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บทคดัย่อ 
การวิจัยน้ีมีจุดประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนแนวคิดก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียนท่ีไดรั้บการ

จดัการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมสะเต็มศึกษา เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนแนวคิดเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมสะเต็มศึกษา กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ  โดยกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั เป็นนกัเรียน
ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 33 คน 
หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมสะเต็มศึกษา พบว่าคะแนนแนวคิดหลงัเรียนแตกต่างจากคะแนนแนวคิด
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 คะแนนแนวคิดหลงัเรียนของนักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ย
กิจกรรมสะเต็มศึกษาแตกต่างจากนักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ดงันั้นจึงสรุปไดว้่าการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมีสามารถพฒันา
แนวคิดของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายได ้
 

ABSTRACT 
 The targeted students, as the sample, in this research are 33 students in the high school class from an extra-
large high school in Bangkok. The objects in this research are to compare students’ scores in the conception from pre-
test 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. 
 
 
 
 
 

ค าส าคญั: สะเตม็ศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี แนวคิด 
Keywords: STEM education, Reaction rate factors, Conception 
* นิสิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1617



        HMO21-2 

บทน า 
 อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี เป็นหน่ึงในหัวขอ้ในรายวิชาเคมีระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีมุ่งศึกษาเก่ียวกบั
กระบวนการเกิดปฏิกิริยาเคมี ความเร็วในการเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยา ซ่ึงเป็นการ
กล่าวถึงในระดับโมเลกุลท่ีเป็นเร่ืองนามธรรมท าให้นักเรียนมีแนวคิดคลาดเคล่ือน อาทิเช่น การวดัอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี (มนตรี เช้ืองานพนัธ์, 2544) กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมี (จินดา 
พรามหมณ์ชู, 2553) ซ่ึงมีนกัการศึกษาหลายท่านไดศึ้กษาหาวิธีในการพฒันาแนวคิดในเร่ืองอตัราการเกิดปฏิกิริยา เช่น 
การจดัการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ (เฟ่ืองฟ้า บุญกอง, 2559) การทดลองแบบสืบเสาะ (สุภาพ ตาเมือง, 2560) การใช้
ตวัแทนความคิดท่ีหลากหลายร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (สุวนิตย ์บุญเพ็ง, 2559) โดยแต่ละวิธีดงักล่าว
สามารถพฒันาแนวคิดของนกัเรียนได ้ 
 แต่เน่ืองด้วยปัจจุบนัโลกอยู่ในช่วงเปล่ียนผ่านเขา้สู่โลกในศตวรรษท่ี 21 เป็นยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงใน   
หลายดา้น โดยเฉพาะการมาถึงของอุปกรณ์ส่ือสารไร้สายท่ีสามารถเช่ือมต่อเขา้สู่โลกอินเตอร์เน็ตและเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล
ไดอ้ยา่งง่ายดาย หรือท่ีเรียกกนัวา่ internet of things (IOT) ส่งผลให้ตลาดแรงงานในอนาคตจะตอ้งเกิดการปรับเปล่ียน 
บุคคลท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ไวกว่า มีความสามารถในการวิเคราะห์ วางแผน และสร้างสรรค์นวตักรรมจาก
แหล่งข้อมูลท่ีมีอยู่ได้ จะเป็นท่ีต้องการต่อตลาดแรงงานในอนาคต (Van Roekel, D. 2001) ท าให้วิธีการสอนใน            
รูปแบบเดิมไม่ตอบโจทยข์องตลาดแรงงานในอนาคต ส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการตอ้งจดัท าแผนพฒันาการศึกษา
ฉบบัท่ี 12 ข้ึนมาเพ่ือท่ีจะรับมือกบัสถานการณ์ขา้งตน้ โดยมีจุดมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันาทรัพยากรบุคคลให้มีทกัษะท่ีจ าเป็น 
สามารถด ารงชีวิตและแข่งขนักบัประชากรโลกได ้โดยหน่ึงในแผนงานท่ีวางแผนไวคื้อการส่งเสริมให้มีการจดัการ
เรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา (STEM Education) (กระทรวงศึกษาธิการ,2559) ซ่ึงเป็นแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ทางดา้น วทิยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลย ี(Technology: T) กระบวนการ
ทางวิศวกรรม (Engineering: E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics: M) (สสวท, 2557)โดยสะเต็มศึกษาจะเป็นการเรียนรู้
ผ่านการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) หรือโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพ่ือส่งเสริม
กระบวนการคิด ความคิดสร้างสรรค ์การเช่ือมโยงความรู้หลายสาขา น าไปสู่การสร้างนวตักรรม (กมลฉัตร กล่อมอ่ิม, 
