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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1.1) เพื่อพฒันาชุดกิจกรรมสะตีมศึกษา เร่ือง พนัธะเคมี ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือส่งเสริมทกัษะในศตวรรษท่ี 21 1.2) หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมสะตีมศึกษา เร่ือง 
พนัธะเคมี ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือส่งเสริมทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
65/65 และ 1.3) เพื่อศึกษาคะแนนพฒันาการ (Gain score) ของนกัเรียน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  
ปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ห้องเรียน 
จ านวน 20 คน ท่ีไดม้าจากการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (purposive selection) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 
1.1) ชุดกิจกรรมตามกิจกรรมสะตีมศึกษา เร่ือง พนัธะเคมี ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือส่งเสริมทกัษะ
ในศตวรรษท่ี 21 1.2) แบบประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมสะตีมศึกษา เร่ือง พนัธะเคมี 1.3) แบบวดัทกัษะการเรียนรู้
และนวตักรรมในศตวรรษท่ี 21 ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม ได้ค่าความเช่ือมั่นสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบคั เท่ากบั 0.52 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดย
ใช้สูตร IOC และ E1/E2 ผลการศึกษาพบว่า 1.1) ชุดกิจกรรมด้านความเหมาะสมขององค์ประกอบ (IOC) ของชุด
กิจกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 ดา้นความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบ (IOC) ของชุดกิจกรรม มีค่าเท่ากบั 0.68  1.2) ชุด
กิจกรรมสะตีมศึกษามีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 70.64/ 65.10 สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้65/65 และ 1.3) นกัเรียนมีค่า
คะแนนพฒันาการเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย เท่ากบั ร้อยละ 12.19  
 
ค ำส ำคญั: สะตีมศึกษา ชุดกิจกรรม พันธะเคม ี

 



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

758 

Abstract 
The objectives of this research were 1.1) to develop STEAM Education activity package on the topic of 

chemical bonding for high school students to promote 21st century skills 1.2) to find efficiency of STEAM Education 
activity package in order to have standard efficiency of 65/65 and 1.3) to study the average gain score of the students. 
The research sample was the twenty tenth - grade students in one classroom from extra-large secondary school in 
Bangkok in the first semester of the academic year 2018 by purposive selection. The research instruments consisted 
of 1.1) STEAM Education activity package 1.2) quality assessment form for activity package and 1.3) a test on learning 
and innovation skills in 21st century in term of creativity and innovation, in which the reliability of cronbach was 0.52. 
The statistics for data analysis were mean (x ̄), percentage (%), standard deviation (S.D.) and hypothesis testing by 
using IOC and E1/E2 formula. The research findings were as follows : 1.1) The mean of appropriation of elements in 
activity package was 4.13 and The mean of correlation of elements in activity package is 0.68. 1.2) The efficiency of 
STEAM Education activity package reported by E1/E2 was 70.64/65.10, which was over the criterion of 65/65.          
1.3) The students’ average gain score was 12.19. 
 
Keywords: Activity Package, STEAM Education, Chemical Bonding 

 
1. บทน า 

 สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) คาดวา่แนวโนม้ของตลาดแรงงานทัว่โลกจะประสบปัญหาใน
การจา้งงานเป็นอยา่งมาก จากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี เน่ืองจากสังคมผูสู้งอายุเพ่ิมข้ึน การขาดแคลนทรัพยากร 
รวมไปถึงการมีงานท าท่ีแปลกใหม่ไปจากเดิม ดงันั้นโลกของการจา้งงานและสงัคมในยคุศตวรรษท่ี 21 จะตอ้งการคน
ท่ีมีทกัษะมากกวา่มีเพียงแค่ความรู้ โดยการเตรียมความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงในการท างาน จึงตอ้งมีทกัษะท่ีจ าเป็น 
ประกอบด้วย การแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน (Complex problem solving) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) 
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การบริหารบุคคล (People management) การร่วมมือกับผูอ่ื้น (Coordinating with 
others) ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligence) การลงความเห็นและการตดัสินใจ (Judgement and Decision 
making) การใส่ใจความตอ้งการของลูกคา้ (Service orientation) การต่อรอง (Negotiation) และความยดืหยุน่ทางปัญญา 
(Cognitive flexibility) (World Economic Forum. 2016) 

