) 

                สื่อ 
 
1. แบบฝึกทักษะแก้ปัญหาโจทย์
ค านวณเคมี 
 

 
 
 

    

         สภาพปัญหา 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
2. แก้ปัญหาโจทย์ค านวณ
ไม่ได้ 
3. ไม่สนใจเรียน 

 แบบฝึกทักษะแก้ปัญหาโจทย์ 
ค านวณเคมี ร่วมกับ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ที่หลากหลายวิชาเคมี 

หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์   
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

       ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. การคิดแก้ปัญหา 
3. ความพึงพอใจ 

     
     

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

แบ่งออกเป็น  4  ขั้นตอน คือ 1) การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี 
ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อน
และหลังการใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายวิชาเคมี 3) การเปรียบเทียบการคิดแก้ปัญหา ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหา 
โจทย์ค านวณเคมี ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายวิชาเคมี  4) การศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี  ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    



1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากร  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มการเรียน 
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  จ านวน 7 ห้องเรียน รวม 210 คน โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อ าเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 
จ านวน 32 คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster  Random  Sampling) 
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
              2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี
จ านวน 6 ชุด  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (Learning Cycle)  แบบการเรียนรู้แบบ
แก้ปัญหา(Problem Solving)  แบบการเรียนรู้แบบการสร้างองค์ความรู้ (Constructivism)  แบบการ
เรียนรู้แบบเปิด (Open Approach)  แบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD (Student Teams-
Achievement Division)  ที่มีล าดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ ที่
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้  จ านวน 15 แผน   
    2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
  2.2.1 แบบวัดการคิดการคิดแก้ปัญหา  จ านวน 3 ข้อ ที่มีความเชื่อม่ัน เท่ากับ .96 
  2.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์  
เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ได้ค่าความยากง่าย
(p) อยู่ระหว่าง 0.31-0.72  และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.22-0.63 และค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 
.836 
  2.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์
ค านวณเคมี  ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายวิชาเคมี  จ านวน 20 ข้อ  มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)  5 ระดับ  โดยมีเนื้อหาครอบคลุมองค์ประกอบ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนเรียน  ระหว่างเรียน และหลังเรียน 
 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     3.1  ศึกษาทฤษฎีการสร้างแบบฝึกทักษะ  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้   และการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบวัด
การคิดแก้ปัญหา 
     3.2 การออกแบบและสร้างแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี  ร่วมกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลายวิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  และหา
ค่าประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากลาย  
     3.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบวัดการคิดแก้ปัญหา  และแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี  ร่วมกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ที่หลากหลายวิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  และ
หาค่าประสิทธิภาพของแบบทดสอบ แบบวัดการคิดแก้ปัญหา  และแบบประเมินความพึงพอใจ 
    3.4 ประเมินผลก่อนเรียนด้วยแบบวัดการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จากนั้นจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี  ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เมื่อเสร็จสิ้นแล้วประเมินผลหลังเรียนด้วยแบบวัดการคิดแก้ปัญหา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี 
ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 



 4. การวิเคราะห์ข้อมูล   
    4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis) ส าหรับการพัฒนา

แบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และหาค่าประสิทธิภาพ โดยค านวณค่าร้อยละ 
    4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ

เปรียบเทียบการคิดแก้ปัญหา  ก่อนและหลังเรียน  โดยการทดสอบค่าที (t – test  dependent Samples)  
และประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  ที่มีต่อแบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลาหลาย 
ใช้แบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  โดยค านวณค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 

 5. ผลการวิจัย 
    การผลวิจัยการรายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี  ร่วมกับ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  เป็นดังนี้ 
    5.1 ผลพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้           
ทีห่ลากหลายวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้น 
มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 79.49/78.68  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ก าหนดไว้  