2559)  โดยการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษาจะเนน้ใหผู้เ้รียนไดท้ างานเป็นกลุ่ม ผ่านการสร้างสรรคช้ิ์นงานซ่ึงในการ
สร้างสรรค์ช้ินงานผูเ้รียนจะไดล้งมือสืบเสาะความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งในการสร้างสรรค์ช้ินงานนั้น และแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นต่อขอ้มูลท่ีได้กับผูเ้รียนคนอ่ืนในกลุ่มเพ่ือหาขอ้สรุปท่ีเหมาะสมท่ีสุด ส่งผลให้ผูเ้รียนได้ฝึกฝนการเข้าถึง
แหล่งขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากหลายแหล่งท่ีมา (Beers S.Z, 2011) แลว้ด าเนินการสร้างสรรคช้ิ์นงานโดยผา่น
กระบวนการออกแบบทางวศิวกรรม จากการท่ีผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง (learning by doing) ทั้งในการคน้หาขอ้มูลและ
เช่ือมโยงขอ้มูลท่ีไดใ้นการสร้างสรรคช้ิ์นงาน ส่งผลให้ผูเ้รียนไดฝึ้กกระบวนการคิด และสามารถคน้พบความรู้ไดด้ว้ย
ตวัเอง(Jon ord, 2012)  ซ่ึงในสภาวะแวดลอ้มท่ีเอ้ือให้ผูเ้รียนไดแ้ลกเปล่ียนและอภิปรายขอ้มูลกนัในกลุ่มน้ีจะท าให้
ผูเ้รียนเกิดการเช่ือมโยงและสรุปเป็นแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ท่ีถูกตอ้งข้ึนได ้ (เกรียงศกัด์ิ วเิชียรสร้าง, 2560)  
 ในปัจจุบนัประเทศไทยเร่ิมมีการศึกษาและวิจยัเพ่ือพฒันาบทเรียนให้สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบ  
สะเตม็ศึกษามากข้ึน โดยเฉพาะในสาขาวชิาเคมี เช่น การพฒันาชุดกิจกรรมสะเตม็ศึกษาในเร่ืองสารชีวโมเลกุล:โปรตีน
และลิพิด พบว่าสามารถส่งเสริมทกัษะทางดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม ทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี และ
ทักษะด้านชีวิตและอาชีพได้ รวมถึงสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนเพ่ิมข้ึน (Phetsirin Tunkham, 2559)            
การพัฒนาชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเร่ืองปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน พบว่าสามารถส่งเสริมการคิดอย่างมี
วจิารณญาณและแกปั้ญหาได ้อีกทั้งยงัท าใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมข้ึน (กนกทิพย ์ยาทองไชย , 2559) จากงานวจิยั
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ผลของการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเตม็ศึกษา พบวา่สามารถส่งเสริมการคิดวเิคราะห์ และสร้างความพึงพอใจต่อการ
จดัการเรียนรู้ได ้(นูรอาซีกีน สาและ และคณะ, 2560) เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ สะเต็มศึกษา
สามารถตอบสนองการพฒันาทกัษะท่ีส าคญัให้กบัผูเ้รียนได ้แต่อย่างไรก็ตามถึงแมจ้ะมีงานวิจยัและพฒันากิจกรรม    
สะเต็มศึกษาท่ีมากข้ึนในเน้ือหาวิชาเคมี ก็ยงัพบวา่ยงัไม่มีการศึกษาพื่อการพฒันาแนวคิดในเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใชกิ้จกรรมสะเต็มศึกษา ผูว้ิจยัจึงไดพ้ฒันากิจกรรมสะเต็มศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลายท่ีมีอุปกรณ์ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น สามารถจดัหาไดง่้าย และใชก้ระบวนการออกแบบและปรับปรุงเชิงวศิวกรรมในการ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันาแนวคิดในเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยา  
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนแนวคิดก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรม
สะเตม็ศึกษา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนแนวคิดเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของนักเรียนท่ีเรียนด้วย
กิจกรรมสะเตม็ศึกษา เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี กบักลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 
วธีิการวจิยั 
 1. กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั 
 นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2561 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จังหวดั
กรุงเทพมหานคร  
 กลุ่มควบคุม ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง 1 หอ้ง หอ้งละ 33 คน ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 กลุ่มทดลอง ไดม้าจากการเลือดแบบเจาะจง 1 หอ้ง หอ้งละ 33 คน ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา 
 2. ตวัแปรทีศึ่กษา  
 2.1 ตวัแปรอิสระ คือ  
  1) การจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา 
  2) การจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 2.2 ตวัแปรตาม คือ  
  1) คะแนนแนวคิดเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 3. เคร่ืองมือวจิยั 
 3.1 แบบทดสอบวดัแนวคดิ 
  แบบทดสอบวดัแนวคิดเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ 
ถูก-ผิด พร้อมกบัเขียนอธิบายเหตุผลประกอบการตดัสินใจ จ านวน 20 ขอ้  ดงัแสดงตวัอยา่งในตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 แสดงตวัอยา่งแบบทดสอบแนวคิด เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยา 
 

