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วันที่รับบทความ 11 มิถุนายน 2560 วันที่แก้ไขบทความ 5 กันยายน 2560 วันที่ตอบรับ 6 กันยายน 2560 วันที่เผยแพร่ 30 เมษายน 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ต ามแนวทางสะเต็มศึกษาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่มีแบบการเรียนรู้แตกต่างกัน หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 จานวน 2 ห้องเรียน ทั้งหมด 42
คนได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเรื่องการ
จาแนกสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 7 แผน เวลา 14 ชั่วโมง มีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยรายแผนตั้งแต่ 4.70 ถึ ง 4.85 และมีค่าเฉลี่ย โดยรวม เท่ากับ 4.75 ค่า S.D. = 0.29 2) แบบสารวจการเรียนรู้ของผู้เรีย น
จานวน 60 ข้อ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องการจาแนกสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่าย ตั้งแต่ 0.23 ถึง 0.77 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.88 4) แบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ มีค่าความยากระหว่าง 0.27 - 0.70 อานาจ
จาแนกรายข้อระหว่าง 0.20- 0.60 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากั บ 0.87 5) แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดับ จานวน 20 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 3.40 ถึง 5.00 และค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Paired Samples t-test ,
F-test (One-way MANOVA)
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนเท่ากับ 12.07, 11.21 และ 3.82 (อยู่ในระดับมาก) ตามลาดับ ในขณะ
หลังเรียนเท่ากับ 25.21, 21.07 และ 4.53 (อยู่ในระดับมากที่สุด) คิดเป็นร้อยละ 52.12, 46.80 และ 15.67 ตามลาดับโดยนักเรียนที่
ได้รับการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. นั ก เรี ย นที่ มี แ บบการเรี ย นรู้ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นไม่ แ ตกต่ า งกั น แต่ ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักเรียนที่มีแบบการเรียนรู้
แบบนักไตร่ตรอง มีคะแนนเฉลี่ยของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์สูงกว่าแบบการเรียนรู้
อื่น ๆ
คาสาคัญ: ผลการจัดการเรียนรู้, สะเต็มศึกษา
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ABSTRACT
This research aims 1) to study learning achievement of STEM Education between different styles learner,
2) to compare pre and post learning achievement, Science process skills and attitude toward science learning
with STEM education, between different learning styles learner. The sample use in this research were
matthayomsuksa 2/7 and 2/8 students, 42 students of one class room, who learned in the 1st semester of 2016
academic year of MuangKalasin school Ampher Muang Kalasin Province, Kalasin secondary educational Area 24.
The sample was selected by Multistage Random sampling technique. The tools used in this research consisted
of 1) 7 plan of 14 hours of STEM educational Teaching plans, matter and substance, matthayomsuksa 2, 2) 60
items of student learning style survey form, 3) science learning achievement on the topic of matter and
substance that is multiple choices form of 40 items ; 4 choices per item, 4) test of science process skills that
include 13 skills; 30 items ( 4 choices per item), 5) 20 items of rating scale (5 level) of science attitude test.
Statistic used in this research were paired samples t-test, F-test (One-way MANOVA).
The result revealed that:
1. Students who learned with STEM educational management had their average learning achievement,
science process skills and attitude toward science learning, pre score learning were 12.07, 11.21 and 3.82 (on the
high level) in order. Whilst post score were 25.21 (52.12%), 21.07 (46.80%) and 4.53 (15.67%) (on the highest level) in
order. The students who learned with STEM Educational management had post learning achievement, science
process skills and attitude in science skills higher than pre-learning at .05 level of statistical significance.
2. Different learning style students had no significant in learning achievement but students who
learned with STEM Educational management had science process skills and science attitude higher than prelearning at .05 level of statistical significance. The critical thinking learning style students had average score of
science process skills and science attitude higher than other.

า
ษ
ก
ึ
ร
ศ
ค
ิฑต
น
ล
ณ
ั
ก
บ
ส
ร
ฏ
ั
า
ภ
ส
ช
ร
า
า
ร
ว
ย
ั
ล
า
ย
ท
ิ
ว
า
ห
ม
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บทนา

ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ที่เน้นการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญนั้น มีความเชื่อว่า
ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ดว้ ยตนเองด้วยวิธีการต่าง ๆ กัน ซึ่งอาศัยประสบการณ์เดิมหรือโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่มาสร้างความรู้จาก
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจเดิมที่มีมาก่อน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายมากขึ้นสามารถนาไปสู่การ
แก้ปัญหาได้ จึงเป็นการเน้นที่ตัวนักเรียนให้ได้ลงมือกระทา แก้ปัญหา ไตร่ตรอง คิดอย่างหลากหลาย การเรียนรู้ที่ดีเกิดจากการสร้าง
พลังความรู้ด้วยตนเอง หากผู้เรียนมีโอกาสได้สร้างความคิดและนาความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยอาศัยเทคโนโลยีที่
เหมาะสมจะทาให้เห็นความคิดนั้นเป็น รูปธรรมที่ชัดเจน ทาให้มีความหมายต่อผู้เรียน ความรู้ที่ได้อยู่คงทน สามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่น
เข้าใจและสามารถสร้างความรู้ใหม่ต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด (สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , 2544, หน้า 1-2) ทั้งยัง
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม
รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) เมื่อเทคโนโลยีที่มนุษย์นามาใช้เพื่อจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยล้าหน้า
มากขึ้นยิ่งจาเป็นที่ต้องพัฒนาความเป็นมนุษย์ ยกจิตวิญญาณในการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข การสอดแทรกคุณลักษณะอันดี
งาม การเคารพกฎกติกา ระเบียบ แบบแผน ประชาธิปไตย การสอนการใช้ทักษะชีวิตและทรัพยากรร่วมกั นอย่างมีคุณค่า การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสิ่งสาคัญที่ทาผู้เรียนสามารถค้นพบองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จากการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านประสบการณ์ตรงโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดค้นคว้า สืบค้น ลงมือปฏิบัติ สรุป นาเสนอ และสะท้อนความรู้ที่
ได้ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ดีจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทาง
สร้างสรรค์ (Byrnes, 2009) สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้โดยผ่านความเข้าใจในธรรมชาติ (ประสาท เนืองเฉลิม, 2554)
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สะเต็มศึกษาเป็นอีกแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมุ่ง
แก้ไขปัญหาที่พบในชีวิตจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ อันเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนใน
การปฏิบัติงานที่ต้องใช้องค์ความรู้และทักษะกระบวนการต่าง ๆ สู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคตเพื่อความมั่นคง และเศรษฐกิจอันดี
ของประเทศชาติสืบไป (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558, หน้า 4) การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา มีลักษณะ
5 ประการได้แก่ 1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ 2) ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจาวัน
และการทาอาชีพ 3) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 4) ท้าทายความคิดของนักเรียน 5) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความ
คิ ด เห็ น และความเข้ าใจที่ ส อดคล้ อ งกั บ เนื้ อ หา ส่ งเสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นรั ก และเห็ น คุ ณ ค่ าของการเรีย น การรวมเอาสาระและทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกันแล้วนามาจัดกิจกรรมบูรณาการจึงทาให้ผู้เรียนได้
พัฒนาด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นสาหรับการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งผู้เรียนจะได้นาความรู้มาประยุกต์ใช้ได้จริง
เพราะนักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมร่วมกัน เป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการทางานกลุ่มทักษะการคิด และการสื่อสาร
(ชลาธิป สมาหิโต, 2556) การที่จะประสบความสาเร็จในการบูรณาการทั้งสี่สาขาในสะเต็มศึกษานั้น ครูผู้สอนต้องผนวกองค์ประกอบ
สาคัญ 2 ด้าน คือบริบท (Context) ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน และด้านเนื้อหา (Content) ทั้งยังเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานที่สามารถ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่ างลึกซึ้งคงทน (Pellegrino and Hilton, 2012) มีตัวปัญหาเป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้
และเป็นตัวกระตุ้นทาให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหา (เดือนงาม นามเมือง, 2552, หน้า 34–36) เน้น
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงซึ่งจะทาให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญของการเรียนรู้ทฤษฎี และสามารถนาความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ มา
บูรณาการกั นเพื่อ แก้ปัญ หาหรื อสร้างนวัต กรรมใหม่ ๆ ขึ้น โดยกิจกรรมที่ นามาใช้ในการส่งเสริมพั ฒ นาความคิด สร้างสรรค์ท าง
วิทยาศาสตร์ ต้องเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา เมื่อสมองได้รับการพัฒนาครบส่วนแล้ว
จะทาให้พฤติกรรมการรับรู้ การจดจารวมถึงความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนเพิ่มขึ้น (ณัฏฐพงษ์ เจริญพิทย์, 2542)
การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของครูผู้สอนอาจต้องจัดหาสื่อที่มีความน่าสนใจมาช่วยดึงดูดให้นักเรียนเข้า
สู่กระบวนการของกิจกรรมก่อนจากนั้นนักเรียนจะค่อย ๆ ซึมซับความรู้และทักษะจากการทากิจกรรมอย่างไม่รู้ตัว ตัวอย่างเช่น ของ
เล่น เกม วีดีทัศน์หรือหุ่นยนต์ เป็นต้น (นิรมิษ เพียรประเสริฐ, 2556, หน้า 23-25) กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาจึงเป็นอีก
กิจกรรมที่ควรนามาใช้ในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของผู้เรียนได้อีกทางหนึ่ง (กวิน เชื่อมกลาง, 2556,
หน้า 26 - 29) นอกจากนี้แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มจะคล้ายกับแนวทางการเรียนรู้โดยใช้ โครงงานเป็นฐาน (ProjectBased Learning : PBL) การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน (Problem-Based Learning : PBL) (รั ก ษพล ธนานุ ว งศ์ . 2556 ก;
อภิ สิทธิ์ ธงไชย, 2556, หน้า 15-20) และการเรียนรู้โดยใช้การออกแบบเป็นฐาน (Design-Based Learning) (พรทิพย์ ศิริภัทราชัย,
2556) โดยผนวกรวมกับกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry) ส่งผลให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สืบเสาะหา
ความรู้และวิจัยด้วยตนเอง มีความกระตือรือร้น สนุก พึงพอใจและอยากมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมเพิ่มขึ้น (ประสาท เนืองเฉลิม.