ดังนั้น เพ่ือให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของการท างานในอนาคต การจัดการเรียนรู้ของไทยจึงตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียน จากการจดัการเรียนรู้แบบ Passive Learning โดยยดึเน้ือหา Content based ยดึครูเป็นศูนยก์ลาง ใหเ้ป็นการ
จดัการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยมีนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง เพื่อใหน้กัเรียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
มีครูเป็นเพียงผูอ้  านวยความสะดวก (วิไลลกัษณ์ รัตนเพียรธมัมะ และปิยะนนัท ์พร่ึงนอ้ย, 2559) และจดัการเรียนการรู้
ผ่านกิจกรรม การทดลอง ให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้และจดักระท าขอ้มูล โดยผ่านกระบวนการท างานเป็นกลุ่มเพ่ือให้
ผูเ้รียนไดเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั เพื่อให้เกิดทกัษะทางสังคม (ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์, 2558) 
เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนมีทกัษะท่ีหลากหลาย ซ่ึงเป็นการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เช่น การจดัการเรียนรู้
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แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics : STEM Education) ท่ีมีการบูรณา
การระหว่างความรู้ 4 ศาสตร์วิชาเขา้ดว้ยกัน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) กระบวนการ
วิศวกรรม (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) อนัเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ท่ีคลา้ยกบักระบวนการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry-based learning) โดยผูเ้รียนจะตอ้งสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง (สนธิ พลชยัยา, 2557) เป็น
การเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีใชท้ั้งความรู้และทกัษะดา้นต่าง ๆ  ผา่นการท ากิจกรรม (activity based) หรือการท าโครงงาน 
(project based) การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้กระบวนการทางวิศวกรรมท่ีมี
กระบวนการ 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การระบุปัญหา (Identify a challenge) การคน้ควา้แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง (Explore ideas) การ
วางแผนและการพฒันา (Plan and develop) การทดสอบและการประเมินผล (Test and evaluate) และการน าเสนอ
ผลลพัธ์ (Present the solution) (สถาบนัส่งเสริมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557) โดยใชส้ถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน
จริง และสามารถเช่ือมโยงสถานการณ์ปัญหาให้เขา้กบัชีวิตประจ าวนัได ้(สุพรรณี ชาญประเสริฐ, 2556) ซ่ึงจะท าให้
ผูเ้รียนเกิดการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่ ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ (critical thinking) ทกัษะ
การท างานเป็นทีม (collaboration skill) ทักษะการส่ือสาร (communication skill) และทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
(creativity skill) (ศูนยส์ะเตม็ศึกษาแห่งชาติ, 2557)  

วิชาเคมี เป็นศาสตร์หน่ึงท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อน และท าความเขา้ใจในเน้ือหาวิชาไดย้าก ดงันั้น นักเรียน
จ านวนมากจึงคิดวา่วิชาเคมียากเกินกวา่ความสามารถของตนเอง และไม่สามารถน ามาเช่ือมโยงเขา้กบัชีวิตประจ าวนั 
(Chittleborough G., 2014) โดยเฉพาะเน้ือหาเร่ืองพนัธะเคมีซ่ึงเป็นหน่ึงในพ้ืนฐานของวิชาเคมี และหัวขอ้เร่ืองพนัธะ
โคเวเลนต ์ซ่ึงถือวา่เป็นหวัใจหลกัส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา (Kristy L., 2016) ท่ีมีเน้ือหาเป็นนามธรรม ตอ้งอาศยั
จินตนาการ เน่ืองจากไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จากความเขา้ใจดังกล่าวอาจท าให้นักเรียนเกิดแนวคิดท่ี
คลาดเคล่ือน และไม่สามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของเน้ือหาออกมาเป็นรูปธรรมได ้ดงันั้น จึงควรตอ้งมีการจดั
กระบวนการเรียนการรู้ท่ีสามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมและมีความน่าสนใจ ท่ีจะตอ้งน ามาเช่ือมโยงกบัเน้ือหาให้มี
ความสอดคลอ้งกนั ส่งผลใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจในเน้ือหาไดง่้ายข้ึน จากการคน้ควา้เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ในเร่ือง
พนัธะเคมี เช่น การพฒันามโนมติวทิยาศาสตร์ เร่ือง รูปร่างโมเลกลุโคเวเลนต ์โดยกลวธีิจ าลอง-สงัเกต –สะทอ้นกลบั-
อธิบาย ส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4 (พศัยา สันสน, และ กานตต์ะรัตน์ วฒิุเสลา, 2558) การพฒันากิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีมีการเพ่ิมระดบัการสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง พนัธะเคมี ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 (ฑิฆมัพร โตส าลี, 
2553) การจดัการเรียนรู้ในเร่ือง พนัธะเคมีมีหลากหลายวธีิการ แตย่งัขาดการบูรณาการศาสตร์วชิาเขา้ดว้ยกนั และยงัไม่
สามารถเช่ือมโยงเน้ือหาเขา้กบัสถานการณ์ปัญหาในชีวติประจ าวนัได ้

