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บทคัดย่ อ
การวิจัยนี้ มีจุดประสงค์ เพื่อเปรี ยบเที ยบคะแนนแนวคิ ดก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่ ได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกิจกรรมสะเต็มศึกษา เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนแนวคิดเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา กับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั เป็ นนักเรี ยน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จานวน 33 คน
หลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกิ จกรรมสะเต็มศึกษา พบว่าคะแนนแนวคิดหลังเรี ยนแตกต่างจากคะแนนแนวคิด
ก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คะแนนแนวคิดหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่ได้รับ การจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ย
กิ จกรรมสะเต็มศึ กษาแตกต่างจากนักเรี ยนที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดังนั้นจึ งสรุ ปได้ว่าการเรี ยนรู ้ผ่านกิ จกรรมสะเต็มศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิ ดปฏิกิริยาเคมีสามารถพัฒนา
แนวคิดของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้
ABSTRACT
The targeted students, as the sample, in this research are 33 students in the high school class from an extralarge high school in Bangkok. The objects in this research are to compare students’ scores in the conception from pretest to the students’ scores from post-test in the learning via STEM studying activities class; and to compare students’
scores in the conception of the factors affecting to rate of the chemical reaction topic in the class learning via STEM
studying activities to the students’ scores in regular studying class. The result showed the following: students’ scores
from post-test were greater than from pre-test at the level of significance 0.05; the students in the STEM studying
activities class got scores in the conception ,after learning via STEM studying activities, different than students’ score
in regular studying class at the level of significance 0.05. This can be concluded that the learning via STEM studying
activities of the factors effecting to the rate of chemical reactions can develop the conception in high school classes.