   5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ 
ค านวณเคมี  ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  5.3 การคิดแก้ปัญหาของนักเรียน  ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหา 
โจทย์ค านวณเคมี  ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  5.4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี  รว่มกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายวชิาเคมี หนว่ยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ ์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4  
อยู่ในระดับมาก   
 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการทดลองหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี ร่วมกับ 
     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์ ของ 
     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

แบบฝึกทักษะ 
ชุดที่ 

ร้อยละคะแนน
กระบวนการ(E1) 

ร้อยละคะแนนทดสอบ 
หลังเรียน(E2) 

ประสิทธิภาพของแบบฝึก
ทักษะ 
E1 / E2 

1 78.44 77.92 78.44/77.92 
2 80.31 79.17 80.31/79.17 
3 79.06 78.96 79.06/78.96 
4 79.31 78.33 79.31/78.33 
5 80.38 79.38 80.38/79.38 
6 79.44 78.33 79.44/78.33 

สรุป 76.49 78.68 79.49/78.68 



จากตารางที่ 1  พบว่าผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี  ร่วมกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายวิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4  จากกลุ่มตัวอย่าง  ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562  
พบว่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี  ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายวิชาเคมี  ชุดที่ 1 ถึงชุดที่ 6 เท่ากับ 78.44/77.92   80.31/79.17   79.06/78.96 
79.31/78.33  80.38/79.38  และ  79.44/78.33  ตามล าดับ  และโดยสรุป เท่ากับ  79.49/78.68    
นั้นคือ แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี  ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
วิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ 
79.49/78.68    ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์  75/75  ที่ก าหนดไว้   
 
ตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหา 
     โจทย์ค านวณเคมี  รว่มกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย วชิาเคมี หน่วยการเรียนรู้ 

    ปริมาณสัมพันธ์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

คะแนนเต็ม n X  S.D. t 

ก่อนเรียน 
 
หลังเรียน 

30 
 

30 

32 
 

32 

9.44 
 

23.72 

2.23 
 

2.22 

 
21.629 

**  p < .05 
 

จากตารางที่ 2  พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาเคมี 
หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์  หลังเรียนโดยใช้แบบฝกึทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี  
รว่มกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ         
ที่ระดับ .05    
 

ตารางท่ี 3  สรุปผลการวิเคราะห์การคิดแก้ปัญหา  หลังการใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณ 
     เคมี  รว่มกับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  รว่มกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

     ที่หลากหลายวิชาเคมี หนว่ยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
 

ลักษณะการคิดแก้ปัญหา คะแนนเต็ม X  S.D. ร้อยละ 

การตระหนักรู้ปัญหา 3 2.59 0.41 86.46 
การค้นหาสาเหตุของปัญหา 4 3.22 0.46 80.47 
การก าหนดปัญหา 4 3.20 0.52 80.08 
แนวทางการแก้ปัญหาและค้นหาค าตอบ 5 3.94 0.62 78.75 
การสรุปและประยุกต์การแก้ปัญหา 4 3.16 0.59 78.91 

รวม 20 16.11 1.85 80.55 



จากตารางที่ 3  พบว่าลักษณะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หลังการเรียนโดย
ใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี  รว่มกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายวชิาเคมี  
หน่วยการเรยีนรู้ ปริมาณสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  พบว่า การคิดแก้ปัญหาในภาพรวมมี
คะแนนเฉลี่ย  16.11  คะแนน  จากคะแนนเต็ม 20  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  80.55  และการคิดแก้ปัญหา
ด้านการตระหนักรู้ปัญหา  ได้คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 86.46  รองลงมาการคิดแก้ปัญหาด้าน
การค้นหาสาเหตุของปัญหา  ได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80.47  และการคิดแก้ปัญหาด้านแนว
ทางการแก้ปัญหาและค้นหาค าตอบ  ได้คะแนนต่ าสุด  มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคิดเป็นร้อยละ 78.75 
 
ตารางท่ี 4  การเปรียบเทียบการคิดแก้ปัญหา  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ก่อนและหลัง 
      ใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี  รว่มกับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้ ที ่
      หลากหลายวชิาเคมี  หน่วยการเรียนรู้  ปริมาณสัมพันธ ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
 