ซ่ึงต่อมา แยคแมน (Yakman) ได้พฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะตีมศึกษา (STEAM 
Education) ซ่ึงมีรากฐานมาจาก การจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยเพ่ิมวิชาศิลปะ (Arts) ซ่ึงเป็น
ศาสตร์ท่ีสามารถเช่ือมโยงศาสตร์อ่ืน ๆ เขา้ด้วยกันมากข้ึน (Yakman, 2008) ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 
(Michaud, 2014) และเป็นการพฒันาผูเ้รียนให้ครบถว้นในสมองทั้งสองซีก (University of Florida. 2014) การจดัการ
เรียนรู้สะตีมศึกษาเป็นในการจดัการเรียนการสอนผ่านการจดักิจกรรม เช่น มีนกาญจน์ แจ่มพงษ ์ไดศึ้กษาการพฒันา
ชุดฝึกทกัษะแบบสะตีมศึกษาเพ่ือการสร้างสรรคช้ิ์นงาน เร่ือง พลงังานรอบตวัเรา พบวา่การจดัการเรียนรู้สะตีมศึกษา 
จะส่งเสริมความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์ การจดัการเรียนรู้ควรเลือกสถานการณ์ปัญหาท่ีใกลต้วันกัเรียนให้มาก
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ท่ีสุด เพ่ือใหน้กัเรียนเห็นความส าคญัของปัญหา และมุ่งหาแนวทางในการแกปั้ญหา (มีนกาญจน์ แจ่มพงษ,์ 2559) และ
จากงานวจิยัของ สมรัก อินทรวมิลศรี พบวา่ การจดัการเรียนรู้แบบสะตีมศึกษาถูกน ามาใชใ้นการจดัการเรียนรู้รายวิชา
วทิยาศาสตร์ เช่น ในเร่ืองระบบยอ่ยอาหาร โดยใหผู้เ้รียนออกแบบสร้างอุปกรณ์การส่องตรวจล าไสใ้หญ่เพ่ือแกปั้ญหา
ความไม่พร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย ์(สมรัก อินทรวมิลศรี, 2560)  

จากผลการศึกษางานวจิยัพบวา่ การจดัการเรียนรู้สะตีมศึกษาเป็นหน่ึงในแนวทางท่ีสามารถท าใหน้กัเรียนเกิด
การพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 จากการบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีศิลปะ และคณิตศาสตร์โดย
จดักิจกรรม ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เช่ือมโยงเขา้กบัสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงได้
พฒันาชุดกิจกรรมสะตีมศึกษา เร่ือง พนัธะเคมี ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือส่งเสริมทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21  
 
2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อพฒันาชุดกิจกรรมสะตีมศึกษา เร่ือง พนัธะเคมี ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือส่งเสริม
ทกัษะในศตวรรษท่ี 21  

2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมสะตีมศึกษา เร่ือง พนัธะเคมี ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย เพ่ือส่งเสริมทกัษะในศตวรรษท่ี 21 

3. เพื่อศึกษาคะแนนพฒันาการของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมสะตีมศึกษา เร่ือง พนัธะ
เคมี ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือส่งเสริมทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 

3.1 วธีิด าเนินการวจิยั 
3.1.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.1.1.1 ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ กรุงเทพมหานคร 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
3.1.1.2 กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเ รียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  4 โรงเ รียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 

กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 หอ้งเรียน จ านวน 20 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง 
3.1.2 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั  
3.1.2.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมสะตีมศึกษา เร่ือง พนัธะเคมี ส าหรับนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือส่งเสริมทกัษะในศตวรรษท่ี 21  
3.1.2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมสะตีมศึกษา เร่ือง พนัธะเคมี ส าหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือส่งเสริมทกัษะในศตวรรษท่ี 21 และคะแนนพฒันาการของนกัเรียน 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  
3.2.1 ชุดกิจกรรมสะตีมศึกษา เร่ือง พนัธะเคมี เพ่ือส่งเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาตอนปลาย  
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3.2.2 แบบวดัทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมในศตวรรษท่ี 21 ดา้นความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การสร้างและการหาคุณภาพของชุดกิจกรรมสะตีมศึกษา เร่ือง พนัธะเคมี  
3.3.1 ขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมสะตีมศึกษา เร่ือง พนัธะเคมี  
3.3.1.1 ศึกษาตวัช้ีวดัของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ในสาระท่ี 3 สารและสมบติัของสาร เร่ือง พนัธะเคมี จากหนงัสือและเอกสารต่างๆ เพ่ือก าหนดขอบเขต
ของเน้ือหาเร่ือง พนัธะเคมี โดยเน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยัของรายวิชาเคมีเพ่ิมเติม เร่ือง พนัธะโคเวเลนต์ ประกอบดว้ย
สาระดงัน้ี การเกิดและชนิดของพนัธะโคเวเลนต ์ความยาวพนัธะและพลงังานพนัธะ เรโซแนนซ์ รูปร่างและสภาพขั้ว
ของโมเลกลุโคเวเลนต ์แรงยดึเหน่ียวระหวา่งโมเลกลุโคเวเลนต ์และสารโคเวเลนตโ์ครงผลึกร่างตาข่าย 
 3.3.1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้สะตีมศึกษา ซ่ึงเป็นรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้ท่ีบูรณาการเน้ือหาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และคณิตศาสตร์  
 3.3.1.3 การสร้างชุดกิจกรรมสะตีมศึกษา เร่ือง พนัธะเคมี โดยกิจกรรมสะตีมศึกษา เร่ือง พนัธะเคมี ด าเนิน
ตามกระบวนการออกแบบเชิงวศิวกรรมประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  

ขั้น 1 ระบุปัญหา โดยครูก าหนดสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวนั ไดแ้ก่ สถานการณ์ขยะ
ลน้เมือง โดยเร่ิมจากกิจกรรมท่ี 1 ให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิดขยะแต่ละประเภทท่ีพบเห็นภายในโรงเรียน 
กิจกรรมท่ี 2 ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งแนวทางในการจดัการขยะประเภทรีไซเคิลโดยใชแ้นวคิด 3Rs กิจกรรมท่ี 3 นกัเรียน
เรียนรู้ขยะรีไซเคิลแต่ละประเภท พร้อมทั้งให้นกัเรียนเลือกรีไซเคิลขยะประเภทใดเป็นล าดบัแรก โดยมีขอ้จ ากดัคือ
ตอ้งรีไซเคิลไดง่้ายและปลอดภยั พร้อมทั้งระบุวิธีการเพ่ิมมูลค่าของขยะรีไซเคิลท่ีเลือก กิจกรรมท่ี 4 ให้นกัเรียนระบุ
วธีิการแกปั้ญหากระดาษเหลือใชใ้นโรงเรียน และของใชใ้นชีวติประจ าวนัท่ีมีกระดาษเป็นองคป์ระกอบ  

ขั้น 2 การคน้ควา้แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง นกัเรียนคน้ควา้เก่ียวกบัความรู้เก่ียวกบัองคป์ระกอบกระดาษ โครงสร้าง
ของกระดาษ และด าเนินการสอนโดยใชก้ระดาษเป็นตวัแทนในการเรียนรู้เร่ือง พนัธะเคมี พร้อมทั้งยกตวัอย่างการ
ทดสอบการก าจดัหมึกออกจากกระดาษ โดยยกตวัอยา่งประเภทกระดาษ และสารเคมี เพ่ือใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้เร่ืองการ
ละลายของโมเลกลุโคเวเลนต ์

ขั้น 3 การวางแผนและการพฒันา นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบและผลิตช้ินงานจากกระดาษรีไซเคิล โดยมี
วตัถุประสงค์คือ สามารถใชง้านไดจ้ริง และเพ่ิมมูลค่าให้กบักระดาษ โดยเร่ิมจากการให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนั
ระดมความคิด น าเสนอช้ินงานท่ีสนใจ เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั หลงัจากนั้นออกแบบช้ินงานพร้อมทั้งอธิบายวิธีการท า
ช้ินงาน  

ขั้น 4 การทดสอบและการประเมินผล นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัสรุปรายละเอียดต่าง ๆ ของช้ินงานท่ีไดจ้าก
กระดาษรีไซเคิล ทดสอบความแขง็แรงความคงทนของช้ินงาน พร้อมทั้งระบุจุดเด่น และขอ้ท่ีควรปรับปรุง แลว้น ามา
ปรับปรุงช้ินงานใหดี้ข้ึน  