2557) และมี ผ ลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นสูงขึ้ น จึ งสอดคล้ อ งกั บ การจั ด การเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็ น ยุ ค แห่ งการเรีย นรู้สู่ การ
เปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ มากมาย สืบเนื่องจากการปฏิ วัติทางเทคโนโลยี สารสนเทศ การขยายความรู้และวิทยาการต่าง ๆ แบบก้าว
กระโดด (วิจารณ์ พานิช, 2555) การจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนได้เตรียมตั วเพื่อใช้ชีวิตในโลกที่เป็นจริง เน้นการศึกษาตลอดชีวิต
ด้วยวิธีการที่ยืดหยุ่น มีการกระตุ้นและจูงใจให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (สุพรรณี ชาญประเสริฐ, 2556) ครูผู้สอน
จึงมิใช่ผู้ที่ส่งผ่านความรู้ให้กับผู้เรียนเท่านั้นแต่ยังต้องเติมเต็มในส่วนของทักษะที่จาเป็นในการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างสมดุล ครูต้อง
เปลี่ยนบทบาทหน้าที่จากการยืนหน้าชั้นเรียนมาเป็นการกระตุ้นและอานวยความสะดวกในการเรียน ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพของตนเองให้มากที่สุด (พรทิพย์ ศิริภัทราชัย, 2556)
ด้วยความแตกต่างของบุคคลบนปัจจัยพื้นฐานและสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน ครูผู้สอนต้องพยายามรู้จักและเข้าใจนักเรียนแต่
ละคนก่อน เพื่อเตรียมการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนด้วยการวิ เคราะห์ลักษณะทางกาย สติปัญญา อารมณ์
และสังคม ซึ่งเป็นองค์ความรู้สาคัญที่จะสามารถนาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนได้ตามวัตถุประสงค์ (ลักขณา สริวัฒน์, 2554 อ้างถึงใน
ศศิธร เวียงวะลัย, 2556, หน้า 39-47) แบบการเรียนรู้ (Learning Style) ของผู้เรียนจึงถือเป็นอีกปัจจัยภายในที่สาคัญที่ผู้เรียนแต่ละ
คนจะสามารถเรียนรู้ได้ดีตามความเหมาะสมกับความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง หากครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับความถนัดและลักษณะของผู้เรียน ผู้เรียนจะสามารถประสบผลสาเร็จได้ทุกคน (Keefe and Ferrell,
1990; Graf and Lui, 2008) การทาความเข้าใจสไตล์การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนก่อนจะช่วยให้ครูผู้สอนเห็นจุดเด่นจุดด้อยของ
ผู้เรียน ซึ่งสามารถแก้ปัญหาการเรียนและช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเหมาะสม เพราะความแตกต่างระหว่างบุคคลทาให้รู้ว่าผู้เรียนมี
สไตล์การเรียนรู้แบบใดและสภาพการเรียนรู้ใดที่เหมาะสมที่นักเรียนจะสามารถเกิดการเรียนรู้ได้ดี (ทิศนา แขมมณี, 2551, หน้า 30)
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต้องใช้เทคนิควิธีที่หลากหลายไม่ยึดรูปแบบวิธีการสอนใดการสอนหนึ่งเป็นสรณะ (วีณา ประชากูล
และประสาท เนืองเฉลิม, 2554) ผู้สอนต้องทาความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและสไตล์การเรียนรู้ของแต่ละคน (ทิศนา แขมมณี,
2553) การสนองตอบนั้นอาจเกิดจากสิ่งเร้าหลายสิ่งและหลายทาง การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงควรใช้วิธีการที่หลากหลาย
และกระตุ้นในสภาพที่เหมาะสมจนถึงระดับที่ผู้เรียนตอบสนองจนเกิดการเรียนรู้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญในกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะที่จาเป็น
ต่อการดารงชีวิตในสภาวะที่มีการเรียนรูอ้ ย่างอิสระจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพราะมีหลักการมีเหตุมผี ล มีขั้นตอนกระบวนการใน
การสืบเสาะหาความรู้เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องเหมาะสม อันจะส่งผลให้เป็นคนที่มีคุณภาพ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รวบรวมไว้ทั้งหมด 13 ทักษะคือ 1) ทักษะการสังเกต 2) ทักษะการจาแนกประเภท 3) ทักษะ
การวัด 4) ทักษะการคานวณ 5) ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 6) ทักษะการจัดกระทาและสื่อ
ความหมายข้อมูล 7) ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล 8) ทักษะการพยากรณ์ 9) ทักษะการตั้งสมมติฐาน 10) ทักษะการกาหนด
นิยามเชิงปฏิบัติการ 11) ทักษะการกาหนดตัวแปรและควบคุมตัวแปร 12) ทักษะการทดลอง และ 13) ทักษะการตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุป (รมิดา ชาญประโคน, 2554) เมื่อผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างคล่องแคล่วและชานาญแล้ว จะ
ช่วยหล่อหลอมให้เกิดเจตคติต่อตนเองและต่อวิทยาศาสตร์ที่ดีตามมา (ประสาท เนืองเฉลิม, 2557) ซึ่งเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
จะแสดงออกมาโดยการตั้งใจเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์อย่ างสนุกสนาน ตระหนักและเห็นคุณประโยชน์และโทษของ
ผลของความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเลือกใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการคิด และปฏิบัติได้ดี (บัญชา แสนทวี และคณะ.
2551) จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ระหว่างผู้เรียนที่มี
แบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะความรู้ความสามารถ การ
คิดแก้ปัญ หา มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออกในแบบการเรียนรู้ในแต่ละแบบของผู้เรียนผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา และยังเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันจะทาให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ให้สูงขึ้นต่อไป
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ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่
มีแบบการเรียนรู้แตกต่างกันหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

กรอบแนวคิดการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ระหว่างผู้เรียนที่มีแบบการเรียนรู้แตกต่างกันวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะความรู้ความสามารถ
การคิดแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทา กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออกในแบบการเรียนรู้ในแต่ละแบบของผู้เรียนผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา และยังเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันจะทาให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ให้สูงขึ้นต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย

ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 จานวน 9 ห้องเรียน ทั้งหมด
291 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษาเขต
24 จานวน 2 ห้องเรียน ทั้งหมด 42 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้น (Multistage Random sampling)
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วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 16 ฉบับที่ 72 มกราคม – มีนาคม 2562
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 5 ชนิด ได้แก่
1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึ กษา เรื่องการจาแนกสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 7 แผน เวลา
