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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียน

และหลังเรียน 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70  
3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  
และ 4) เพือ่ศกึษาเจตคตติอ่วชิาเคมภีายหลงัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิสะเตม็ศกึษา กลุม่
ตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รวมทั้ง
สิ้น 40 คน โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ และแบบวัดเจตคติต่อวิชาเคมี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า
เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีสองกลุ่มไม่เป็นอิสระกัน และการทดสอบค่าทีกลุ่มเดียว 
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำาหนด ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่5 ทีไ่ดรั้บการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ
สะเต็มศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่5 ทีไ่ดรั้บการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ
สะเต็มศึกษาหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับ
การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคิดสะเต็มศกึษาหลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีนอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05       
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4. ภายหลังที่นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา มีเจตคติต่อวิชาเคมี 
อยู่ในเกณฑ์ระดับดี

คำ�สำ�คัญ: การจัดเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ เจตคติต่อวิชาเคมี

Abstract
The purposes of this research were 1) to compare the learning achievement  

between before and after learning. 2) to compare the learning achievement between after 
learning and 70 percent criteria. 3) to compare integrated science process skill between 
before and after learning and 4) to study attitude towards chemistry after learning using 
STEM education approach. The participants consisted of 40 eleventh grade students in the 
second semester of the 2020 academic year using cluster random sampling. The research 
instruments were STEM education approach lesson plans on the topic of reaction rate,  
science learning achievement test, integrated science process skills test and attitude towards 
chemistry test. The data were analyzed by means, standard deviation, dependent sample 
t-test and one-sample t-test.

The results findings were summarized as follows: 

1. The posttest mean scores of learning achievement of eleventh grade students 
after learning with the STEM education were statistically significant higher than the pretest 
mean scores at the.05 level.

2. The posttest mean scores of learning achievement of eleventh grade students 
after learning with the STEM education were statistically significant higher than the set of 70 
percent criteria at the.05 level.

3. The posttest mean scores of integrated science process skills of eleventh grade 
students after learning with the STEM education were statistically significant higher than the 
pretest mean scores at the.05 level.

4. After students learned with the STEM education approach, attitude towards  
chemistry of students was at a high level.

Keywords:	STEM Education Approach, learning achievement, integrated science process 
skills, attitude towards chemistry



Journal of Education, Mahasarakham University 197 Volume 15 Number 4 October - December 2021

บทนำา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาท

สำาคญัยิง่ต่อการพฒันาด้านความคิดและศกัยภาพ 
และพบว่าการศึกษาวิทยาศาสตร์อย่างมีคุณภาพ
สามารถช่วยพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 จึง
จำาเป็นอย่างยิ่งในการนำากิจกรรมการทดลอง 
เทคโนโลยี สื่อต่างๆ มาประกอบการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (สุพรรณี ชาญประเสริฐ, 2556: 10-11) 
เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนท้ังในชีวิต
ประจำาวันและการงานอาชีพต่างๆ ล้วนแล้วเป็น
ผลของความรูว้ทิยาศาสตรผ์สมผสานกบัความคดิ
สร้างสรรค์ และศาสตร์อ่ืนๆ ทั้งยังช่วยให้มนุษย์
ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิด
สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551: 37) เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับ
ความต้องการของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและ
นโยบายการพัฒนาประเทศไทยแลนด์ 4.0 ตาม
การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) และ
เปน็ท่ีต้องการของตลาดแรงงานพร้อมทัง้การสรา้ง
ทักษะวิชาชีพ 

ซึ่งได้จัดการศึกษาทุกระดับท้ังในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัยท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการและบริบทของพื้นที่ จึงสะท้อน
ถึงสภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอน
วิชาเคมี ที่ผู้สอนจะต้องมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางให้โอกาส
แก่ผู้เรียนได้เช่ือมโยงความรู้ภาคทฤษฎี และ
ภาคทดลองให้มากที่สุด ให้ผู้ เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติทดลองจริง โดยใช้ทักษะกระบวนการ
ทา ง วิ ท ย าศ าสต ร์ ขั้ น บู รณากา ร ร่ ว มด้ ว ย  
ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวจะทำาให้นักเรียน
ได้ รับการพัฒนา เจตค ติทางวิทยาศาสตร์  
อีกด้วย จากรายงานผลการทดสอบทางการ

ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวิชาวิทยาศาสตร์ปีการ
ศึกษา 2558-2561 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 33.40, 31.62, 29.37 และ 30.51 
ตามลำาดับ (สำานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา, 2558-2561) เมื่อ
พิจารณาผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ในระดับโรงเรียน พบว่า 
ผลคะแนนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2558-2561 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.12, 29.61, 29.53 
และ 29.88 ตามลำาดับ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมตอน
ปลาย โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ต่ำากว่าร้อยละ 
50 สะท้อนให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนต่ำาลง สอดคล้องกับการสัมภาษณ์
ครูสอนวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  
ของโรง เรี ยน พบว่า เนื้ อหา วิชา เคมีบาง
เนื้อหามีความซับซ้อน เป็นนามธรรมยากต่อ 
การเข้าใจ และไมส่ามารถนำาความรูท้ีไ่ดร้บัมาเชือ่ม
โยงกบัชวิีตประจำาวันได ้โดยเฉพาะเรือ่ง อตัราการ
เกดิปฏกิริยิาเคม ีมเีนือ้หาตอ้งใชจิ้นตนาการสงู ซึง่
ทำาใหน้กัเรยีนไมส่ามารถเขา้ใจในเน้ือหาทีเ่รยีนได้ 
ส่งผลให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนุกกับ
การเรียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่เป็น 
ทีน่า่พอใจ อกีทัง้จากการสังเกตพฤตกิรรมการเรยีน 
ของนักเรียนในการเรียนวิชาเคมี ผู้วิจัยพบว่า  
การสอนของผู้สอนยัง เ น้นวิธีสอนบรรยาย
มากเกินไปทำา ให้ผู้ เ รี ยนขาดการฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ  
และกระบวนการคิด ทักษะการเชื่อมโยงความรู้ 
ไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ข้ันบูรณาการ ซึ่งประกอบด้วย ทักษะการตั้ง
สมมติฐาน ทักษะการกำาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
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ทักษะการกำาหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะการ
ทดลอง และทักษะการตีความหมายข้อมูลและลง
ข้อสรุป จึงจำาเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาให้เกิดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ดังนั้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นเป้าหมายสำาคัญในด้าน
วิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นไปตามกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อ
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการในการประยุกต์
ใชอ้งคค์วามรูต่้างๆ เพ่ือแกป้ญัหา และใหน้กัเรยีน
สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้เรียนในช้ันเรียน
กับนวัตกรรมต่างๆ ในชีวิต ประจำาวันได้ (กวิน  
เชือ่มกลาง, 2556: 26-27) ซึง่รปูแบบการจดัการ
เรียนสอนสะเต็มศึกษาได้มีการบูรณาการเนื้อหา 
และทักษะด้านวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถพัฒนา
ให้ผู้เรียนนำาความรู้ทุกแขนงทั้งด้านความรู้ ทักษะ
การคดิสรา้งสรรค ์และทกัษะอืน่ๆ มาใช้ในการแก้
ปัญหา ค้นคว้า สร้าง และพัฒนาคิดค้นสิ่งต่างๆ 
ในโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศนำาไปสู่การสร้างนวัตกรรม 
ซ่ึงการเรียนรู้ที่กล่าวมาสอดคล้องกับทฤษฎี
การสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ 
ชิน้งาน (Constructionism) การเรยีนรูท้ีดี่เกดิจาก
ผู้เรียนมีโอกาสได้สร้างความคิด และนำาความคิด
ของตนเองไปสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยอาศัยสื่อและ
เทคโนโลยี ที่เหมาะสมจะทำาให้เห็นความคิดนั้น
เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน ความรู้ที่ผู้เรียนสร้างขึ้นใน
ตนเองน้ีจะมีความหมายต่อผู้เรียนจะอยู่คงทน  
ผู้เรียนจะไม่ลืมง่ายและจะสามารถถ่ายทอดให้ผู้
อื่นเข้าใจความคิดของตนได้ดี และยังจะเป็นฐาน
ให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ใหม่ต่อไปได้อย่าง
ไม่มีที่สิ้นสุด (ขวัญใจ เชิดชู, 2557: 161-162) 
ซึง่สอดคลอ้งกับงานวจิยัของ พลศกัดิ์ แสงพรมศร ี

(2558: 75) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
บูรณาการ และเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 5 ที่ได้รับการเรียน
รู้แบบสะเต็มศึกษากับแบบปกติ พบว่านักเรียนที่
ไดร้บัจดัการเรยีนรูแ้บบสะเตม็ศกึษา มผีลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรยีน ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ขั้นบูรณาการ และเจตคติต่อวิชาเคมีสูงกว่าการ
เรียนแบบปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่.01

จากสภาพปญัหา และงานวจิยัทีก่ลา่วมา 
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลการ
จดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิสะเตม็ศกึษา เรือ่ง อตัรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
บูรณาการ และเจตคติต่อวิชาเคมีของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อนำาผลการวิจัยที่ได้ไปใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การ
จดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิสะเตม็ศกึษาระหวา่งหลงั
เรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70

3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษาระหว่างก่อนเรียน และหลัง
เรียน
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4. เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาเคมีของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

สมมติฐานของการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่5 โดยใชก้ารจดัการเรยีนรูต้าม
แนวคิดสะเต็มศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 

3. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นบูรณาการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนดาราสมุทร ภาคเรียนที่ 2 ปีการ
ศกึษา 2563 จำานวน 2 หอ้งเรยีน จำานวนนกัเรยีน 
80 คน 