ขอ้ ขอ้ความ 
ค าตอบ 

อธิบายเพ่ิมเติม 
ถูก ผิด 

1 ปัจจยัเร่ืองพ้ืนท่ีผิว จะส่งผลต่อสารตั้งตน้ท่ีเป็นของแขง็เท่านั้น    

2 
ปัจจยัดา้นความเขม้ขน้ นอกจากจะเพ่ิมอตัราการเกิดปฏิกิริยาใหสู้งข้ึนแลว้ 
ยงัท าใหป้ริมาณผลิตภณัฑม์ากข้ึนดว้ย 

  
 

 
3.2 กจิกรรมสะเตม็ศึกษา  
  กิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยา ประกอบดว้ยเอกสารประกอบการท า
กิจกรรม และชุดอุปกรณ์ส าหรับท าการทดลอง ซ่ึงประกอบดว้ย 1) ขวดรูปชมพู่ 125 ml. 2) แผ่นกระป๋องอลูมิเนียม      
3) บีกเกอร์ 50 ml. 4) กรรไกร 5) กระดาษทราย 6) ท่อน าแก๊ส 7) ขวดน ้ าพลาสติก 600 ml. 8) โหลพลาสติก                         
9) กระดาษทราย โดยการจดักิจกรรมจะเช่ือมโยงกบัสถานการณ์พลงังานและการผลิตแก๊สไฮโดรเจนท่ีเป็นพลงังาน
ทางเลือก โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็น 2 ตอนดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 การผลิตแก๊สไฮโดรเจน  
 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจะไดท้ าการทดลองผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากการท าปฏิกิริยาระหว่างแผ่นกระป๋อง
อลูมิเนียมขนาด 2x2 เซนติเมตร น ้ าหนกัประมาณ 0.3 กรัม กบัสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ความเขม้ขน้    
2 โมลาร์ ปริมาตร 20 ml. แลว้จบัเวลา และสังเกตปริมาณแก๊สท่ีเกิดข้ึนในขวดพลาสติกโดยการแทนท่ีน ้ า นกัเรียนจะ
พบวา่แก๊สไฮโดรเจนเกิดข้ึนชา้มาก  
  ตอน 2 การออกแบบเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการเกิด ปฏิกิริยา  
 ให้นกัเรียนสืบคน้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยา มาวางแผนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตแก๊ส
ไฮโดรเจนใหม้ากข้ึนตามกระบวนการแกไ้ขปัญหาเชิงวศิวกรรม และหาวธีิในการหาปริมาณแก๊สไฮโดรเจนท่ีเกิดข้ึนใน
ขวดพลาสติก และร่วมกนัอภิปรายและลงขอ้สรุปเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยา  
 