14 ชั่วโมง ซึ่งผลจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 แผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก
ทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลี่ยรายแผนตั้งแต่ 4.70 ถึง 4.85 และมีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 4.75
2. แบบสารวจการเรียนรู้ของผู้เรียน ประยุกต์จาก LSQ (Learning Style Questionnaire) ของ Honey, Mumford
(1992) จานวน 60 ข้อ
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องการจาแนกสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่าย ตั้งแต่ 0.23 ถึง 0.77 มีค่าอานาจจาแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.20 - 0.67 และมี ค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.88
4. แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ มีค่า
ความยากระหว่าง 0.27 - 0.70 อานาจจาแนกรายข้อระหว่าง 0.20- 0.60 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87
5. แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดับ จานวน 20 ข้อ
มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 3.40 ถึง 5.00 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87
การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่องการจาแนกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 มีวิธีดาเนินการสร้างดังนี้
1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อให้
ทราบเนื้อหา สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด โครงสร้าง เวลาเรียน คาอธิบายรายวิชา การวัดผลประเมินผล (กระทรวงศึกษาธิการ,
2551)
1.2 ศึ ก ษารายละเอี ย ดของเนื้ อ หาที่ จ ะใช้ ใ นการจั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ จ ากคู่ มื อ การจั ด การเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างจุดประสงค์ เนื้อหาในสี่สาขาวิชา กิจกรรมการเรียนรู้ และเวลาที่ใช้จากหนังสือคู่มือการจัดกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา
หนังสือคู่มือรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 และหนังสือวัดผลการศึกษา (สมนึก ภัททิยธนี, 2551)
1.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา จานวน 7 แผน รวมเวลาทั้งสิ้น 14 ชั่วโมงไม่รวมเวลา
การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
1.4 นาแผนการจัดการเรียนรู้เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
ในด้านจุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้และการวัดประเมินผลในแต่ละแผนการเรียนรู้ ซึ่งได้แก้ไขปรับปรุงในแต่
ละแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีองค์ประกอบสมบูรณ์ ครบตามเนื้อหา และจุดประสงค์ที่วัดให้ครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ และเจตคติ
มากขึ้นกว่าเดิม
1.5 นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการพิจารณาตรวจสอบและปรับปรุงเรียบร้อยแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ
ประเมินความสอดคล้อง ด้านความถูกต้องความเหมาะสม ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละแผน
1.6 นาผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนความเหมาะสมของแผนการ
จัดการเรียนรู้ของลิเคอร์ท แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด และคณะ, 2553, หน้า 121)
4.51 – 5.00 หมายความว่า มีความเหมาะสมมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายความว่า มีความเหมาะสมมาก
2.51 – 3.50 หมายความว่า มีความเหมาะสมปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายความว่า มีความเหมาะสมน้อย
0.00 – 1.50 หมายความว่า มีความเหมาะสมน้อยที่สุด
1.7 จัดพิมพ์แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการจาแนก
สาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อนาไปทดลองใช้กับนักเรียนจานวน 30 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้น
(Multistage Random sampling) ให้เป็นกลุ่มทดลอง (Try out)
1.8 จัดพิมพ์แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการจาแนก
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สาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นฉบับจริง เพื่อใช้กับนักเรียนจานวน 42 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 ได้มา
โดยการสุ่มแบบหลายขั้น (Multistage Random sampling) ให้เป็นกลุ่มตัวอย่าง
2. แบบสารวจการเรียนรู้ของผู้เรียน ประยุกต์จาก LSQ (Learning Style Questionnaire) ของ Honey, Mumford
(1992) มีวิธีดาเนินการดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแบบสารวจการเรียนรู้ของ Honey, Mumford (1992)
2.2 นาแบบสารวจการเรียนรู้ของ Honey, Mumford (1992) มาใช้โดยเป็นแบบจัดระดับ 1 2 3 4 มีขอ้ คาถาม
เพื่อสารวจแบบการเรียนรู้ 4 ด้าน จานวน 60 ข้อ ซึ่งแบบการเรียนรู้แต่ละแบบประกอบด้วยข้อคาถามกับแบบการเรียนรู้
2.3 นาแบบสารวจการเรียนรู้ที่ได้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความเหมาะสม ถูกต้องอีกครั้ง
2.4 นาแบบสารวจการเรียนรู้ที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม
2.5 น าแบบสารวจการเรียนรู้ตามแนวคิ ดของ Honey, Mumford (1992) ที่ ตรวจสอบแล้วไปทดลองใช้ (Try
Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
2.6 นาผลที่ได้จากการทดลองเพื่อจัดกลุ่มแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละแบบ
2.7 จัดพิมพ์ฉบับจริงเพื่อนาไปไว้ใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
3.1 ศึ กษาหลั กสูต ร คู่มื อการจัดกิ จกรรม เอกสารและงานวิจั ยที่เกี่ยวข้องกับ การวัดผลประเมิน ผล (สมนึ ก
ภัททิยธนี, 2551)
3.2 ศึกษาเนื้อหาและจุดประสงค์ การเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจาแนกสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
3.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อกาหนดจานวนข้อสอบให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนที่ตั้งไว้
3.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 60
ข้อ เพื่อคัดเลือกไว้จริง 40 ข้อ
3.5 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาเพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม แล้วนามาปรับปรุงในประเด็นของความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ คาถาม ตัวเลือกและ
การใช้ภาษาที่กระชับ สละสลวย ภาพประกอบในคาถามให้เป็นภาพที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมองเห็นได้ชัดเจนและตรวจสอบคาที่พิมพ์ตกตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3.6 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสนอผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม
กับจุดประสงค์การเรียนรู้โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือ
+1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดได้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดได้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้
