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บทดัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาความสามารถในการผลิตสอการสอนทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย เรื่อง โครมาโทกราพัชอง 

นักศึกษาโดยนำแนวคิดชองสะเติมศึกษา ในส่วนชองกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์มาใช้เป็นแนวทาง และ 2) ศึกษาความพึงพอใจ 
ชองนักศึกษาต่อการนำแนวคิดชองสะเติมศึกษา ในส่วนชองกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ มาใช้เป็นแนวทางในการผลิตสอ 
การสอนทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีพื่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1005426 เทคนิคการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนทั่ 1 ปี 
การศึกษา 2562 จำนวน 6 คน ซึ่งได้มาจากการเสือกแบบเจาะจง เครื่องมือทั่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้เป็นเวลา 
10 ชั้วโมง แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน แบบประเมินผลงาน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติทั่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลิ้ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างสามารถผลิตสอการสอนทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย เรื่อง โครมาโทกราพั ได้โดยการนำเอาแนวคิด 
ชองสะเติมศึกษาในส่วนชองกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์มาใช้เพื่อเป็นแนวทางได้ดีผ่านชั้นตอนการทำงานตามหลักการ 
ออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ 6 ชั้นตอน ได้แก่ (1) การระบุปิญหาหรีอความต้องการ (2) การรวบรวมข้อมูลและแนวคิดทั่เก ี่ยวช้อง 
(3) การออกแบบวิธีการ (4) การวางแผนและดำเนินการ (5) การทดสอบ การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไชวิธีการ และ (6) การนำเสนอ 
ผลลัพธ์,ที่ได้ ซึ่งแตกต่างจากการสอนเดิมด้วยการนำวัสดุและอุปกรณ์ทั่หาได้ง่ายมาใช้ในการทดลอง ได้แก่ การใช้แก้วพลาสติกแทนปีกเกอร์ 
และการใช้กระดาษทิชชู่แทนกระดาษกรองสาร นอกจากนี้นํกศึกษาได้จัดทำคลิปวิดีโอการสอนซึ่งจะมิประโยชน์ไว้ใช้เป็นกี่อการสอน 
ออนไลนิบี่นํกเรียนหรีอผู้สนใจสามารถนำไปศึกษาและปฏิบัติตามได้ และ 2) นักศึกษามิความพึงพอใจต่อการผลิตกี่อการสอนด้วยตนเองทั่อยู่ 
ในระดับมากทั่สุด (ค่าเฉล่ีย = 4.92 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.16)
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Abstract
The purpose o f this research were 1) to  develop students’ ability in producing the simple scientific teaching 

material in the topic o f Chromatography by applying the concepts o f STEM education in part o f the engineering design 
process as a guideline, and 2) to  study the satisfaction o f students on implementing o f such concepts o f the sample group.

The sample group consists o f 6 students who are the fourth year undergraduate students o f the Program of 
General Science, Faculty o f Education, Bansomdejchaopraya Rajabhat University, and registered for the course 1005426 the 
technique o f using scientific instruments in the first semester o f the 2019 academic year. The research instrument 
comprised o f Lesson plan for 10 hours, Observation Form, Product evaluation form and satisfaction questionnaire. The 
data was analyzed by mean and standard deviation.

The result o f this research shows that 1) the sample group was able to  apply the concepts o f STEM education in 
part o f the engineering design process as a guideline to  produce the science teaching material in the topic of 
Chromatography which was quite different from the original work by utilizing the simple materials and equipment such as 
using the plastic glasses instead o f beakers, and handling the napkins instead o f filter papers and 2) the sample group was 
satisfied with the highest level (mean = 4.92, standard deviation = 0.16). เท addition, the sample group also demonstrated 
the work regarding the 6 steps o f engineering design process, (1) Problem Identification, (2) Related Information Search, (3) 
Solution Design, (4) Planning and Development, (5) Testing, Evaluation and Design Improvement, and (6) Presentation. 
Especially, the sample group had created an instructional video clip as an online teaching material which would be useful 
for the students or those interested.

Keywords: Engineering design process, STEM education, Chromatography

110