ขั้น 5 การน าเสนอผลลพัธ์ นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัวางแผนวธีิการน าเสนอช้ินงาน ตามหวัขอ้ท่ีก าหนด 
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3.3.2 ขั้นตอนการหาคุณภาพของชุดกิจกรรมสะตีมศึกษา เร่ือง พนัธะเคมี โดยเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 
ท่าน ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 1 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิทยาศาสตร์ศึกษา 1 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนวิชา
เคมี ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 1 ท่าน เพื่อท าการประเมินความเหมาะสม และความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบของ
ชุดกิจกรรมสะตีมศึกษา เร่ือง พนัธะเคมี ดงัน้ี 

3.3.2.1 ด้านความเหมาะสมขององค์ประกอบของชุดกิจกรรม โดยมีรายการประเมิน 15 รายการ พบว่า           
1) ระดบัความเหมาะสมมากท่ีสุด ประกอบดว้ย 1.1) การบูรณาการตามรูปแบบสะตีมศึกษาครบทุกสาขาวิชา และ 1.2) 
การใชสี้สัน ขนาดตวัอกัษร และภาพเหมาะสม 2) ระดบัความเหมาะสมมาก ประกอบดว้ย 2.1) ความเหมาะสมต่อการ
น าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตจริง 2.2) ความเหมาะสมต่อการพฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี 21 2.3) ความถูกตอ้งของเน้ือหา 
2.4) จุดประสงคมี์ความชดัเจนและเป็นไปได ้2.5) เน้ือหาครอบคลุมความรู้ท่ีผูเ้รียนควรไดรั้บ 2.6) กิจกรรมการเรียนรู้มี
ล าดบัขั้นตอนท่ีเหมาะสม 2.7) เน้ือหามีการเรียงล าดบัท่ีเหมาะสม 2.8) ระยะเวลาในการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสม 
2.9) รูปแบบของชุดกิจกรรมสะตีมศึกษามีความเหมาะสม 2.10) ความถูกตอ้งของภาษา 2.11) ความเหมาะสมของ
องค์ประกอบชุดกิจกรรมสะตีมศึกษา 2.12) การประเมินผลครอบคลุมส่ิงท่ีตอ้งการประเมิน และ 3) ระดับความ
เหมาะสมปานกลาง ประกอบดว้ย ความครอบคลุมของเน้ือหา และ พบวา่ ค่าความเหมาะสมขององคป์ระกอบของของ
ชุดกิจกรรมสะตีมศึกษา เร่ือง พนัธะเคมี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 อยูใ่นเกณฑก์ารประเมินช่วง 3.51- 4.50 ซ่ึงหมายความ
วา่ องคป์ระกอบของชุดกิจกรรมสะตีมศึกษา เร่ือง พนัธะเคมี มีความเหมาะสมมาก  

3.3.2.2 ดา้นความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบของชุดกิจกรรม โดยมีรายการประเมิน 5 ดา้น พบว่าค่าดชันี
ความสอดคลอ้งของแต่ละดา้น ประกอบดว้ย 1) ดา้นจุดประสงคข์องกิจกรรม เท่ากบั 0.92 2) ดา้นเน้ือหา เท่ากบั 0.67 
3) ดา้นการใชภ้าษา เท่ากบั 0.58 4) ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ เท่ากบั 0.83 และ 5) ดา้นการประเมินผล เท่ากบั 0.42 และค่า
ดัชนีความสอดคล้องของของชุดกิจกรรมสะตีมศึกษา เร่ือง พนัธะเคมี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.68 เน่ืองจากด้านการ
ประเมินผลมีการพิจารณาปรับปรุง จ านวนขอ้ค าถามในการวดัและประเมินผลมีจ านวนมากเกินไป และดา้นเน้ือหามี
การเสนอใหเ้พ่ิมหวัขอ้รูปร่างโมเลกลุและมุมพนัธะ  