1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดได้ไม่ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้
3.7 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้ อคาถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยใช้สูตร IOC
(Index of Item Objective Congruence) (สมบัติ ท้ายเรือคา, 2552, หน้า 101-102) โดยข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00
ถือว่าข้อสอบข้อนั้นอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ ซึ่งผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญได้ค่า IOC เท่ากับ 0.60 – 1.00
3.8 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนไปทดลองใช้ กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 จานวน 30 คน
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อนาข้อมูลมาหาคุณภาพ
3.9 นาคะแนนที่ได้จากการทดสอบมาหาค่าความยาก (P) ของแบบทดสอบรายข้อ โดยใช้วิธีการของสมบัติ ท้ายเรือคา
(สมบัติ ท้ายเรือคา, 2552, หน้า 88) คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยาก (P) ตามเกณฑ์ที่กาหนด ตั้งแต่ 0.20 – 0.80 ถือว่าข้อสอบข้อนั้น
มีค่าความยากอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ ผลการหาคุณภาพของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความยากง่าย ตั้งแต่ 0.23 ถึง 0.77
3.10 วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอิงเกณฑ์ โดยคานวณหาค่าอานาจจาแนก
(B) เป็นรายข้อ ใช้ดัชนี B (B - Index) (สมบัติ ท้ายเรือคา, 2552, หน้า 103 - 104) คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าอานาจจาแนก ตั้งแต่ 0.20–
1.00 ไว้ จานวน 40 ข้อ ผลการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าอานาจจาแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.20 - 0.67
3.11 นาข้อสอบที่คัดเลือกไว้ จานวน 40 ข้อ มาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยวิธีของโลเวท (Lovett) (สมบัติ
ท้ายเรือคา, 2552, หน้า 104 - 106) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.88
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3.12 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านการตรวจคุณภาพแล้วนาไปใช้เก็บข้อมูลจริงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง
4. แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
4.1 กาหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนขอบข่ายของเนื้อหา
เนื้อหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 13 ทักษะ
4.2 ศึกษาการสร้างแบบทดสอบจากเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2555)
4.3 สร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้ครอบคลุมทั้ง 13 ทักษะ จานวน 45 ข้อ โดยมี
ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก เพื่อคัดเลือกไว้ใช้จริงจานวน 30 ข้อ
4.4 นาแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของข้อคาถาม ตัวเลือก และการใช้ภาษา
4.5 นาแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและ
สอดคล้องของข้อคาถามกับพฤติกรรมชี้วัดด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) ของแบบทดสอบซึ่งแก้ไขในประเด็นข้อคาถามยังไม่สอดคล้องกับเนื้อหาได้ชัดเจนที่สุด แก้ไขคาถูกผิดจากนั้นนามาวิเคราะห์
หาค่าดัชนีความสอดคล้องเกณฑ์ที่เหมาะสมตัง้ แต่ 0.50 – 1.00 (สมบัติ ท้ายเรือคา, 2553, หน้า 101) ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.60 – 1.00
4.6 นาแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 จานวน
30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
4.7 นาผลการทดสอบที่ได้มาหาค่าความยาก และค่าอานาจจาแนกเป็นรายข้อ แล้วนาข้อสอบที่คัดไว้ 30 ข้อมาหา
ความเที่ยงเชิงความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency) โดยวิธีคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder–Richardson Method) ด้วยสูตร
KR-20 (สมบัติ ท้ายเรือคา, 2553, หน้า 101) ได้ค่าความยากระหว่าง 0.27 - 0.70 อานาจจาแนกรายข้อระหว่าง 0.20- 0.60 และค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87
4.8 นาแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไปจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
5. แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
5.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการสร้างและหาคุณภาพของแบบวัดเจตคติต่อการเรียน โดย
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
5.2 สร้างแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จานวน 35 ข้อ ต้องการใช้จริง 20 ข้อ ตามองค์ประกอบของเจตคติ
3 อย่างคือ องค์ประกอบเชิงปัญญาหรือความคิด องค์ประกอบเชิงความรู้สึกอารมณ์ และองค์ประกอบเชิงพฤติกรรม (สุรางค์ โค้วตระกูล,
2554, หน้า 397; อ้างอิงมาจาก Zellman and Sears, 1971)
5.3 นาแบบวัดเจตคติที่สร้างเสร็จแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้อง
ของคาถามและการใช้ภาษากับลักษณะเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ แล้วนามาปรับปรุงในประเด็นคาถามให้ครบทุกองค์ประกอบ
โดยมีข้อการให้คะแนนคาถามเชิงนิมานกับการให้คะแนนคาถามเชิงนิเสธให้มีความสมดุลเหมาะสมตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
5.4 น าแบบวัดเจตคติต่ อการเรียนวิท ยาศาสตร์ที่ แก้ ไขแล้ วเสนอผู้เชี่ย วชาญทั้ ง 5 คน ตรวจสอบความถู กต้ อ ง
เหมาะสม ครอบคลุมทั้ง 3 องค์ประกอบ พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้ อคาถามกับลักษณะพฤติกรรมชี้วัด เพื่อหาดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับลักษณะพฤติกรรม (IC)
5.5 นาผลการประเมินที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาความสอดคล้องของข้อคาถามกับลักษณะพฤติกรรมชี้วัดเจตคติต่อการ
เรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้สูตร IC แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50–1.00 ไว้ (สมนึก ภัททิยธนี, 2553, หน้า 220)
ได้ค่า IC เท่ากับ 0.40 – 1.00
+1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นวัดได้ตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นวัดได้ตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ
-1 เมื่อข้อคาถามนั้นวัดได้ไม่ตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ
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5.6 นาแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 จานวน 30 คน
5.7 นาแบบวัดเจตคติต่อการเรียนมาวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกด้วยวิธีหาความสัมพันธ์ (rxy) ระหว่างคะแนนราย
ข้อกับคะแนนรวม Item total Correlation (สมบัติ ท้ายเรือคา, 2555, หน้า 116) และหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบวัดเจตคติ
ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์โดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา ของ Cronbach เรียกว่า สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α - Coefficient) (สมนึก
ภัททิยธนี, 2544, หน้า 70) ได้ค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 3.40 ถึง 5.00 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87
5.8 จัดพิมพ์แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ฉบับจริง เพื่อใช้เก็บข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ
ผู้วิจัยสุ่มห้องเรียนทั้งหมด 4 ห้องเรียน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นเลือกมา 2 ห้องเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ทดลองคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 จานวน 42 คน ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา เนื้อหาที่ใช้ได้แก่ เรื่อง การจาแนกสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2. การดาเนินการ
ดาเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่เดือน มิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ. 2559
โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับขั้นตอนดังนี้
2.1 ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
2.2 ให้นักเรียนทาแบบสารวจการเรียนรู้ของผู้เรียน จานวน 60 ข้อ
2.3 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบวัด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อวัดความรู้พื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียนแต่ละคน
2.4 ผู้วิจัยดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแผนการจัด การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ใช้เวลาสอน
จานวน 14 ชั่วโมง
2.5 ทดสอบหลั งเรี ย น (Post - test) เมื่ อ สิ้ น สุ ด การเรี ย นโดยใช้ แ บบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
วิทยาศาสตร์ แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ชุดเดิม
2.6 นาคะแนนที่ได้จากการทดสอบมาตรวจวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อสรุปผลตามความมุ่งหมายการวิจัยต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล ตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบวัด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. ทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติ Paired Samples
t-test
3. ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติ
ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้การทดสอบความแปรปรวนพหุคูณทางเดียว F-test (One-way MANOVA)
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สรุปผลการวิจัย

จากผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาระหว่างผู้เรียนที่มีแบบการเรียนรู้แตกต่างกันสรุปผลได้ดังนี้
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึ กษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเจตคติต่อการเรี ยนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนเท่ากับ 12.07, 11.21 และ 3.82 มีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์อยู่ใน
ระดับมากตามลาดับ ในขณะที่หลังเรียนเท่ากับ 25.21, 21.07 และ 4.53 มีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 52.12, 46.80 และ 15.67 ตามลาดับและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อการ
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เรียนวิทยาศาสตร์เมื่อวิเคราะห์เป็นรายคู่ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนให้ผลการวิเคราะห์แตกต่างกันนั่นแสดงว่านักเรียนที่ได้รับการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาระหว่างผู้เรียนที่มีแบบการเรียนรู้แตกต่างกันพบว่า
2.1 แบบการเรียนรู้นักทฤษฎี (Theorist : TOR) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 55.37 และ
แบบการเรียนรู้นักกิจกรรม (Activist : ATV) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าสุดคิดเป็นร้อยละ48.83 และทุกแบบการเรียนรู้ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.2 แบบการเรี ยนรู้นั กไตร่ตรอง (Reflector : RFT) มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นสูงสุดคิ ดเป็ น
ร้อยละ 51.78 และแบบการเรียนรู้นักกิจกรรม (Activist : ATV) มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่าสุดคิดเป็นร้อยละ 42.16
และทุกแบบการเรียนรู้ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษามีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.3 แบบการเรียนรู้นั กทฤษฎี (Theorist : TOR) มีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น สูงสุดคิดเป็น ร้อยละ
19.11 และแบบการเรียนรู้นักปฏิบัติ (Pragmatist : PMT) มีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ต่าสุดคิดเป็นร้อยละ 11.75 และทุกแบบ
การเรียนรู้ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษามีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.4 นักเรียนที่มีแ บบการเรียนรู้แตกต่างกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกันแต่มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักเรียนที่มีแบบการเรียนรู้
แบบนักไตร่ตรอง (Reflector : RFT) มีคะแนนเฉลี่ยของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
สูงกว่าแบบการเรียนรู้อื่น ๆ
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อภิปรายผลการวิจัย

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาระหว่างผู้เรียนที่มีแบบการเรี ยนรู้แตกต่างกันวิชาวิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนเท่ากับ 12.07, 11.21 และ 3.82 มีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์อยู่ใน
ระดับมาก ตามลาดับ ในขณะที่หลังเรียนเท่ากับ 25.21, 21.07 และ 4.53 มีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด (คิด
เป็ นร้อยละ 52.12, 46.80 และ 15.67 ตามลาดั บ) นั่น แสดงว่านั กเรียนที่ ได้รับ การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึ กษามี ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มจะคล้ายกับแนวทางการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning : PBL) (รักษพล
ธนานุวงศ์, 2556 ก ; อภิสิทธิ์ ธงไชย, 2556, หน้า 15-20) และการเรียนรู้โดยใช้การออกแบบเป็นฐาน (Design-Based Learning)
(พรทิพย์ ศิริภัทราชัย, 2556) โดยผนวกรวมกับกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry) ส่งผลให้นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง สืบเสาะหาความรู้และวิจัยด้วยตนเอง มีความกระตือรือร้น สนุก พึงพอใจและอยากมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมเพิ่มขึ้น
(ประสาท เนืองเฉลิม, 2557) ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะ หาความรู้ การใช้ปัญหาเป็นฐานเป็น