คาสาคัญ: สะเต็มศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี แนวคิด
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บทนา
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี เป็ นหนึ่ งในหัวข้อในรายวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มุ่งศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการเกิดปฏิกิริยาเคมี ความเร็ วในการเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมถึงปั จจัยที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา ซึ่งเป็ นการ
กล่ า วถึ ง ในระดับ โมเลกุ ล ที่ เ ป็ นเรื่ อ งนามธรรมท าให้ นัก เรี ย นมี แ นวคิ ด คลาดเคลื่ อ น อาทิ เ ช่ น การวัด อัต ราการ
เกิ ดปฏิ กิริยาเคมี ปั จจัยที่ มีผลต่อการเกิ ดปฏิ กิริยาเคมี (มนตรี เชื้ องานพันธ์, 2544) กลไกการเกิ ดปฏิ กิริยาเคมี (จิ นดา
พรามหมณ์ชู, 2553) ซึ่ งมีนกั การศึกษาหลายท่านได้ศึกษาหาวิธีในการพัฒนาแนวคิดในเรื่ องอัตราการเกิดปฏิกิริยา เช่น
การจัดการเรี ยนรู ้แบบเปรี ยบเทียบ (เฟื่ องฟ้ า บุญกอง, 2559) การทดลองแบบสื บเสาะ (สุ ภาพ ตาเมือง, 2560) การใช้
ตัวแทนความคิดที่ หลากหลายร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะ (สุ วนิ ตย์ บุญเพ็ง, 2559) โดยแต่ละวิธีดงั กล่ าว
สามารถพัฒนาแนวคิดของนักเรี ยนได้
แต่เนื่ องด้วยปั จจุบนั โลกอยู่ในช่ วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ โลกในศตวรรษที่ 21 เป็ นยุคที่ มีการเปลี่ ยนแปลงใน
หลายด้าน โดยเฉพาะการมาถึงของอุปกรณ์สื่อสารไร้สายที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่โลกอินเตอร์เน็ตและเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ได้อย่างง่ายดาย หรื อที่เรี ยกกันว่า internet of things (IOT) ส่ งผลให้ตลาดแรงงานในอนาคตจะต้องเกิดการปรับเปลี่ยน
บุ ค คลที่ ส ามารถเข้า ถึ งข้อ มูล ได้ไ วกว่า มี ค วามสามารถในการวิเ คราะห์ วางแผน และสร้ างสรรค์น วัต กรรมจาก
แหล่ ง ข้อ มู ล ที่ มี อ ยู่ไ ด้ จะเป็ นที่ ต ้อ งการต่ อ ตลาดแรงงานในอนาคต (Van Roekel, D. 2001) ท าให้วิธีการสอนใน
รู ปแบบเดิมไม่ตอบโจทย์ของตลาดแรงงานในอนาคต ส่ งผลให้กระทรวงศึ กษาธิ การต้องจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ฉบับที่ 12 ขึ้นมาเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ขา้ งต้น โดยมีจุดมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีทกั ษะที่จาเป็ น
สามารถดารงชี วิตและแข่งขันกับประชากรโลกได้ โดยหนึ่ งในแผนงานที่วางแผนไว้คือการส่ งเสริ มให้มีการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) (กระทรวงศึกษาธิการ,2559) ซึ่งเป็ นแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และบูรณาการความรู ้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลยี (Technology: T) กระบวนการ
ทางวิศวกรรม (Engineering: E) และคณิ ตศาสตร์ (Mathematics: M) (สสวท, 2557)โดยสะเต็มศึกษาจะเป็ นการเรี ยนรู ้
ผ่านการใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-based Learning) หรื อโครงงานเป็ นฐาน (Project-based Learning) เพื่อส่ งเสริ ม
กระบวนการคิด ความคิดสร้างสรรค์ การเชื่อมโยงความรู ้หลายสาขา นาไปสู่ การสร้างนวัตกรรม (กมลฉัตร กล่อมอิ่ม,
2559) โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษาจะเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ทางานเป็ นกลุ่ม ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานซึ่ งในการ
สร้างสรรค์ชิ้นงานผูเ้ รี ยนจะได้ลงมือสื บเสาะความรู ้ที่เกี่ ยวข้องในการสร้างสรรค์ชิ้นงานนั้น และแลกเปลี่ยนความ
คิ ดเห็ น ต่อข้อมูลที่ ได้กับผูเ้ รี ยนคนอื่ นในกลุ่มเพื่อหาข้อ สรุ ปที่ เหมาะสมที่ สุด ส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกฝนการเข้า ถึ ง
แหล่งข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากหลายแหล่งที่มา (Beers S.Z, 2011) แล้วดาเนิ นการสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยผ่าน
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม จากการที่ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง (learning by doing) ทั้งในการค้นหาข้อมูลและ
เชื่อมโยงข้อมูลที่ได้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกกระบวนการคิด และสามารถค้นพบความรู ้ได้ดว้ ย