จากนั้นผูว้ิจยัน าขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุง หลงัจากนั้นน าชุดกิจกรรมไปใชก้บันักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง ทดลองกบันกัเรียนกลุ่มเลก็ จ านวน 3 คน เพ่ือดูความเหมาะสมของกิจกรรมท่ีใช ้
และหาขอ้บกพร่องของชุดกิจกรรม โดยนกัเรียนระบุวา่ชุดกิจกรรมมีสีสันสวยงาม มีรูปแบบน่าสนใจ ท าให้เกิดการ
กระตุน้การอยากเรียนรู้ของนักเรียน แต่ตอ้งการให้ปรับภาษาให้เกิดความเขา้ใจง่าย ดังนั้นผูว้ิจัยจึงได้แก้ไขและ
ปรับปรุงใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน หลงัจากปรับปรุงแลว้ น าไปทดลองกบันกัเรียนกลุ่มเล็ก จ านวน 9 คน เพื่อดูความเหมาะสม
ของกิจกรรมท่ีใช ้และหาขอ้บกพร่องของชุดกิจกรรมอีกคร้ัง โดยการสัมภาษณ์และการสังเกตพฤติกรรม โดยนกัเรียน
ระบุว่าขอ้ความในชุดกิจกรรมอ่านเขา้ใจง่าย มีสีสันสวยงาม และกระตุน้การอยากเรียนรู้ของนกัเรียน จากนั้นน าไป
ทดลองกบันักเรียนกลุ่มใหญ่ จ านวน 20 คน เพ่ือศึกษากระบวนการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมสะตีมศึกษา เร่ือง 
พนัธะเคมี เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ใหเ้ป็นตามไปตามเกณฑ ์E1/E2 ไม่นอ้ยกวา่ 65/65 

แบบวดัทักษะการเรียนรู้และนวตักรรมในศตวรรษท่ี 21 ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม เม่ือ
ตรวจสอบความเช่ือมัน่ของแบบวดั โดยใชค้่าความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั เท่ากบั 0.52 มีค่าความยาก
ง่าย (p) ของแบบวดั 0.23 – 0.57 และค่าอ านาจจ าแนก (r) 0.24 ข้ึนไป 
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 3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 การวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมสะตีมศึกษา เร่ือง พนัธะเคมี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
65/65 โดยใช ้ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และท าการทดสอบสมมติฐานโดยใชสู้ตร IOC = Σ𝑅/𝑁 

 
4. ผลการวจิยั 

4.1 ผลการหาประสิทธิภาพระหวา่งเรียน (E1) และหลงัเรียน (E2) ของชุดกิจกรรมสะตีมศึกษา เร่ือง พนัธะ
เคมี ของนกัเรียนจ านวน 20 คน พบวา่ คะแนนระหวา่งเรียนเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 2.82 คิดเป็นค่าร้อยละ 70.64 และคะแนน
หลงัเรียนเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 2.60 คิดเป็นค่าร้อยละ 65.10 ซ่ึงคะแนนระหว่างเรียนมีค่ามากกว่าคะแนนหลงัเรียน อาจ
เน่ืองจากคะแนนระหวา่งเรียนไดจ้ากการท าแบบฝึกหัดในชุดกิจกรรมระหว่างการจดัการเรียนรู้ ท าให้นกัเรียนอยูใ่น
บรรยากาศท่ีไม่กดดนั ดังนั้น ชุดกิจกรรมสะตีมศึกษา เร่ือง พนัธะเคมี มีประสิทธิภาพ 70.64/65.10 ซ่ึงเป็นไปตาม
เกณฑ ์65/65 ท่ีก าหนดไว ้(ตารางท่ี 1)  
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากแบบฝึกหดัในชุดกิจกรรมสะตีมศึกษา เร่ือง พนัธะเคมี เพ่ือส่งเสริมทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย และร้อยละคะแนนเฉล่ียจากแบบวดัทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมในศตวรรษท่ี 21 ด้าน
ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
การทดสอบ n คะแนนเตม็ x̄ S.D. ค่าร้อยละ (E1) ค่าร้อยละ (E2) 
ระหวา่งเรียน 20 4 2.82 1.31 70.64 - 
หลงัเรียน 20 4 2.60 1.11 - 65.10 

การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม (E1/E2) 70.64/65.10 
 

4.2 ผลการศึกษาคะแนนพฒันาการของนักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมสะตีมศึกษา เร่ือง 
พนัธะเคมี โดยใชค้ะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียน จากแบบวดัทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมในศตวรรษ
ท่ี 21 ดา้นความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนก่อนเรียนเฉล่ีย เท่ากบั ร้อยละ 52.91 และนกัเรียน
มีคะแนนหลงัเรียนเฉล่ีย เท่ากบั ร้อยละ 65.10 และเม่ือเปรียบเทียบคะแนนพฒันาการของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงั
เรียน พบวา่ คะแนนพฒันาการของนักเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมสะตีมศึกษา เร่ือง พนัธะเคมี 
เพ่ิมข้ึนเฉล่ียเท่ากบั ร้อยละ 12.19 สาเหตุข้ึนอยูก่บัความสนใจและความถนดัของนกัเรียนแต่ละบุคคล ท าใหพ้ฒันาการ
ท่ีเพ่ิมข้ึนมีความแตกต่างกนั (รูปท่ี 1) 
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รูปที่ 1 แสดงค่าร้อยละคะแนนพฒันาการของนักเรียนรายบุคคลท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมสะตีมศึกษา เร่ือง 