 
  
 
 
 

รูป 1 แสดงการจดัตั้งอุปกรณ์ส าหรับการทดลอง 
 

 4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสอนและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตวัเอง โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
  1. ทดสอบก่อนเรียนดว้ยแบบทดสอบวดัแนวคิดเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมีทั้งกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยใชร้ะยะเวลา 1 คาบเรียน 50 นาที 
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  2. กลุ่มทดลองด าเนินการจดัการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมสะเตม็ศึกษาโดยใชร้ะยะเวลาทั้งหมด 4 คาบ ๆ เรียน
ละ 50 นาที โดยแบ่งเป็น 2 คร้ัง โดยคร้ังแรกจะเป็นกิจกรรมในตอน 1 และให้นกัเรียนไดว้างแผนและสืบคน้ขอ้มูลเพ่ือ
ท ามาแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 1 และคร้ังท่ีสองจะเป็นกิจกรรมในตอน 2 โดยรวมถึงการน าเสนอผลท่ีไดจ้ากการวางแผน
และปรับปรุงการผลิตแก๊สไฮโดรเจน 
  3. กลุ่มควบคุมด าเนินการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการเรียนท่ีเนน้บรรยายเป็นหลกั 
  4. ทดสอบหลกัเรียนด้วยแบบทดสอบวดัแนวคิดซ่ึงเป็นชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง 
 5. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ผลผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบทดสอบวดัแนวคิดเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่ออตัราการ
เกิดปฏิกิริยาโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือในตวัเลือกถูก-ผิดจะให้คะแนนแบบ 0,1 และการให้เหตุผลประกอบจะให้
คะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้5 ระดบัดงัแสดงในตารางท่ี 1 แลว้เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน-หลงัเรียนของนกัเรียน
ท่ีผ่านการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาโดยใชส้ถิติ T-test for dependent sample และเปรียบเทียบคะแนนแนวคิดหลงัเรียน
ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยใชส้ถิติ T-test for independent sample 
 
ตารางที ่2 เกณฑก์ารใหค้ะแนนเหตุผลสนบัสนุนในแบบทดสอบแนวคิด 
 

คะแนน เกณฑ์การประเมนิ 

2 นกัเรียนใหเ้หตุผลสนบัสนุนไดถู้กตอ้ง ครบถว้น 

1.5 นกัเรียนใหเ้หตุผลสนบัสนุนถูกตอ้งแต่ยงัไม่สมบูรณ์ 

1 นกัเรียนใหเ้หตุผลสนบัสนุนสอดคลอ้งบางส่วน 

0.5 นกัเรียนอธิบายเหตุผลไม่สอดคลอ้ง 

0 นกัเรียนไม่ตอบ หรือตอบวา่ไม่ทราบ 

 
ผลการวจิยั 
 
ตารางที ่3 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนแนวคิดก่อนเรียนกบัหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบ 