วิธีการสอนหลักผ่านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยบูรณาการใน 4 สาขา คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์เข้าด้วยกันแล้วนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการออกแบบชิ้นงานเพื่อใช้แก้ปัญหาตามขั้นตอนของกระบวนการทางวิศวกรรม
ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้ เริ่มจาก 1) ขั้นการระบุปัญหาหรือสถานการณ์ เป็นขั้นตอนที่นักเรียนทาความเข้าใจในสิ่งที่เป็นปัญหา
ในชีวิตประจาวันที่พบเจอหรือจาเป็นต้องหาวิธีการหรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาจากข้อมูลหรือสถานการณ์ที่กาหนดให้
ซึ่งถือ เป็น การกระตุ้ น ให้นั กเรียนเกิ ดความสนใจอยากเรียนรู้เนื่องจากเป็น ประเด็ นปั ญ หาใกล้ตั วของนักเรี ยนที่เกิด จากนัก เรีย น
สังเกตเห็นหรือได้รับข้อมูลข่าวสารจากสิ่งรอบตัว 2) ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นการรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ปัญหาและประเมินความเป็นไปได้ เพือ่ เลือกแนวคิดหรือวิธีการที่เหมาะสมที่สุด ในขั้นตอนนี้นักเรียนได้รู้จักการทางานเป็นทีม
โดยร่วมกันดึงศักยภาพทางด้านความสามารถ ความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคลออกมาใช้ในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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ระดมความคิดในการศึกษา เก็บข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่จะศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจในการเลือกใช้สารและวัสดุ–อุปกรณ์ไป
ใช้แก้ปัญหา และจดบันทึกแนวคิดไว้เป็นทางเลือกโดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า ข้อดี-จุดอ่อน ความเหมาะสมกับเงื่อนไข
และขอบเขตของปัญหาแล้วจึงเลือกแนวคิด วิธีการ และอุปกรณ์ที่ต้องใช้ให้เหมาะสมที่สุ ด 3) ขั้นการวางแผนออกแบบชิ้นงานหรือ
วิธีการแก้ปัญหา เป็นการวางแผนออกแบบเพื่อแก้ปัญ หาเป็นลาดับขั้นตอน นักเรียนช่วยกันระดมความคิด วางแผนวาดรูปแสดง
ชิ้นงานที่ออกแบบไว้ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ได้ผ่านลาดับการคิดมาแล้ว อันนาไปสู่การสร้างชิ้นงานและการปฏิบัติจริง 4) ขั้นการทดลอง เป็น
ขั้นตอนที่นักเรียนแต่ละกลุ่มทาการทดลองหรือทดสอบตามที่ร่วมกันออกแบบไว้ เพื่อแก้ปัญหาโดยนาผลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาชิ้นงานหรือผลงานให้มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหามากขึ้น 5) ขั้นประเมินและปรับปรุงแก้ไข เป็นขั้นตอนการปรับปรุงการ
ทดลอง โดยบอกวิธีพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลในการปรับปรุง แก้ปัญหาตามเงื่อนไขนั้น ๆ และประเมินวิธีการแก้ปัญหาหรือผลลัพธ์จนมี
ประสิทธิภาพตามที่ต้องการ โดยขั้นตอนนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกฝนทักษะการนาความรู้ไปประยุกต์แก้ปัญหาในชีวิตจริง เมื่อ
นักเรียนสร้างชิ้นงานหรือผลงานออกมาได้แล้ว นักเรียนร่วมกันระดมความคิดร่วมกันวิเคราะห์ถึงความรู้ในศาสตร์วิชาต่าง ๆ จากนั้น
เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดกระทาข้อมูลเพื่อนาเสนอ และอธิบายถึงผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากการสร้างชิ้นงานหรือผลงาน อีกทั้งเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ แนวคิด ข้อซักถาม การติชม การยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ด้วยเหตุผลและกิจกรรมการเรียน
การสอนดังกล่าวข้ างต้น การจัดการเรียนรู้สะเต็ม ศึกษาจึงทาให้ นั กเรียนมีผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน เกิดทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้น อันสอดคล้องกับงานวิจัยของสายชล สุขโข (2557, หน้า 178) พบว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการพัฒนาให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมโนมติ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ โดยมีความ
เข้าใจมโนมติที่ถูกต้องร้อยละ 72.00 และสังเกตพบนักเรียนที่เรียนเรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะ
เต็มศึกษามีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดีขึ้น พลศักดิ์ แสงพรมศรี (2558, หน้า 73-78) พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง และเจตคติต่อการเรียนเคมีหลั งเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พัชรี อินทปัญญา และคณะ (2557, หน้า 1-6) พบว่า 1) การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แบบใช้ปัญหาเป็นฐานช่วยพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ เนื่องจากเน้นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง ทาให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญของ
การเรียนรู้ทฤษฎี และสามารถนาความรู้จากศาสตร์ตา่ ง ๆ มาบูรณาการกันเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ 2) นักเรียนร้อยละ
79.35 ของจานวนนักเรียนทั้งหมดได้คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สูงกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม มีคะแนนเฉลี่ย
22.81 ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน 3.37 และมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3) คะแนนเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 และนัสรินทร์ บือซา (2558, หน้า 55-70) พบว่านักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษามีคะแนนพัฒนาการร้อยละ 41.03 อยู่ในระดับต้นร้อยละ 30.77 อยู่ในระดับปานกลางร้อย
ละ 20.51 อยู่ในระดับสูงและร้อยละ 7.69 อยู่ในระดับสูงมากนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาความสามารถในการแก้ปัญหา
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ .01
2. หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษานักเรียนที่มีแบบการเรียนรู้แตกต่างกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่
แตกต่างกัน แต่ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยนักเรียนที่มีแบบการเรียนรู้แบบนักไตร่ตรอง (Reflector : RFT) มีคะแนนเฉลี่ยของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
เจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์สูงกว่าแบบการเรียนรู้อื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องมาจากแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่
ละคนแตกต่างกันออกไปตามความชอบหรือความถนัด แบบการเรียนรู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความแตกต่างระหว่างบุคคล นิสัยของ
บุคคลในการเรียนรู้ ความชื่นชอบของบุคคลแต่ละคนในการรับ ประมวล และเก็บรักษาข้อมูลและทักษะใหม่ ๆ (Kolb, 1984) ส่งผล
ต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันสอดคล้องกับศุภชัย มาตาชาติ (2556, หน้า 104-111) พบว่านักเรียนที่มีสไตล์การ
เรียนรู้แบบนักไตร่ตรองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่มีสไตล์การเรียนรู้ แบบนักปฏิบัติ สไตล์การเรียนรู้แบบ
นักกิจกรรม และสไตล์การเรียนรู้ แบบนักทฤษฏี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มรกต หมั่นวิชา (2556, หน้า 172-179) พบว่า