กลุ่ มตั วอ ย่าง  ไ ด้แก่  นัก เ รี ยน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนดาราสมุทร ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำานวน 1 ห้องเรียน 
จำานวนนักเรียน 40 คน (ชาย 21 หญิง 19) ซึ่ง
ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
(Unit Of Sampling) มีการจัดห้องเรียนแบบคละ
ความสามารถทางการเรียน

ตัวแปรที่ศึกษ�

1. ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้น
บูรณาการ และเจตคติต่อวิชาเคมี

เนื้อห�ที่ใช้ในก�รวิจัย

เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เรื่อง 
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี วิชาเคมี เพิ่มเติม 3ชั้น
มธัยมศึกษาปทีี ่5 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ซึ่งประกอบด้วยเน้ือหา ได้แก่ 1) ความ
หมายของอัตราการเกิด ปฏิกิริยาเคมี 2) แนวคิด
เกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี 3) พลังงานกับการ
ดำาเนินไปของปฏิกิริยาเคมี และ 4) ปัจจัยที่มีผล
ต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ระยะเวล�ที่ใช้ในก�รวิจัย

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ดำาเนิน
การในภาคเรยีนที ่2 ปกีารศกึษา 2563 ใชเ้วลาใน
การทดลองทั้งหมด 18 ชั่วโมง ซึ่งใช้เวลาทดสอบ
กอ่นเรยีน 2 ชัว่โมง และเวลาทดสอบ หลงัเรยีน 2 
ชั่วโมง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดำาเนินการวิจัยเอง

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะ
เต็มศึกษา ซึ่งผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดสะเต็มศึกษา
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ, 2557: 
4) มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การระบุปัญหา ผู้สอน
กระตุ้นความสนใจในกิจกรรมสะเต็มศึกษาด้วย
สถานการณ์หรือปัญหาของสถานการณ์นั้นๆ 
โดยกล่าวถึงสถานการณ์ที่ เป็นปัญหา ท่ีใกล้
เคียงกับในชีวิตประจำาวัน 2) การค้นหาแนวคิด
ที่เก่ียวข้อง นักเรียนลงมือทำาและเก็บรวบรวม
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ข้อมูลด้วยตนเอง โดยขั้นนี้ได้ใช้เทคโนโลยีร่วมกับ
การใชค้วามรูท้างวทิยาศาสตร ์เพือ่รวบรวมขอ้มลู  
3) การวางแผนและพัฒนา เพ่ือคิดออกแบบใน
การสรา้งผลงาน ซึง่เปน็ขัน้ทีน่กัเรยีนนำาองคค์วาม
รู้ที่ได้จากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และความรู้
ทางคณิตศาสตร์ ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลมา
ร่วมกันวางแผนการดำาเนินงาน และคิดออกแบบ
ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ผ่านกระบวนการทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 4) การทดสอบและประเมิน
ผล เป็นขั้นตรวจสอบความเรียบร้อยของผลงาน
นักเรียน โดยพิจารณาว่าผลงานสอดคล้องกับข้อ
จำากัดหรือไม่ และทำาการทดสอบ 2 ครั้ง ซึ่งครั้ง
ที่ 1 ทดสอบเพื่อหาข้อบกพร่องของเรือพลังงาน
แล้วแก้ไขใหม่ จนค้นพบวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดตาม
เงื่อนไขและเวลาที่กำาหนด และครั้งที่ 2 เป็นการ
แขง่จรงิของเรอืพลงังานของกลุ่มผูเ้รยีนทีเ่คลือ่นที่
ได้ไกลที่สุดจะเป็นผู้ชนะ 5) การนำาเสนอผลลัพธ์ 
ข้ันน้ีเป็นขั้นที่นำาเสนอชิ้นงานผ่านการผลิตสื่อวิดิ
โอที่สร้างขึ้นและเผยแพร่ ซึ่งในขั้นนี้นักเรียนใช้
ความรู้ทางเทคโนโลยี โดยผลการประเมินจาก 
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พบว่า ความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย
ความเหมาะสมอยู่เท่ากับ 4.57 ซึ่งถือว่าความ
เหมาะสมมากที่สุด

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 
30 ขอ้ ซึง่วดัพฤติกรรมดา้นพทุธพิสิยัตามแนวคิด
ของบลูมฉบับปรับปรุง (Bloom, 2001 อ้างถึงใน 
ชวลิต ชูกำาแพง, 2551: 132-147) ได้แก่ ความรู้
ความจำา ความเขา้ใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห ์
การประเมินค่า และการคิดสร้างสรรค์ โดยผล
การประเมิน จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พบว่า ค่า
ความสอดคล้องระหวา่งคำาถามกบัจดุประสงคก์าร
เรียนรู้และพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการวัดอยู่

ระหว่าง 0.60-1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 
0.33-0.78 ค่าอำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง 0.25-
0.70 และค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับตาม วิธีโลเวท
ท์เท่ากับ 0.89

3. แบบวัดทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรขั์น้บรูณาการ เปน็แบบทดสอบปรนัย 
4 ตวัเลอืก จำานวน 20 ข้อ โดยวดัพฤตกิรรมทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 
ทกัษะ ซึง่ยดึตามแนวทางของ วรรณทพิา รอดแรง
ค้า และจิต นวนแก้ว (2542: 3-5) ประกอบด้วย 
5 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะ
การกำาหนดและควบคมุตวัแปร ทกัษะการกำาหนด
นยิามเชงิปฏบิตักิาร ทกัษะการทดลอง และทกัษะ
การแปลความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป โดย
ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พบว่า ค่า
ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับพฤติกรรม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณา
การอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ค่าความยากง่ายอยู่
ระหว่าง 0.40-0.73 ค่าอำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง 
0.25-0.65 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.78 

4. แบบวัดเจตคติต่อวิชาเคมี เป็นแบบ
มาตรสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั จำานวน 20 ขอ้ ซึง่
ใช้กรอบแนวคิดของ วิชาญ เลิศลพ (2543: 52) 
ม ี5 ดา้น ไดแ้ก ่ดา้นความคดิเหน็ทัว่ไปตอ่วิชาเคม ี
ด้านการเห็นความสำาคัญของวิชาเคมี ด้านความ
สนใจในวิชาเคมี ด้านความนิยมชมชอบในวิชา
เคมี และด้านการแสดงออกหรือการมีส่วนร่วมใน
กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาเคม ีโดยผลการประเมนิ
จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พบว่า ค่าความสอดคล้อง
ระหว่าง ข้อคำาถามกับองค์ประกอบของเจตคติต่อ
วิชาเคมอียูร่ะหว่าง 0.60-1.00 มีคา่อำานาจจำาแนก
รายข้อโดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
อยู่ระหว่าง 0.42-0.81 และมีค่าความเชื่อมั่นของ
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แบบวดัทัง้ฉบบั โดยใช้สมัประสิทธแ์อลฟาของครอ
นบาคเท่ากับ 0.81

วิธีดำ� เนินก�รทดลองและก�รเก็บ
รวบรวมข้อมูล	

1. ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 
จำานวน 2 ชั่วโมง 

2. ดำาเนินการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ซึ่งมีการจัดการ
เรียนการสอนที่บูรณาการความรู้ใน 4 สาขาวิชา 
ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ มีลักษณะการสอนที่ตั้งอยู่
บนฐานการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ได้นำา
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการออกแบบชิ้นงาน และ
เพื่อใช้แก้ปัญหาตามขั้นตอนของกระบวนการ
ทางวิศวกรรม 5 ขั้น ได้แก่ 1) การระบุปัญหา  
2) การคน้หาแนว ทีเ่กีย่วขอ้ง 3) การวางแผนและ
พัฒนา 4) การทดสอบและประเมินผล 5) การนำา
เสนอผลลัพธ์ ในวิชาเคมี เรื่อง อัตราการเกิด
ปฏิกิริยาเคมี ใช้เวลา 14 ชั่วโมง จำานวน 1 แผน  
โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดำาเนินการสอนด้วยตนเอง 

3. เมือ่สิน้สดุการสอนตามกำาหนดแลว้จงึ
ทำาการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
บูรณาการ และแบบวัดเจตคติอต่อวิชาเคมี (ฉบับ
เดิม) จำานวน 2 ชั่วโมง 

4. นำาผลคะแนนที่ได้จากการตรวจแบบ
ทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบวดัทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการ และ
แบบวัดเจตคติต่อวิชาเคมี มาวิเคราะห์โดยวิธีการ
ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปทีี ่5 ทีไ่ดร้บัการจัดการเรยีนรูต้ามแนวคดิสะเตม็
ศึกษาก่อนเรียน (  = 9.08, S.D. = 2.68) และ
หลังเรียน (  = 23.35, S.D. = 1.97) โดยใช้การ
ทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน 
(dependent sample t-test) 

2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปทีี ่5 ทีไ่ดร้บัการจัดการเรยีนรูต้ามแนวคดิสะเตม็
ศึกษาหลังเรียน (  = 23.35, S.D. = 1.97) เทียบ
กับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบ
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว (one-sample t-test) 

3. วเิคราะหข์อ้มลูเพือ่เปรยีบเทยีบทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาก่อนเรียน (  = 
8.62, S.D. = 2.96) และหลังเรียน (  = 14.68, 
S.D. = 1.72) โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบกลุ่ม
ตวัอยา่งไมเ่ปน็อสิระตอ่กนั (dependent sample 
t-test)

4. วิเคราะห์เจตคติหลังเรียนท่ีได้รับ
การจัดการเ รียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  
มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การหาคะแนนเฉลี่ย ( ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนแต่ละด ้านของพฤติกรรการเรียนรู้ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน แสดงดังตาราง 1
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ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละด้านของพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

พฤติกรรมก�รเรียนรู้ n คะแนนเต็ม
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน

S.D. ร้อยละ S.D. ร้อยละ

ความรู้ความจำา 40 6 1.75 1.06 29.17 4.75 0.74 79.17

ความเข้าใจ 40 6 1.82 1.03 30.33 5.00 0.91 80.33

การประยุกต์ใช้ 40 4 1.23 1.00 30.75 2.95 0.81 73.75

การวิเคราะห์ 40 9 2.93 1.44 32.56 7.13 1.30 79.22

การประเมินค่า 40 3 0.83 0.78 27.67 1.55 0.88 71.00

การคิดสร้างสรรค์ 40 2 0.53 0.60 26.50 0.98 0.80 70.00

ภ�พรวม 40 30 9.08 2.68 29.50 23.35 1.97 75.58

2. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การ

จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน แสดงดังตาราง 2

ตาราง 2 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนช้ัน มธัยมศกึษา
ปีที่ 5 โดยใช้จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

คะแนน n S.D. df t p (1-tailed)

ก่อนเรียน 40 9.08 2.68 39
37.84* .000

หลังเรียน 40 23.35 1.97 39
*p <.05

จากตาราง 1 และ 2 พบว่า นักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้จัดการเรียนรู้ ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา มีภาพรวมของค่าเฉลี่ย
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (  = 
9.08, S.D. = 2.68) และหลังเรียน (  = 23.35, 
S.D. = 1.97) เมื่อนำาผลการวิเคราะห์ มาเปรียบ
เทียบ พบว่า มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเรียนรู้ใน
แต่ละด้าน พบว่า ด้านความเข้าใจ มีคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการวิเคราะห์ 
ด้านความรู้ความจำา ด้านการประยุกต์ใช้ด้านการ
ประเมนิค่า และด้านการคดิสรา้งสรรค ์ตามลำาดบั 

3. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา หลังเรียน
เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 แสดง ดังตาราง 3
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จากตาราง 3 มีภาพรวมของค่าเฉลี่ย
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษาหลังเรียน (  = 23.35, 
S.D. = 1.97) สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 หรือ 21 
คะแนนจากคะแนนเตม็ 30 คะแนน สรปุได้วา่ ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม

ศึกษาหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 2 

4. ผลการวิเคราะห์ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษาระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียน แสดงดังตาราง 4

ต�ร�ง	3 การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่5 โดยใชจั้ดการเรยีน
รูต้ามแนวคิดสะเต็มศึกษา หลงัเรยีนเทยีบกบัเกณฑ์รอ้ยละ 70 (21 คะแนนจากคะแนน เตม็ 
30 คะแนน)

กลุ่ม	ทดลอง n เกณฑ์ S.D. df t p (1-tailed)

หลังเรียน 40 21 23.35 1.97 39 4.46* .000
* p<.05

ต�ร�ง	4 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นบูรณาการ
ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่5 โดยใชก้ารจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิสะเตม็ศกึษา ระหวา่ง
ก่อนเรียนและหลังเรียน

กลุ่มทดลอง n S.D. df t p (1-tailed)

ก่อนเรียน 40 8.62 2.96 39
14.18* .000

หลังเรียน 40 14.68 1.72 39

* p< 0.5

จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ได้รับการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา มีภาพรวมค่าเฉลี่ยคะแนน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ
ก่อนเรยีน (  = 8.62, S.D.= 2.96) และหลงัเรยีน 
(  = 14.68, S.D.= 1.72) เมือ่นำาผลการวเิคราะห์
มาเปรียบเทียบ พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา มีคะแนนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการหลัง
เรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิี่
ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3

เมื่อพิจารณาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการ 5 ทักษะ คือ ทักษะ 
ตั้งสมมติฐาน ทักษะการกำาหนดนิยามเชิงปฏิบัติ
การ ทักษะการกำาหนดตัวแปรและควบคุมตัวแปร 
ทักษะการทดลอง และทักษะการตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป พบว่า นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ัน้บรูณาการ ในทกุ
ทักษะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อที่ 3
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4. ผลการวเิคราะหเ์จตคตติอ่วชิาเคมขีอง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการ

เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ดังตาราง 5

ต�ร�ง	5 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

เจตคติต่อวิช�เคมี ค่�เฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนม�ตรฐ�น	(S.D.)

ความคิดเห็นทั่วไปต่อวิชาเคมี 4.03 0.55

การเห็นความสำาคัญของวิชาเคมี 4.28 0.56

ความสนใจในวิชาเคมี 4.02 0.62

ความนิยมชมชอบในวิชาเคมี 3.65 0.42

การแสดงออกหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาเคมี 3.80 0.48

ภ�พรวม 3.96 0.37

จากตาราง 5 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
สะเต็มศึกษา มีภาพรวมของค่าเฉลี่ยคะแนน
เจตคติต่อวิชาเคมีหลังเรียน (  = 3.96, S.D. = 
0.37) พบว่า เจตคติต่อวิชาเคมีของนักเรียนหลัง
เรียนอยู่ในระดับดี 