ตัวเอง(Jon ord, 2012) ซึ่ งในสภาวะแวดล้อมที่ เอื้อให้ผูเ้ รี ยนได้แลกเปลี่ยนและอภิปรายข้อมูลกันในกลุ่มนี้ จะทาให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเชื่อมโยงและสรุ ปเป็ นแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องขึ้นได้ (เกรี ยงศักดิ์ วิเชียรสร้าง, 2560)
ในปั จจุบนั ประเทศไทยเริ่ มมีการศึกษาและวิจยั เพื่อพัฒนาบทเรี ยนให้สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
สะเต็มศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะในสาขาวิชาเคมี เช่น การพัฒนาชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาในเรื่ องสารชีวโมเลกุล:โปรตีน
และลิพิด พบว่าสามารถส่ งเสริ มทักษะทางด้านการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี และ
ทัก ษะด้า นชี วิ ต และอาชี พ ได้ รวมถึ ง สามารถพัฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ของนัก เรี ย นเพิ่ ม ขึ้ น (Phetsirin Tunkham, 2559)
การพัฒ นาชุ ด กิ จ กรรมสะเต็ม ศึ ก ษาเรื่ อ งปิ โตรเลี ย มและพลัง งานทดแทน พบว่า สามารถส่ ง เสริ ม การคิ ด อย่า งมี
วิจารณญาณและแก้ปัญหาได้ อีกทั้งยังทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเพิ่มขึ้น (กนกทิพย์ ยาทองไชย , 2559) จากงานวิจยั
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ผลของการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา พบว่าสามารถส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ และสร้างความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรี ยนรู ้ได้ (นูรอาซี กีน สาและ และคณะ, 2560) เป็ นต้น จะเห็นได้วา่ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ สะเต็มศึกษา
สามารถตอบสนองการพัฒนาทักษะที่ สาคัญให้กบั ผูเ้ รี ยนได้ แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีงานวิจยั และพัฒนากิ จกรรม
สะเต็มศึกษาที่มากขึ้นในเนื้ อหาวิชาเคมี ก็ยงั พบว่ายังไม่มีการศึกษาพื่อการพัฒนาแนวคิดในเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่ออัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา ผูว้ ิจยั จึงได้พฒั นากิจกรรมสะเต็มศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่มีอุปกรณ์ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน สามารถจัดหาได้ง่าย และใช้กระบวนการออกแบบและปรับปรุ งเชิงวิศวกรรมในการ
แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น เพื่อมุ่งเน้นที่จะพัฒนาแนวคิดในเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนแนวคิดก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกิจกรรม
สะเต็มศึกษา
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบคะแนนแนวคิดเรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่ออัตราการเกิ ดปฏิ กิริยาเคมีของนักเรี ยนที่ เรี ยนด้วย
กิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี กับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
วิธีการวิจยั
1. กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจยั
นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ปี การศึ ก ษา 2561 จากโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาขนาดใหญ่ พิ เ ศษ จัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร
กลุ่มควบคุม ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 1 ห้อง ห้องละ 33 คน ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
กลุ่มทดลอง ได้มาจากการเลือดแบบเจาะจง 1 ห้อง ห้องละ 33 คน ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา
2. ตัวแปรทีศ่ ึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ
1) การจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา
2) การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
2.2 ตัวแปรตาม คือ
1) คะแนนแนวคิดเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
3. เครื่ องมือวิจยั
3.1 แบบทดสอบวัดแนวคิด
แบบทดสอบวัดแนวคิดเรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่ออัตราการเกิ ดปฏิ กิริยาเคมี มี ลกั ษณะเป็ นแบบเลือกตอบ
ถูก-ผิด พร้อมกับเขียนอธิบายเหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ จานวน 20 ข้อ ดังแสดงตัวอย่างในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างแบบทดสอบแนวคิด เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา
คาตอบ
ถูก ผิด