  สะเตม็ศึกษาและนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 

การทดสอบ n 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

P 
X ̅ S.D. t X ̅ S.D. t 

ก่อนเรียน 33 21.12 8.15 
11.57 

18.85 8.01 
13.40 

P < 0.001 

หลงัเรียน 33 48.17 10.79 42.80 9.62 P < 0.001 
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  จากตารางท่ี 3 พบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัรา
การเกิดปฏิกิริยา มีคะแนนแนวคิดหลงัเรียนแตกต่างจากคะแนนแนวคิดก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
และนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ มีคะแนนแนวคิดหลงัเรียนแตกต่างจากคะแนนแนวคิดก่อนเรียนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
   
ตารางที ่4 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนแนวคิดหลงัเรียนของกลุ่มนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติและ 

 กลุ่มนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา 
 

กลุ่มตวัอย่าง n X ̅ S.D. t P 

กลุ่มควบคุม 33 42.80 9.61 
2.13 0.037 

กลุ่มทดลอง 33 48.17 10.79 

 
 จากตารางท่ี 4 พบว่านักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษามีคะแนนแนวคิดหลงัเรียนแตกต่าง
จากคะแนนแนวคิดหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีจดัการเรียนรู้แบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษาท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนมีคะแนนแนวคิดหลงัเรียนแตกต่างจาก
คะแนนแนวคิดก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 2.  นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษามีคะแนนแนวคิดหลงัเรียนแตกต่างจากนกัเรียนท่ีไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้แบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 
 
 
 
 