เมื่อพิจารณาเจตคติต่อวิชาเคมีของ
นักเรียนเป็นรายด้านท้ัง 5 ด้าน พบว่า ด้านที่มี
คะแนนเฉลีย่สงูสุด ได้แก ่ด้านการเหน็ความสำาคัญ
ต่อวิชาเคมีอยู่ในระดับดีมาก (  = 4.28, S.D. = 
0.56) รองลงมา ด้านความคิดเห็นทั่วไปต่อวิชา
เคมีอยู่ในระดับดี (  = 4.03, S.D. = 0.55) ส่วน
ด้านความสนใจในวิชาเคมีอยู่ในระดับดี (  = 
4.02, S.D. = 0.62) ด้านการแสดงออกหรือการ
มส่ีวนรว่มในกจิกรรมเกีย่วกบัวิชาเคมอียู่ในระดับดี  
(  = 3.80, S.D. = 0.48) และด้านการนิยมชม
ชอบต่อวิชาเคมีอยู่ในระดับดี (  = 3.65, S.D. = 
0.42) 

อภิปรายผล
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้

ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1 และ 2 ซึ่งผู้
วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมให้ความสอดคล้องกับ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มาตรฐาน 
การเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ โดยกิจกรรมดังกล่าว
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยสถานการณ์ปัญหา 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วศิณีส์ อิศรเสนา  
ณ อยุธยา (2559: 33) ได้กล่าวว่า สะเต็มศึกษา
นั้นมาจากทฤษฎีพิพัฒนาการนิยม ซึ่งผู้เรียนรู้ได้
ดีจากการลงมือกระทำางานเป็นกลุ่ม ผู้สอนเป็น 
ผู้ชี้แนะแนวทาง และให้คำาปรึกษาให้ผู้เรียนได้
สบืคน้ขอ้มลู ทำาใหผู้เ้รยีนเกดิพฒันาการดา้นตา่งๆ 
ทั้งด้านปัญญา และด้านทักษะการคิด นอกจาก
นี้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเน้น
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การทำากิจกรรมตามกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม ซึ่งได้นำาความรู้ที่กว้างและหลากหลาย
มาประยุกต์ใช้ ทำาให้องค์ความรู้ที่นักเรียนได้รับ
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้งหมดที่ผู้วิจัยใช้ในการสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษามีจุดเด่นที่สำาคัญ คือ การนำากระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรมมาใช้ในการจัดการเรียน
รู้ ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การระบุปัญหา เป็น
ขั้นที่ ผู้สอนกระตุ้นความสนใจในกิจกรรมสะ
เต็มศึกษาด้วยสถานการณ์นั้นๆ โดยกล่าวถึง
สถานการณ์ปัญหาที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริง และ
นำาความรู้เดิมมาบูรณาการร่วมกับแนวคิดในการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนได้ร่วมกันทำางานเป็นกลุ่ม 2) การ
ค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง เป็นขั้นที่ผู้เรียนกำาหนด
ขอบเขตของเน้ือหา โดยแสวงหาความรู้จาก
อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ ใบความรู้ หรือจากการชม
วีดิทัศน์ ในขั้นนี้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายในกลุ่ม 
เพื่อเลือกเป็นวิธีการเหมาะสมที่สุด อีกทั้งจะต้อง 
มีความรู้ เกี่ยวกับโครงสร้างของเรือ การคำานวณ
ตน้ทนุของวสัด ุการเลอืกวัสดุ และการเขยีนบนัทกึ 
โดยผู้เรียนได้ฝึกใช้สถานการณ์จำาลองของ PhET 
ในการศึกษาการเกิดปฏิกิริยาเคมี เพื่อให้ผู้เรียน
นำาไปสู่การออกแบบสิ่งประดิษฐ์ 3) การวางแผน

และพัฒนา เป็นขั้นที่ผู้ เรียนวางแผน
และออกแบบชิ้นงาน (เรือพลังงาน) ซึ่งผู้เรียน
แต่ละกลุ่มจะร่วมกันวางแผนการแก้ปัญหา 
โดยวาดภาพหรืออาจใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยออกแบบข้ันตอนในการร่างแบบเรือให้มี
ความหลากหลายมากท่ีสุด และเขียนอธิบายลง 
ในใบกิจกรรม นอกจากนี้สมาชิกในกลุ่มได้
ร่วมกันสรุปให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่กำาหนดไว้ 
ในสถานการณ ์โดยผูส้อนตรวจสอบความเรยีบรอ้ย