ข้อ

ข้อความ

1

ปั จจัยเรื่ องพื้นที่ผิว จะส่งผลต่อสารตั้งต้นที่เป็ นของแข็งเท่านั้น
ปั จจัยด้านความเข้มข้น นอกจากจะเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยาให้สูงขึ้นแล้ว
ยังทาให้ปริ มาณผลิตภัณฑ์มากขึ้นด้วย

2

อธิบายเพิม่ เติม

3.2 กิจกรรมสะเต็มศึกษา
กิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา ประกอบด้วยเอกสารประกอบการทา
กิ จกรรม และชุดอุปกรณ์สาหรับทาการทดลอง ซึ่ งประกอบด้วย 1) ขวดรู ปชมพู่ 125 ml. 2) แผ่นกระป๋ องอลูมิเนี ยม
3) บี ก เกอร์ 50 ml. 4) กรรไกร 5) กระดาษทราย 6) ท่ อ น าแก๊ ส 7) ขวดน้ าพลาสติ ก 600 ml. 8) โหลพลาสติ ก
9) กระดาษทราย โดยการจัดกิ จกรรมจะเชื่ อมโยงกับสถานการณ์พลังงานและการผลิตแก๊สไฮโดรเจนที่ เป็ นพลังงาน
ทางเลือก โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็ น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 การผลิตแก๊สไฮโดรเจน
ให้นักเรี ยนแต่ละกลุ่มจะได้ทาการทดลองผลิ ตแก๊สไฮโดรเจนจากการทาปฏิ กิริยาระหว่างแผ่นกระป๋ อง
อลูมิเนี ยมขนาด 2x2 เซนติเมตร น้ าหนักประมาณ 0.3 กรัม กับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ความเข้มข้น
2 โมลาร์ ปริ มาตร 20 ml. แล้วจับเวลา และสังเกตปริ มาณแก๊สที่เกิดขึ้นในขวดพลาสติกโดยการแทนที่น้ า นักเรี ยนจะ
พบว่าแก๊สไฮโดรเจนเกิดขึ้นช้ามาก
ตอน 2 การออกแบบเพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิด ปฏิกิริยา
ให้นกั เรี ยนสื บค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา มาวางแผนเพื่อเพิ่มผลผลิตแก๊ส
ไฮโดรเจนให้มากขึ้นตามกระบวนการแก้ไขปั ญหาเชิงวิศวกรรม และหาวิธีในการหาปริ มาณแก๊สไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นใน
ขวดพลาสติก และร่ วมกันอภิปรายและลงข้อสรุ ปเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา

รู ป 1 แสดงการจัดตั้งอุปกรณ์สาหรับการทดลอง
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการสอนและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ทดสอบก่อนเรี ยนด้วยแบบทดสอบวัดแนวคิดเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีท้ งั กลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยใช้ระยะเวลา 1 คาบเรี ยน 50 นาที
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2. กลุ่มทดลองดาเนินการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกิจกรรมสะเต็มศึกษาโดยใช้ระยะเวลาทั้งหมด 4 คาบ ๆ เรี ยน
ละ 50 นาที โดยแบ่งเป็ น 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจะเป็ นกิจกรรมในตอน 1 และให้นกั เรี ยนได้วางแผนและสื บค้นข้อมูลเพื่อ
ทามาแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น 1 และครั้งที่สองจะเป็ นกิจกรรมในตอน 2 โดยรวมถึงการนาเสนอผลที่ได้จากการวางแผน
และปรับปรุ งการผลิตแก๊สไฮโดรเจน
3. กลุ่มควบคุมดาเนินการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการเรี ยนที่เน้นบรรยายเป็ นหลัก
4. ทดสอบหลักเรี ยนด้วยแบบทดสอบวัดแนวคิ ดซึ่ งเป็ นชุ ดเดี ยวกับแบบทดสอบก่ อนเรี ยนกับกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ผลผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบทดสอบวัดแนวคิดเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือในตัวเลือกถูก -ผิดจะให้คะแนนแบบ 0,1 และการให้เหตุผลประกอบจะให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 5 ระดับดังแสดงในตารางที่ 1 แล้วเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนเรี ยน-หลังเรี ยนของนักเรี ยน
ที่ผ่านการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึ กษาโดยใช้สถิติ T-test for dependent sample และเปรี ยบเทียบคะแนนแนวคิด หลังเรี ยน
ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยใช้สถิติ T-test for independent sample
ตารางที่ 2 เกณฑ์การให้คะแนนเหตุผลสนับสนุนในแบบทดสอบแนวคิด
คะแนน
2
1.5
1
0.5
0

เกณฑ์ การประเมิน
นักเรี ยนให้เหตุผลสนับสนุนได้ถูกต้อง ครบถ้วน
นักเรี ยนให้เหตุผลสนับสนุนถูกต้องแต่ยงั ไม่สมบูรณ์
นักเรี ยนให้เหตุผลสนับสนุนสอดคล้องบางส่วน
นักเรี ยนอธิบายเหตุผลไม่สอดคล้อง
นักเรี ยนไม่ตอบ หรื อตอบว่าไม่ทราบ

ผลการวิจยั
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรี ยบเทียบคะแนนแนวคิดก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
สะเต็มศึกษาและนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
การทดสอบ

n

ก่อนเรี ยน

33

X̅
21.12

กลุ่มทดลอง
S.D.

t

8.15

X̅

กลุ่มควบคุม
S.D.