การคิดแก้ปัญหา คะแนนเต็ม n X  S.D. t 
ก่อนเรียน 
 
หลังเรียน 

20 
 

20 

32 
 

32 

7.84 
 

16.11 

1.05 
 

1.85 

 
25.468 

**  p < .05 
 

จากตารางที่ 4  พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีการคิดแก้ปัญหา  หลังเรียนโดยใช้ 
แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี  รว่มกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายวชิาเคมี    
หน่วยการเรยีนรู้ ปริมาณสัมพันธ์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05     
  
ตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณ 
    เคมี  ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายวิชาเคม ี
 

ความพึงพอใจของนักเรียน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.56 มากที่สุด 
ด้านแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี 4.46 มาก 
ด้านการวัดและประเมิน ผล 4.50 มาก 

ภาพรวม 4.50 มาก 
 

จากตารางที่ 5  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนอยู่ในระดับมาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยมีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผลดังนี้ 

1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี ร่วมกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลายวิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  พบว่า
แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มี



ประสิทธิภาพ เท่ากับ เท่ากับ 79.49/78.68  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75  ทีก่ าหนดไว้  ทั้งนี้เนื่องจากแบบฝึก
ทักษะ  ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายวิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้ผ่านขั้นตอนการพัฒนาอย่างมีระบบสามารถจัดองค์ประกอบ ในการท า
กิจกรรมได้ครอบคลุมผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ เนื่องจาก ผู้วิจัยศึกษาข้ันตอนการพัฒนาแบบฝึก
ทักษะ  แล้วน ามาปรับปรุงจัดล าดับขั้นตอนกิจกรรมให้เหมาะสม  โดยเริ่มจากศึกษาทฤษฎี  หลักการและ
แนวคิดในการพัฒนาแบบฝึกทักษะ  ศึกษาหลักสูตร  และค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  จากเอกสารและ
แหล่งความรู้ต่างๆ ท าให้มีข้อมูลเพียงพอ ในการพัฒนาแบบฝึกทักษะ หลังจากก าหนดวัตถุประสงค์ หลักการ  
ล าดับการจัดกิจกรรม  เนื้อหา สาระส าคัญ  และจุดประสงค์การเรียนรู้แล้ว  น าโครงร่างแบบฝึกทักษะไป
ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม  ได้มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ  ได้ปรับปรุงการเขียนสื่อความในการท ากิจกรรม  ก าหนดรายรายละเอียดที่สามารถปฏิบัติได้  
ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  และเม่ือจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ได้น าไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ มีการปรับปรุงการเขียนกิจกรรมการเรียนรู้ให้มี
รายละเอียดในการท ากิจกรรมของนักเรียน  ได้แก้ไขปรับปรุงแล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง  ก่อนน าไปหาประสิทธิภาพ จากการด าเนินการอย่างมีระบบ และมีขั้นตอนดังกล่าว  
จึงท าใหแ้บบฝึกทักษะที่พัฒนาขึ้น  สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้ครอบคลุมผลการเรียนรู้และสาระการ
เรียนรู้  ตามหลักสูตรก าหนด นอกจากนี้ยังท าให้นักเรียนมีโอกาสในน าไปศึกษาและฝึกทักษะเพ่ิมเติมนอก
เวลาเรียน  จึงท าใหแ้บบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้   

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์  ของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 4  พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยแบบฝึกทักษะ  การแก้ปัญหา
โจทย์ค านวณเคมี  ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายวิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณ
สัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละเรื่องจุดประสงค์การเรียนรู้แตกต่างกันออกไป  การจัด
กิจกรรมจึงใช้วิธีการสอนแตกต่างกัน  ดังนั้นการคัดสรรวิธีสอนมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้  ประกอบกับมีแบบฝึกทักษะที่มีคุณภาพร่วมใช้ในการจัดกิจกรรม  จึงท าให้นักเรียน
ได้ฝึกปฏิบัติจากแบบฝึกทักษะ  ได้ทบทวนความรู้ระหว่าครูกับนักเรียน  นักเรียนได้น าเสนอผลงานและ
อภิรายร่วมกันซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็วและคงทน  ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น  