ของผลงานผู้เรียนแต่ละกลุ่มก่อนนำาไปทดสอบ
และปรับปรุง 4) การทดสอบและประเมินผล เป็น
ขัน้ทีใ่หผู้เ้รยีนแตล่ะกลุม่ปฏบิตักิจิกรรม โดยมกีาร
ตรวจสอบผลงานสอดคลอ้งกบัเกณฑ์หรอืไม ่หาก
ไม่สอดคล้องหรือไม่บรรลุ ผู้เรียนต้องปรับปรุง
แกไ้ขวธิกีารหรอืชิน้งาน โดยผูเ้รยีนทำาการทดสอบ 
2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ทดสอบเพื่อหาข้อบกพร่อง
ของเรือพลังงานแล้วแก้ไขจนสามารถค้นพบ 
วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่ สุด และครั้งที่  2 เป็นการ
แข่งเรือพลังงานในแต่กลุ่ม โดยเคลื่อนที่ ได้
ไกลที่สุดจะเป็นผู้ชนะ และ 5) การนำาเสนอ
ผลลัพธ์ เป็นข้ันที่ผู้เรียนสามารถเผยแพร่ผลงาน  
ซึ่งผู้สอนได้จำาลองช้ันเรียนเป็นเวทีในการนำา
เสนอผลงานของผู้ เรียนแต่ละกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค์ ผ่านการผลิตสื่อวิดีโอที่สร้างข้ึน
และ เ ผยแพร่  เ พื่ อ นำ า ค ว ามรู้ ไ ป ต่ อ ยอด 
ในการเรียนให้ดียิ่งขึ้น 

จากผลดังกล่าวส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ซึ่งมาจากการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่ช่วย
ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ นักเรียนมีทักษะการทำางานเป็นก
ลุ่มที่เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน โดยการลงมือ
ปฏิบัติ รู้จักแก้ปัญหา โดยการสืบเสาะหาความรู้ 
และได้ฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ทักษะกระบวนการคิด การออกแบบ 
การให้เหตุผลต่างๆ และกระบวนการวิศวกรรม
มาบูรณาการร่วมด้วย (สุพรรณี ชาญประเสริฐ, 
2557) 

2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
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ข้อที่ 3 เน่ืองมาจากกิจกรรมการเรียน
รู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการระหว่างศาสตร์ต่างๆ โดยอาศัย
เนื้อหาวิชาเคมีเป็นหลัก รวมทั้งใช้กระบวนการ
กลุ่มและฝึกฝนจนทำาให้เกิดทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการสูงขึ้น สอดคล้อง
กับแนวคิดของ วรรณทิพา รอดแรงค้า และจิต 
นวนแก้ว (2542: 162) ที่กล่าวไว้ว่า ทักษะ
กระบวนการวทิยาศาสตรเ์ปน็ทกัษะทางสติปญัญา
ที่นักวิทยาศาสตร์ได้นำาวิธีการทางวิทยาศาสตร์
มาแก้ปัญหาในการศึกษาค้นคว้า และสืบเสาะ
หาความรู้ ตัวอย่างเช่น การจัดกิจกรรมการเรียน 
เร่ือง แล่นให้ไกลไปให้ถึง โดยขั้นระบุปัญหา 
ผู้สอนได้จัดกิจกรรมสร้างความสนใจก่อนเข้าสู่
บทเรียนให้ผู้เรียนชมวิดีทัศน์ แล้วตั้งคำาถามเพื่อ
ให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา 
เพื่อร่วมกันระบุปัญหา นอกจากน้ีนักเรียนได้ใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการระบุ
ปัญหา ได้แก่ ทักษะการสังเกต และทักษะการตั้ง
สมมติฐาน เป็นต้น ผู้เรียนสามารถค้นหาแนวคิด
ที่เกี่ยวข้องและสืบค้นข้อมูลจากการใช้เทคโนโลยี 
ทักษะการกำาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ และ
ทักษะการตีความหมายข้อมูลและข้อส รุป  
โดยนักเรียนได้ใช้ประสบการณ์ ความรู้พ้ืนฐาน
ในการวางแผนและพัฒนาช้ินงานและทำาการ
ทดลอง นอกจากนี้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการกำาหนด
และควบคุมตัวแปร และทักษะการทดลอง 
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถออกแบบชิ้นงาน เลือก
ใช้ปฏิกิริยาเคมีได้อย่างถูกต้อง และเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ที่ เหมาะสม และนำา ช้ินงานมา
ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนนำาไปปรับปรุง  
โ ดยผู้ เ รี ยน ได้ ใ ช้ ทั กษะการตี ค ว ามหมาย
ข้อมูลและข้อสรุปในการการนำาเสนอผลลัพธ์ 
ทำาให้ผู้ เรียนได้วิเคราะห์ปัญหา และสรุปผล
การทดลองได้ถูกต้อง อีกทั้งยังได้ฝึกการคิด

แก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำามาใช้
แก้ปัญหาในชีวิตประจำาวันได้ สอดคล้องการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาของ Scott 
(2012) ที่ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้บูรณา
การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณติศาสตร ์ของโรงเรยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา  
ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนมีความสามารถ 
ในการคิดแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดีกว่านักเรียนที่ไม่
ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษาที่อยู่ในระดับเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เพิ่มขึ้น 

3 .  เจตคติต่อวิชาเคมีของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาอยู่ ในเกณฑ์ 
ระดับดี 