18.85

8.01

11.57
หลังเรี ยน

33

48.17

10.79

P
P < 0.001

13.40
42.80
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จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึ กษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่ออัตรา
การเกิดปฏิกิริยา มีคะแนนแนวคิดหลังเรี ยนแตกต่างจากคะแนนแนวคิดก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ มีคะแนนแนวคิดหลังเรี ยนแตกต่างจากคะแนนแนวคิดก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรี ยบเทียบคะแนนแนวคิดหลังเรี ยนของกลุ่มนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติและ
กลุ่มนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง

n
33
33

X̅
42.80
48.17

S.D.
9.61
10.79

t

P

2.13

0.037

จากตารางที่ 4 พบว่านักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสะเต็มศึกษามีคะแนนแนวคิดหลังเรี ยนแตกต่าง
จากคะแนนแนวคิดหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่จดั การเรี ยนรู ้แบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจยั พบว่า
1. นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษาที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้นมีคะแนนแนวคิดหลังเรี ยนแตกต่างจาก
คะแนนแนวคิดก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2. นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษามีคะแนนแนวคิดหลังเรี ยนแตกต่างจากนักเรี ยนที่ได้รับ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

รู ป 2 แสดงภาพตัวอย่างขณะทากิจกรรมสะเต็มศึกษา
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
จากการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ส าหรั บ นั ก เรี ยนระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า นักเรี ยนมีผลคะแนนแนวคิดเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาหลังเรี ยนสูงขึ้นกว่า
ก่อนเรี ยน โดยคะแนนแนวคิดก่อนเรี ยนและคะแนนแนวคิดหลังเรี ยนของนักเรี ยนมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 อีกทั้งคะแนนแนวคิดหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษาแตกต่างจาก
นักเรี ยนที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของ
คะแนนพบว่าคะแนนของนักเรี ยนที่ ผ่านการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกิ จกรรมสะเต็มศึ กษามีค่าสู งกว่านักเรี ยนที่ ได้รับการ
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จัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ ซึ่งเป็ นผลมาจากการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษาที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้คิดและลงมือทา โดยในกิจกรรม
ที่ 1 หลังจากที่ผเู ้ รี ยนได้สงั เกตเห็นว่าปฏิกิริยาที่เกิดมีฟองแก๊สเกิดขึ้นน้อยมากจนไม่สามารถวัดปริ มาณแก๊สที่แทนที่ใน
ขวดน้ าได้ ในตอนที่ 2 ผูเ้ รี ยนจึงจาเป็ นต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเร่ งปฏิกิริยาด้วยตัวเอง จากการสังเกต
พบว่าในแต่ละกลุ่มให้ความสนใจในการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องดีมาก ซึ่ งเป็ นผลมาจากครู ผสู ้ อนได้สร้างเงื่อนไขให้มี
การแข่งขันเพื่อหากลุ่มที่สามารถเร่ งปฏิกิริยาได้เร็ วขึ้น โดยมีตน้ ทุนในการใช้อุปกรณ์หรื อสารเคมีเพิ่มเติมน้อยที่สุด
ทาให้บรรยากาศในห้องเรี ยนเป็ นไปอย่างสนุกสนาน อีกทั้งนักเรี ยนในแต่ละกลุ่มนาข้อมูลจากการสื บค้น มาร่ วมกัน