3.  การคิดแก้ปัญหาวิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
จากการศึกษาพบว่าการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะ
การแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายวิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ 
ปริมาณสัมพันธ์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  ทั้งนี้เนื่องจากแบฝึกทักษะและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้ นักเรียนได้มีโอกาสตระหนักรู้
ปัญหา  สามารถค้นหาสาเหตุและรวบรวมข้อมูล ก าหนดประเด็นของปัญหา  หาแนวทางแก้ปัญหาและ
ค้นหาข้อสรุป  ตลอดจนการประยุกต์การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว เป็น
พฤติกรรมที่นักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา   

4.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ 
ค านวณเคมี ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายวิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4  พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการ



แก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี  ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายวิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ 
ปริมาณสัมพันธ์  ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 4  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนอยู่ใน
ระดับมาก  ทั้งนี้เนื่องจากวิชาเคมีเป็นวิชาที่เป็นนามธรรม  การมีแบบฝึกทักษะให้นักเรียนยังได้ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมท าให้เกิดความช านาญ  ท าให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียนวิชาเคมี   
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะด้านการเรียนการสอน 
 1.1 จากการวิจัยพบว่าการใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี  รว่มกับการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู้ที่หลากหลายวิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์  ส่งผลดีต่อนักเรียนในด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และการคิดแก้ปัญหา  วิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ดังนั้นจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดท าแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี  รว่มกับ  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ในวิชาเคมีหน่วยการเรียนรู้อื่น ๆ  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 1.2  การใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี  ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายวิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์ ไปพร้อมๆ กัน  เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่
นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้  ได้ฝึกปฏิบัติ  ได้เห็นภาพที่เป็นรูปธรรม  นักเรียนจะไม่เบื่อหน่ายการเรียน  มี
ความกระตือรือร้นในการเรียน  ซึ่งจะมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดแก้ปัญหา  จึงควร
น าไปใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 1.3  การใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมีในการเรียน  จะใช้เวลาในการ
ด าเนินกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามแนวคิดของตนเอง  เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนและแก้ไขปัญหา  หรือ
อุปสรรคใดๆ  ครูต้องคอยดูแล  แนะน าอย่างใกล้ชิด  เตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมเสมอ  เพ่ือให้
บรรลุวัตถุ ประสงค์ท่ีตั้งไว้  และบันทึกหลังจัดกิจรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไป 
 

2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 2.1  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี  รว่มกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ไปเปรียบเทียบกับการจัดกิจกรรม   การสอนแบบอ่ืนๆ  เช่น  การสอน
แบบ Problem  Based  Learning  ที่เป็นการจัดกิจกรรม การเรียนรู้เริ่มต้นจากปัญหาที่มีอยู่แล้วหา
แนวทางในการแก้ไข  ขณะที่การใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี  เป็นการที่นักเรียน
ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด  แล้วจึงน าความรู้ที่ได้ไปแก้ไขปัญหาต่อไป    

    2.2  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี  ที่ต่อ
กระบวนการคิดอ่ืนๆ เช่น  การคิดสังเคราะห์  การคิดเชิงเหตุผล  เป็นต้น เนื่องจากการใช้แบบฝึกทักษะ
การแก้ปัญหาโจทย์ค านวณเคมี  นักเรียนมีการฝึกการแก้ปัญหาโจทย์ค านวณ  อภิปรายร่วมกัน  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นจนสามารถสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง  นอกจากนี้ยังได้สร้างและวิเคราะห์ผลงานที่สร้างขึ้น
จากการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าว 
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