เมือ่พจิารณาองค์ประกอบรายดา้น พบวา่  
ด้านการเห็นความสำาคัญของวิชาเคมีมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ทั้งนี้เนื่องจากวิธีการสอนตามแนวคิดสะ
เต็มศึกษาที่ผู้วิจัยนำามาใช้เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนได้เสนอเหตุการณ์น่าสนใจช่วยกระตุ้น
หรือท้าทายให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหา และมีส่วนร่วม
ในแสดงออกถึงความคิดเห็น เช่น การให้ผู้เรียน
ตอบคำาถามตามความรู้เดิมที่ตนเองมี และรับฟัง
ข้อเสนอของเพื่อนร่วมช้ัน โดยมีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ และความคิดเห็นต่างๆ อย่างหลากหลาย  
เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ ผู้เรียนอยากลงมือ
ปฏิบัติการ ส่งผลให้นักเรียนเห็นความสำาคัญ 
ของวิชาเคมีมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Tseng 
และคณะ (2013: 87-102) ที่ได้ศึกษาเจตคติ
การศึกษาแบบบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  วิ ศวกรรม และคณิตศาสตร์   
ในการเรียนรู้แบบ PjBL (project-based  
learning) พบว่า กลุ่มตัวอย่างในหลักสูตร 
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STEM นักเรียนมีเจตคติต่อวิศวกรรมเปลี่ยน
ไป นักเรียนส่วนใหญ่ตระหนักถึงความสำาคัญ
ของ STEM สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ส่งผลต่อเจตคติในการประกอบอาชีพเกี่ยวข้อง 
กับ STEM เพิ่มขึ้น 

จากการศกึษาครัง้น้ีสรปุได้ว่า การจดัการ
เรยีนรู้ตามแนวคดิสะเตม็ศกึษาทีน่ำามาใช้ สามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นได้ ด้วย
เหตุผลดงักลา่วจงึเปน็การสนบัสนนุขอ้ค้นพบทีว่า่
นกัเรียนมีพฤติกรรมการเรยีนรูใ้นแตล่ะด้าน ได้แก ่
ด้านความเข้าใจ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงสุด 
รองลงมา คือ ดา้นการวเิคราะห ์ดา้นความรูค้วาม
จำา ด้านการประยุกต์ใช้ ด้านการประเมินค่า และ
ด้านการคิดสร้างสรรค์ ตามลำาดับ นอกจากนี้ส่ง
ผลให้นักเรยีนเกิดทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร์
ข้ั นบู รณาการหลั ง เ รี ยนสู งกว่ าก่ อน เ รี ยน  
และมี เจตคติที่ดี ต่อวิชาเคมีหลังเรียนอยู่ใน
ระดับดี โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะ
เต็มศึกษาส่งผลให้การจัดการเรียนรู้สำาเร็จ 
เนื่องจากนักเรียนให้ความร่วมมือในการเรียน 
และนักเรียนทำางานเป็นกลุ่มโดยผ่านการทำา
กิจกรรม ซ่ึงช่วยให้นักเรียนสามารถสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้นักเรียนได้ใช้การ
คิดแยกแยะประเด็นปัญญาจากสถานการณ์ 
ท่ีหลากหลาย และจากการที่นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติ ส่งผลให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการ
ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ใ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ท า ง
วิทยาศาสตร์ ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
ในเรื่องที่เรียนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ ประสาท เนืองเฉลิม (2557: 11-17)  
ที่กล่าวว่า กิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
เป็นการเรยีนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้เป็นวธิกีารที่

ทำาให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทั้งด้านอารมณ์ สังคม 
สติปัญญา และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มุ่ง
เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะที่จำาเป็นในการสร้างองค์
ความรูใ้หมด่ว้ยตนเอง เกดิความเขา้ใจอยา่งแทจ้รงิ
ไม่ใช่แค่การท่องจำาอย่างเดียว ทำาให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการทำางานเป็นกลุ่ม ร่วมกันแก้ปัญหา จาก
ที่ได้กล่าวมานั้นการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะ
เต็มศึกษาทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่บรรลุตรง
ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ขั้นบูรณาการ และเจตคติต่อวิชาเคมี

ข้อเสนอแนะ 
1.	 ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รนำ�ผลวิจัย

ไปใช้

1.1 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะ
เต็มศึกษา ในข้ันตอนการออกแบบและวางแผน 
โดยใช้กระบวนการทางวิศวกรรมยังเป็นสิ่งใหม่
สำาหรับนักเรียน ถ้าหากนักเรียนไม่สามารถ
ผ่านกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งไปได้จะ
ทำาให้ไม่สามารถผ่านกระบวนการทั้งหมดได้  
และทั้งนี้ผู้สอนควรออกแบบกิจกรรมที่คำานึงถึง
ความรู้พื้นฐานของนักเรียนในรายวิชานั้นๆ 

2.	 ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้ง 
ต่อไป

2.1 สามารถศึกษาการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่ส่งผลต่อตัวแปรอื่นๆ 
เช่น ทักษะการแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การ
คิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เป็นต้น
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