พนัธะเคมี ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือส่งเสริมทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
 

5. การอภิปรายผล 
5.1 จากผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมสะตีมศึกษา เร่ือง พนัธะเคมี พบวา่ ชุดกิจกรรมสะตีมศึกษา 

เร่ืองพันธะเคมี ท่ีผู ้วิจัยสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 70.64/65.10 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 
เน่ืองมาจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

ประการท่ี 1 ชุดกิจกรรมสะตีมศึกษา เร่ือง พนัธะเคมี ไดพ้ฒันาข้ึนอยา่งเป็นระบบ โดยมีการศึกษาขอ้มูลและ
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ใหมี้ความเหมาะสมกบัเน้ือหา ภาษาท่ีใช ้รูปแบบ และความ
น่าสนใจของชุดกิจกรรม และผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 1 
ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิทยาศาสตร์ศึกษา 1 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นสอนการวิชาเคมี ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 1 
ท่าน เพ่ือศึกษาหาขอ้บกพร่องของชุดกิจกรรมและปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี เพ่ิมภาพประกอบ
โครงสร้างทางเคมีใหช้ดัเจน เพ่ิมเน้ือหาในเร่ืองรูปร่างโมเลกลุ และมุมพนัธะ และปรับจ านวนขอ้ค าถามในการวดัและ
ประเมินผล ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้ าการแกไ้ปตามค าแนะน าก่อนน าไปใชก้บันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งขนาดเล็ก จ านวน 2 
กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 จ านวน 3 คน และกลุ่มท่ี 2 จ านวน 9 คน เพื่อศึกษาความเหมาะสมของกิจกรรมท่ีใช ้และหาขอ้บกพร่อง
ของชุดกิจกรรม ควบคู่กบัการสัมภาษณ์และการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในกลุ่มตวัอย่าง หลงัจากนั้นไดน้ าชุด
กิจกรรมมาปรับปรุงก่อนน าไปใชก้บันักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างกลุ่มใหญ่ จ านวน 20 คน เพื่อศึกษากระบวนการ
จดัการเรียนรู้ และหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมสะตีมศึกษา เร่ือง พนัธะเคมี ให้เป็นไปตามเกณฑ ์E1/E2 ไม่นอ้ย
กว่า 65/65 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มีนกาญจน์ แจ่มพงษ์ ไดพ้ฒันาชุดฝึกทักษะแบบสะตีมศึกษาเพื่อการสร้าง
ช้ินงาน เร่ือง พลงังานรอบตวัเรา ตามรูปแบบท่ีวางแผนไว ้ซ่ึงมีประสิทธิภาพ 80.76/81.54 ซ่ึงเป็นไปเกณฑ ์(มีนกาญจน์ 
แจ่มพงษ,์ 2559) และ เพชรศิรินทร์ ตุ่นค า ไดพ้ฒันาชุดกิจกรรมสะเตม็ศึกษาวิชาเคมี เร่ือง สารชีวโมเลกลุ: โปรตีนและ
ลิพิด และน าชุดกิจกรรมให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินคุณภาพและความสอดคลอ้งของชุดกิจกรรม และน าไปทดลองใชก้บั
นกัเรียน พบวา่ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ 87.14/71.79 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ (เพชรศิรินทร์ ตุ่นค า, 2559) แสดงวา่เม่ือ
น าชุดกิจกรรมน้ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพทั้งระหวา่งเรียนและผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียน  
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ประการท่ี 2 ชุดกิจกรรมสะตีมศึกษา เร่ือง พนัธะเคมี ไดพ้ฒันากิจกรรมท่ีมีการบูรณาการ 5 สาขาวิชา ไดแ้ก่ 
1) วิทยาศาสตร์ ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองของพนัธะเคมี 2) เทคโนโลย ีโดยการสืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ 3) 
ศิลปะ การออกแบบและสร้างช้ินงาน รวมถึงการออกแบบการน าเสนอช้ินงาน และ 4) คณิตศาสตร์ โดยจดัการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการเชิงวิศวกรรม โดยออกแบบและสร้างช้ินงานจากสถานการณ์ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั 
ไดแ้ก่ ปัญหาขยะลน้เมือง ให้สามารถใชง้านไดจ้ริง มีความแข็งแรงทนทาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิภาวี ทะนาน
ทอง ไดพ้ฒันาชุดกิจกรรม STEAM วิชาพ้ืนฐาน เคมี เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี โดยอธิบายลกัษณะชุดกิจกรรมท่ีบูรณาการสะ
ตีมศึกษา 5 สาขาวิชา เพ่ือน าไปใชก้บัสถานการณ์ปัญหาประดิษฐ์เรือของเล่นโดยอาศยัปฏิกิริยาเคมีเพ่ือช่วยในการ
เคล่ือนท่ี โดยชุดกิจกรรมน้ีมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้ดงันั้น การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ระหวา่ง
สาขาวิชาต่าง ๆ ร่วมกับใช้สถานการณ์ปัญหาท่ีสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจ าวนั จึงช่วยให้ชุดกิจกรรมมี
ประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้(วภิาว ีทะนานทอง, 2561) 

