การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราซภัฏวิจัย ครั้งที่ 6
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาลตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนแสงอรุณ ที่ไดัรับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
The Instruction for development scientific process skills of Mathayomsuksa 1
students in Sangarun School with STEM Education

กนกกาญจน กาญจนรัตน้ , จึตตวิสุทธิ วิมุตต้ปีญญา และทีพรัตน้ พัมพ่นนที
’สาขาวิซาวิทยาศาสตร์ทั่วใป คณะครุสาสตร์ มหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2สาฃาวิซาวิทยาศาสตร์ทั่วใบ้ คณะครุสาสตร์ มหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3สาฃาวิซาวิทยาศาสตร์ทั่วใบ้ คณะครุสาสตร์ มหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บทดัดย่อ
การวิจ ัย เรื่อ ง การจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้ เพื่อ พัฒ นาทัก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ข องนัก เรีย นขั้น มัธ ยมศึก ษาปีพ ื่ 1
โรงเรีย นแสงอรุณ พื่ได้รับ การจัด การเรีย นรู้แ บบสะเต็ม ศึก ษา มีวัต ถุป ระสงค์เพื่อ 1) เปรีย บเทีย บผลส้ม ฤทธํ่ท างการเรีย นวิท ยาศาสตร์
ระหว่า งก่อ นเรีย นและหลัง เรีย น ของนัก เรีย นขั้น มัธ ยมศึก ษาปีพ ื่ 1 โรงเรีย นแสงอรุณ พื่ไ ด้ร ับ การจัด การเรีย นรู้แ บบสะเต็ม ศึก ษา
2) เปรียบเทียบพัฒ นาการทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างเรีย นของนัก เรีย นขั้น มัธยมศึก ษาปีพ ื่ 1 โรงเรีย นแสงอรุณ
พื่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา กลุ่มตัวอย่างพื่ใข้ในการวิจัย คือ นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีพื่ 1 โรงเรียนแสงอรุณ ปีการศึกษา 2562
จำนวน 24 คน ได้มาโดยการลุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมีอพื่ไข้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้
โดยใข้ก ารจัด การเรีย นรู้แ บบสะเต็ม ศึก ษา 2) แบบทดสอบรัด ผลส้ม ฤทธํ่ด ้านทัก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ 3) แบบปีกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สถิติพื่ใข้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า 1) คะแนนผลส้มฤทธํ่ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติพื่ระดับ .05
2) คะแนนพัฒ นาการด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระหว่างเรียน เพิ่มขึ้นแต่ละทักษะ 0.80 คะแนนต่อครั้ง
คำสำคัญ: ทักษะกระบวนการทางวิทยาคาสตรี, ผลส้มฤทธํ่, สะเต็มศึกษา
Abstract

The Instruction for development scientific process skills o f Mathayomsuksa 1 students in Sangarun School
with STEM Education has purposes were 1) to compare the learning achievement in science between before and after
learning o f Mathayomsuksa 1 students in Sangarun School 2) to compare o f development o f science process skills of
mathayom suksa 1 students in Saeng Arun School. That has been managed by full study the sample used in this study
was 24 Mathayom suksa 1 students in Saeng Arun School, academic year 2019, which were collected by Simple
Random Sampling. The research instruments consisted of 1) Learning Management Plan using by STEM educational
management. 2) Science Process Skill Achievement Test 3) Science Process Skill Practice test the statistics used for data
analysis are the mean, standard deviation and t-testing
The results of the research were 1) The achievement in science after learning was higher than before learning
the significance at .05 level. 2) The scores of development of science process skills increased at .80 per time.
Keywords: Science Process Skills, Achievement, STEM Education

1. บทนำ
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญ ยงในสังคมโลกปิจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์ เลี่ยวข้องกับทุกคน ทั้งในขีว ิต ประจำรัน
และการงานอาชีพ เพื่อ อำนวยความสะดวกในขีว ิต และการทำงาน เหล่านี้ล ้วนเปีน ผลของความรู้วิท ยาศาสตร์ผ สมผสานกับ ความคิด
สร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ วิท ยาศาสตร์ข่วยให้มนุษย์ได้พัฒ นาวิธีคิด ทั้งความคิด เ,ป ีน เหตุเปีนผล คิด สร้างสรรค์ คิด วิเคราะห์ วิจารณ์
มีทักษะสำคัญ ในการด้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปีญ หาอย่างเปีนระบบ สามารถตัดสินใจโดยไข้ข้อมูลพื่หลากหลาย และ
มีประจักษ์พยานพื่ตรวจสอบได้ ดังนั้นทุกคนจึงต้อง ได้รับ การพัฒ นาให้รู้วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) เพื่อพื่จะมีความรู้ความเข้า1ใจ
ในธรรมขาต็และเทคโนโลยีพื่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนำความรู้ไปไข้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์และมีคุณ ธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ,
2552 : 92) เห็นได้ว่าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เปีนการพัฒ นาผู้เรียนให้ได้รับทั้งความรู้ กระบวนการและเจตคติพื่ดีต่อวิทยาศาสตร์ การได้รับ
การส่งเสรีม กระตุ้นให้สนใจเรียนวิทยาศาสตร์ มีความสงสัยเกิดคำถามเลี่ยวกับโลกธรรมขาต็รอบตัว มีความมุ่งมั่น และมีความสุขพื่จะศึกษา
ค้นคว้า สิบ เสาะหาความรู้เพื่อ รวบรวมข้อ มูล วิเคราะห์ผ ลนำไปสู่ค ำตอบของคำถาม สามารถตัด สิน ใจด้วยการไข้ข ้อ มูล อย่างมีเหตุผ ล
สามารถสื่อสารคำถาม คำตอบ ข้อมูล และสงพื่คํนพบจากการเรียนรู้ให้ผู้ลี่นเข้าใจได้อย่างมีเหตุผล
ปิจจุบันวันนี้ครูผู้สอนได้มุ่งเน้นในด้านความรู้ของผู้เรียนในส่วนของทฤษฎีเน้นในการท่องจำ เพื่อ1ให้ผู้เรียนเรียนสามารถพื่จะทำ
ข้อสอบได้ไม่ว่าจะเปีน ข้อสอบรัดผลส้ม ฤทธํ่ทางการเรียนในส่วนของโรงเรียน หรือแม้กระทั่งข้อสอบ O - NET ซึ่งผลส้มฤทธํ่พื่ได้กล่าวมานี้
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