อิทธิพลระหว่างสไตล์การเรียนและสไตล์การสอนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีอิทธิพลที่
แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ .01 ผลการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งสไตล์การเรียนแบบร่วมมือมีอิทธิพลปฏิสัมพันธ์
ทางบวกกับสไตล์การสอนที่สอดคล้องกับผู้เรียนที่ถนัดจินตนาการและสไตล์การเรียนแบบอิสระมีอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ทางบวกกับสไตล์
การสอนที่สอดคล้องกับผู้เรียนที่ถนัดการใช้สามัญสานึก พรรณี ภูนารี (2557, หน้า 77 - 81) พบว่า 1) ครูผู้สอนที่มีสไตล์การสอนที่
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เหมาะกับนักปฏิบัติมีมากที่สุด จานวน 23 คน รองลงมา คือ สไตล์การสอนที่เหมาะกับนักจิตนาการ จานวน 21 คน สไตล์การสอนที่
เหมาะกับนักคิดวิเคราะห์ 16 คน และสไตล์การสอนที่เหมาะกับนักใช้สามัญสานึก มีน้อยที่สุด จานวน 6 คน ส่วนสไตล์การเรียนรู้
พบว่า สไตล์การเรียนรู้แบบนักปฏิบัติ มีมากที่สุด จานวน 239 คน รองลงมาคือแบบนักคิดวิเคราะห์ 222 คน แบบนักหลักการ 154
คน และแบบนักไตร่ตรองมีน้อยที่สุดจานวน 122 คน 2) สไตล์การเรียนรู้มีอิทธิพลทางบวกต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 3
สไตล์คือสไตล์การเรียนรู้แบบนักไตร่ตรอง แบบนักคิดวิเคราะห์ และแบบนักใช้สามัญสานึก 3) สไตล์การสอน 4 สไตล์ และสไตล์การ
เรียนรู้ 2 สไตล์ มีอิทธิพลร่วมกันต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 44.44 โดยสไตล์การสอนที่เหมาะกับนักจิตนาการ เป็น
สไตล์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับสไตล์การเรียนรู้มากที่สุด และเป็นลบทุกค่า คือ สไตล์การสอนที่เหมาะกับนักจิตนาการกับสไตล์การเรียนรู้แบบ
นักไตร่ตรอง แบบนักหลักการ และแบบนักปฏิบัติ ในขณะที่สไตล์การสอนที่เหมาะกับนักคิดวิเคราะห์มีปฏิสัมพันธ์กับสไตล์การเรียนรู้
แบบนักคิดวิเคราะห์เป็นอิทธิพลทางบวกเพียงค่าเดียว Bahar (2009, pp. 31-42) พบวา นักเรียนทุกสไตล์ยกเว้นสไตล์หลบหลีกถูก
กระตุนใหแตกตางกัน แตนักเรียนที่มีสไตลอิสระ สไตล์แข่งขัน สไตล์การมีสวนรวมจะมีคะแนนความสาเร็จคอนขางสูงกวานักเรียนที่มี
สไตล์หลบหลีก สไตลพึ่งพา ดังนั้นสไตลการสอนจึงมีผลตอการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และ Hamida, J. Sidek, (2009, pp. 5866) พบว่าร้อยละ 77 ของนักเรียนที่ตอบสนองโดยทั่วไปมีสไตล์การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ในสไตล์การเรียนรู้ที่อิสระ การออกแบบการ
สอนของครูผู้สอนจะประสบผลสาเร็จได้ต้องสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้นด้วย
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1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึก ษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะและใช้ปัญหาเป็นฐานมาปรับใช้เพื่อ
ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจาแนกสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แล้วบูรณาการร่วมกับวิชาอื่น ๆ โดยมี
จุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนได้ออกแบบชิ้นงานเพื่อใช้แก้ปัญหาที่นักเรียนกาลังเผชิญหน้า ฝึกให้นักเรียนได้นาเสนอชิ้นงานจากที่
ได้ร่วมกันออกแบบชิ้นงาน โดยให้นักเรียนกลุ่มอื่น ๆ ได้รับฟังถึงแนวทางในการในการออกแบบชิ้นงานและแนวทางในการแก้ปัญหา
ของกลุ่ม เพื่อที่จะให้นักเรียนกลุ่มอื่น ๆ ได้ซักถามข้อสงสัยพร้อมกับร่วมเป็นกรรมการในการให้คะแนน ซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างตัวนักเรียนเอง และยังฝึกให้นักเรียนได้รับฟังและยอมรับในความคิดเห็นต่างของนักเรียนกลุ่มอื่นด้วย
1.2 เนื่องจากเวลาที่จากัดในแต่ละขั้นตอนอาจทาให้ล่าช้าเสียเวลา เริ่มตั้งแต่ขั้นการระบุปัญหาหรือสถานการณ์ ซึ่งเป็น
ขั้นเริ่มต้นและขั้นเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เป็นขั้นตอนที่นักเรียนต้องรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่จาเป็นสาหรับการแก้ไขปัญหาหรือ
สถานการณ์ตามเงื่อนไขที่กาหนด โดยวิเคราะห์ว่าจะใช้ความรู้ในเรื่องใดบ้างในการแก้ไขปัญหาและต้องสรุปองค์ความรู้นั้นเอง รวมทั้ง
ต้องทาการทดลองเพื่ อประกอบการตัดสินใจในการเลือกสารเคมี และวัสดุ -อุปกรณ์ ที่จาเป็นในการแก้ปัญ หา พร้อมบอกเหตุผล
ประกอบ ถ้านักเรียนไม่สามารถสังเคราะห์ข้อมูล ที่หามาได้หรือไม่สามารถบอกเหตุผลประกอบเองได้ก็ไม่สามารถผ่านไปสู่ขั้นตอน
ต่อไปได้เช่นเดียวกัน ส่วนขัน้ ตอนการออกแบบชิ้นงานนักเรียนแต่ละกลุ่มใช้เวลานานพอสมควรในการระดมความคิด ขั้นทดลองและ
เก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นประเมินและปรับปรุงนั้น จากการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยพบถือได้ว่านักเรียนสามารถดาเนินการไปได้ด้วยความ
ตั้งใจ สนุกกับการเรียนรู้ในทุกกิจกรรม ดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องคอยดูแลนักเรียนอยู่ตลอดเวลา เพื่อคอยแนะนา ชี้แนะแนวทางการ
แก้ปัญหา สังเคราะห์ข้อมูลและสามารถบอกเหตุผลในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องด้วยตัวของนักเรียนเองและให้เวลากับนักเรียนมาก
พอด้วย
1.3 ในการจัดการศึกษาสะเต็มศึกษา มีความจาเป็นที่ต้องใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีร่วมด้วยเพื่อใช้ในการสืบค้น
ข้อมูลในการพิจารณา วิเคราะห์ สังเคราะห์ในการแก้ปัญหาด้วยเวลาที่จากัด ทาให้นักเรียนไม่สามารถสืบค้นข้อมูลมาเพื่อใช้แก้ปัญหา
ได้ทันท่วงที ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนล่าช้าออกไปไม่เป็นไปตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
1.4 การให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครูผู้สอนควรมีการทบทวนความรู้ทางด้านทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์เสียก่อน เพื่อให้นักเรียนได้ทากิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง เพราะนักเรียนยังมีความสับสนอยู่มาก ปฏิบัติยัง
ไม่คล่อง และครูควรตรวจเช็คจัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ สารเคมี ให้ครบพร้อมใช้ก่อนการเรียนทุกครั้ง
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรวิจัยและพัฒนากิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยการร่วมมือกันของครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษา เพื่อช่วยกันออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาให้ชัดเจนหลากหลาย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.2 ควรทาการศึกษาวิจัยผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษาในด้านอื่น ๆ เช่นการ
คิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
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2.3 ควรวิจัยผลการพัฒนาจากการเรียนรู้แนวทางสะเต็มศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนสามารถ
นาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้หรือแก้ปัญหาในชุมชนของตน
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