5.2 ส าหรับการศึกษาคะแนนพฒันาการของนักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ย ชุดกิจกรรมสะตีมศึกษา 
เร่ือง พนัธะเคมี พบว่านักเรียนมีค่าคะแนนพฒันาการทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมในศตวรรษท่ี 21 ดา้นความคิด
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมเพ่ิมข้ึนเฉล่ียเท่ากบั ร้อยละ 12.19 เน่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้สะตีมศึกษา เป็นการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเนน้การบูรณาการความรู้ผ่านการออกแบบดว้ยกระบวนการเชิงวิศวกรรม โดยให้นกัเรียนร่วมกนัสร้างสรรค์
ช้ินงาน และแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวตักรรมในศตวรรษท่ี 21 ด้านความคิด
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรม และดา้นการร่วมมือการท างานและการส่ือสารให้กบันกัเรียน สอดคลอ้งกบั ภสัสร ติดมา ท่ี
กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาท าให้นักเรียนมีพฒันาการดา้นความคิดสร้างสรรค์สูงข้ึน เน่ืองจากนักเรียน
สามารถออกแบบและสร้างช้ินงานไดอ้ย่างสร้างสรรค์ เพ่ือใชแ้กปั้ญหา (ภสัสร ติดมา และคณะ, 2558) และ สมรัก 
อินทรวิมลศรี ท่ีท าการศึกษาการจดัการเรียนรู้สะตีมศึกษาในวิชา ชีววิทยา โดยจดัการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์ปัญหา
เพื่อให้นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะความคิดสร้างสรรค ์ผ่านการออกแบบวิธีการ และการสร้างช้ินงานเพ่ือแกปั้ญหา เช่น ใน
เร่ืองระบบยอ่ยอาหาร โดยให้ผูเ้รียนออกแบบสร้างอุปกรณ์การส่องตรวจล าไส้ใหญ่เพ่ือแกปั้ญหาความไม่พร้อมของ
อุปกรณ์ทางการแพทย ์เร่ือง การเจริญเติบโตของสัตว ์ให้ผูเ้รียนออกแบบเคร่ืองฟักไข่ เพ่ือแกปั้ญหาปริมาณผลผลิตท่ี
ได ้(สมรัก อินทรวมิลศรี, 2560)  

 
6. บทสรุป 

จากการวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมสะตีมศึกษา เร่ือง พนัธะเคมี 
พบวา่ ดา้นความเหมาะสมขององคป์ระกอบของชุดกิจกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 ซ่ึงหมายถึงวา่แต่ละองคป์ระกอบ
ของชุดกิจกรรมมีความเหมาะสมมาก ดา้นความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบของชุดกิจกรรมมีค่าเท่ากบั 0.68  และชุด
กิจกรรมมีประสิทธิภาพ 70.64/65.10 เป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้และนกัเรียนมีคะแนนพฒันาการของนกัเรียนท่ีได้รับ
การจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมสะตีมศึกษา เร่ือง พนัธะเคมี เพ่ิมข้ึน เท่ากบั ร้อยละ 12.19 

ขอ้เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง และขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจยัต่อไป คือ ชุดกิจกรรมท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้
ควรมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ เช่ือมโยงกบัสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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การวดัและการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ควรครอบคลุมกบัส่ิงท่ีตอ้งการประเมิน และควรมีการพฒันาชุดกิจกรรม
สะตีมศึกษา เพื่อน าไปพฒันาตวัแปรอ่ืน ๆ เช่น ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ทกัษะการแกปั้ญหา เป็นตน้ 
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