รูป 2 แสดงภาพตวัอยา่งขณะท ากิจกรรมสะเตม็ศึกษา 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 จากการจดักิจกรรมสะเตม็ศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ส าห รับนัก เ รี ยนระดับชั้ น
มธัยมศึกษาตอนปลาย พบวา่ นกัเรียนมีผลคะแนนแนวคิดเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาหลงัเรียนสูงข้ึนกวา่
ก่อนเรียน โดยคะแนนแนวคิดก่อนเรียนและคะแนนแนวคิดหลงัเรียนของนกัเรียนมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 อีกทั้งคะแนนแนวคิดหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาแตกต่างจาก
นักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียของ
คะแนนพบว่าคะแนนของนักเรียนท่ีผ่านการจดัการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมสะเต็มศึกษามีค่าสูงกว่านักเรียนท่ีไดรั้บการ
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จดัการเรียนรู้แบบปกติ ซ่ึงเป็นผลมาจากการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษาท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดคิ้ดและลงมือท า โดยในกิจกรรม
ท่ี 1 หลงัจากท่ีผูเ้รียนไดส้งัเกตเห็นวา่ปฏิกิริยาท่ีเกิดมีฟองแก๊สเกิดข้ึนนอ้ยมากจนไม่สามารถวดัปริมาณแก๊สท่ีแทนท่ีใน
ขวดน ้ าได ้ในตอนท่ี 2 ผูเ้รียนจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเร่งปฏิกิริยาดว้ยตวัเอง จากการสังเกต
พบวา่ในแต่ละกลุ่มใหค้วามสนใจในการคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งดีมาก ซ่ึงเป็นผลมาจากครูผูส้อนไดส้ร้างเง่ือนไขใหมี้
การแข่งขนัเพื่อหากลุ่มท่ีสามารถเร่งปฏิกิริยาไดเ้ร็วข้ึน โดยมีตน้ทุนในการใชอุ้ปกรณ์หรือสารเคมีเพ่ิมเติมนอ้ยท่ีสุด    
ท าให้บรรยากาศในห้องเรียนเป็นไปอยา่งสนุกสนาน อีกทั้งนักเรียนในแต่ละกลุ่มน าขอ้มูลจากการสืบคน้ มาร่วมกนั
อภิปราย และวางแผนเพื่อหาสภาวะการทดลองท่ีดีท่ีสุดส าหรับการเร่งปฏิกิริยา และเม่ือผูเ้รียนแต่ละกลุ่มไดข้อ้สรุปใน
การก าหนดปัจจัยท่ีเร่งปฏิกิริยาแลว้ ผูส้อนได้ให้ผูเ้รียนอธิบายถึงเหตุผลท่ีเลือกใช้แต่ละปัจจัยท่ีมีผลต่ออตัราการ
เกิดปฏิกิริยาพร้อมกับกลไกท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละปัจจัยท่ีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยา และเพ่ือให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นถึง
ความสัมพนัธ์ในระดบัโมเลกุลมากข้ึนผูส้อนจึงใชส่ื้อท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหวแสดงการเปล่ียนแปลงระดบัโมเลกุลของ  
แต่ละปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาขณะท าการอภิปรายในแต่ละกลุ่ม ท าให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจและมีแนวคิด
ในเร่ืองของปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยามากข้ึน และในการประเมินการสอนท่ีจดัท าโดยโรงเรียนในภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ผูส้อนไดรั้บการประเมินการสอนจากนักเรียนจ านวนมากท่ีไดแ้สดงความคิดเห็นต่อกิจกรรม    
สะเต็มศึกษาท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี ผูเ้รียนคนท่ี1ไดแ้สดงความคิดเห็นถึงกิจกรรมการเรียนรู้สะเตม็ศึกษา
วา่ “ส่ิงท่ีช่ืนชอบคือกิจกรรมท่ีหาทางเพ่ิมอัตราการเกิดปฏิกริยาเคม ีรู้สึกว่าเข้าใจปัจจัยท่ีมผีลต่อการเกิดปฏิกิริยามากขึน้
จริงๆ” นักเรียนคนท่ี 2 “ชอบกิจกรรมสะเต็มของครูมาก รู้สึกได้น าเร่ืองปัจจัยไปประยุกต์ใช้จริง เห็นภาพมากขึน้”    
เป็นตน้ 
 ทั้ งน้ีการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยา นอกจากจะสามารถพฒันา
แนวคิดของผูเ้รียนไดแ้ลว้ ยงัเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนฝึกกระบวนการแกไ้ขปัญหาในหลายส่วน เช่น การจดัตั้ง
อุปกรณ์ส าหรับเก็บแก๊สไฮโดรเจนท่ีมีรูปแบบเป็นขวดพลาสติกมีน ้ าบรรจุอยูเ่ตม็ขวด คว  ่าอยูใ่ตร้ะดบัน ้ า นกัเรียนจะได้
ทดลองคิดวา่วิธีในการบรรจุน ้ าให้เต็มขวดโดยปราศจากฟองอากาศในขวดน ้ า อีกทั้งในกระบวนการหาปริมาตรแก๊ส
ไฮโดรเจนท่ีเกิดข้ึนในขวดท่ีไม่มีขีดบอกปริมาตร นกัเรียนจะไดเ้ช่ือมโยงความรู้จากสาขาวิชาอ่ืนเขา้มาช่วยแกปั้ญหา 
เช่น การหาปริมาตรจากรูปทรงกระบอก การหาปริมาตรน ้ าท่ีหายไปของขวดน ้ า หรือแมแ้ต่การหาปริมาตรน ้ าท่ีเหลือใน
ขวดน ้ า ส่งผลใหใ้นกิจกรรมเกิดความหลากหลายในการแกไ้ขปัญหา ซ่ึงนกัเรียนสามารถแลกเปล่ียนวธีิการแกไ้ขปัญหา
ระหวา่งกลุ่มได ้ท าใหเ้กิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ท่ีดีมากข้ึน 
 
กติตกิรรมประกาศ 
 ขอบพระคุณโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) 
โดยสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) ท่ีเป็นผูส้นบัสนุนงบประมาณในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี 
 
เอกสารอ้างองิ 
กนกทิพย ์ยาทองไชย, ปิยรัตน์ ดรบณัฑิต. การพฒันาการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหาดว้ยชุด กิจกรรม 
 สะเตม็ศึกษา เร่ือง ปิโตรเลียมและพลงังานทดแทน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย. วารสาร
 ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคารม, 10(พิเศษ). 22-36; 2559. 
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