อภิปราย และวางแผนเพื่อหาสภาวะการทดลองที่ดีที่สุดสาหรับการเร่ งปฏิกิริยา และเมื่อผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มได้ขอ้ สรุ ปใน
การกาหนดปั จจัยที่ เร่ งปฏิ กิริยาแล้ว ผูส้ อนได้ให้ผูเ้ รี ยนอธิ บายถึ งเหตุผลที่ เลื อกใช้แต่ละปั จจัยที่ มีผลต่ออัตราการ
เกิ ดปฏิ กิริยาพร้ อมกับกลไกที่ เกี่ ยวข้องในแต่ละปั จจัยที่ มีผลต่ออัตราการเกิ ดปฏิ กิริยา และเพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้เห็ นถึง
ความสัมพันธ์ในระดับโมเลกุล มากขึ้นผูส้ อนจึงใช้สื่อที่เป็ นภาพเคลื่อนไหวแสดงการเปลี่ยนแปลงระดับโมเลกุลของ
แต่ละปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาขณะทาการอภิปรายในแต่ละกลุ่ม ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจและมีแนวคิด
ในเรื่ องของปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยามากขึ้น และในการประเมินการสอนที่จดั ทาโดยโรงเรี ยนในภาคเรี ยน
ที่ 1 ปี การศึ กษา 2562 ผูส้ อนได้รับการประเมินการสอนจากนักเรี ยนจานวนมากที่ ได้แสดงความคิดเห็ นต่อกิ จกรรม
สะเต็มศึกษาที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นดังตัวอย่างต่อไปนี้ ผูเ้ รี ยนคนที่1ได้แสดงความคิดเห็นถึงกิจกรรมการเรี ยนรู ้สะเต็มศึกษา
ว่า “สิ่ งที่ชื่นชอบคือกิจกรรมที่หาทางเพิ่มอัตราการเกิดปฏิ กริ ยาเคมี รู้ สึกว่ าเข้ าใจปั จจัยที่มผี ลต่ อการเกิดปฏิ กิริยามากขึน้
จริ งๆ” นักเรี ยนคนที่ 2 “ชอบกิ จกรรมสะเต็มของครู มาก รู้ สึ กได้ นาเรื่ องปั จจั ยไปประยุกต์ ใช้ จริ ง เห็ นภาพมากขึ น้ ”
เป็ นต้น
ทั้งนี้ การจัดกิ จกรรมสะเต็มศึ กษา เรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่ออัตราการเกิ ดปฏิ กิริยา นอกจากจะสามารถพัฒนา
แนวคิดของผูเ้ รี ยนได้แล้ว ยังเป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนฝึ กกระบวนการแก้ไขปั ญหาในหลายส่วน เช่น การจัดตั้ง
อุปกรณ์สาหรับเก็บแก๊สไฮโดรเจนที่มีรูปแบบเป็ นขวดพลาสติกมีน้ าบรรจุอยูเ่ ต็มขวด คว่าอยูใ่ ต้ระดับน้ า นักเรี ยนจะได้
ทดลองคิดว่าวิธีในการบรรจุน้ าให้เต็มขวดโดยปราศจากฟองอากาศในขวดน้ า อีกทั้งในกระบวนการหาปริ มาตรแก๊ส
ไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นในขวดที่ไม่มีขีดบอกปริ มาตร นักเรี ยนจะได้เชื่อมโยงความรู ้จากสาขาวิชาอื่นเข้ามาช่วยแก้ปัญหา
เช่น การหาปริ มาตรจากรู ปทรงกระบอก การหาปริ มาตรน้ าที่หายไปของขวดน้ า หรื อแม้แต่การหาปริ มาตรน้ าที่เหลือใน
ขวดน้ า ส่งผลให้ในกิจกรรมเกิดความหลากหลายในการแก้ไขปั ญหา ซึ่งนักเรี ยนสามารถแลกเปลี่ยนวิธีการแก้ไขปั ญหา
ระหว่างกลุ่มได้ ทาให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู ้ที่ดีมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอบพระคุณโครงการส่ งเสริ มการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ (สควค.)
โดยสถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่เป็ นผูส้ นับสนุนงบประมาณในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
เอกสารอ้ างอิง
กนกทิพย์ ยาทองไชย, ปิ ยรัตน์ ดรบัณฑิต. การพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปัญหาด้วยชุด กิจกรรม
สะเต็มศึกษา เรื่ อง ปิ โตรเลียมและพลังงานทดแทน สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคารม, 10(พิเศษ). 22-36; 2559.
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กระทรวงศึกษาธิการ. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ [ออนไลน์] 2559 [อ้างเมื่อ 15 มีนาคม 2560 จาก
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=47194&Key=news20
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