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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ วิชา เคมี ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี
ที 5 โดยจัดการเรียนการสอนตามรู ปแบบการสืบเสาะหาความรู้และการนําไปใช้ และตามรู ปแบบ สสวท.
A comparison of student achievement and Scientific attitude in Chemistry of MatthayomSuksa 5
Students between using Inquiry method integrated with their application Model and IPST Model
จิราพร นิลาพันธ์ 1, ดร.วิชาญ เลิศลพ 2
1
นักศึกษาระดับปริ ญญาครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
2
อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
บทคัดย่อ
การวิ จ ัย ครั งนี มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื อเปรี ยบเที ย บผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ยนของนั ก เรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 5 ในวิชาเคมี เรื อง สมดุลเคมี ทีได้รับการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสื บเสาะหา
ความรู้และการนําไปใช้ และการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ สสวท. 2) เพือเปรี ยบเทียบเจตคติต่ อ
วิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ในวิชาเคมี เรื อง สมดุลเคมี ทีได้รับการจัดการเรี ยนการสอน
ตามรู ปแบบการสืบเสาะหาความรู้และการนําไปใช้ และการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ สสวท. กลุ่ม
ตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 โรงเรี ยนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ภาคเรี ยนที 2
ปี การศึกษา 2558 จํานวน 2 ห้องเรี ยน โดยเป็ นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรี ยน จํานวน 40 คน และกลุ่มควบคุม 1
ห้องเรี ยน จํานวน 40 คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนการสอน แบบวัดผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยน และแบบวัด เจตคติ ต่อวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข ้อมูลใช้ค่าเฉลีย ( X ) และค่ าเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test for Independent samples)โดยใช้วิธีก ารสุ่ มตัว อย่างแบบ
แบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ผลการวิจยั พบว่า
1. นักเรี ยนทีได้รับการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสืบเสาะหาความรู้และการนําไปใช้ และ
การจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ สสวท. มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนในวิชาเคมี เรื อง สมดุลเคมี แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
2. นักเรี ยนทีได้รับการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสืบเสาะหาความรู้และการนําไปใช้ และ
การจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ สสวท. มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ในวิชาเคมี เรื อง สมดุลเคมี แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
คําสําคัญ: การจัดการเรียนการสอนตามรู ปแบบการสืบเสาะหาความรู้และการนําไปใช้ /
ผลสัมฤทธิทางการเรียน / เจตคติต่อวิทยาศาสตร์
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Abstract
The purposes of this study were 1) to compare student achievement of Matthayomsuksa 5
students in Chemistry subject on the topic “ Chemical equilibrium ” between groups using Inquiry
method integrated with their application Model and IPST Model. 2) to compare Scientific attitude of
Matthayomsuksa 5 students in Chemistry subject on the topic “ Chemical equilibrium ” between groups
using Inquiry method integrated with their application Model and IPST Model. The sample use in this
study are to assess the student’s retention in learning at two-year deal through cooperative learning. The
samples used in this study are the of Matthayomsuksa 5 students at Rattanakosinsompote bowonniwet
salaya School, Nakornprathom province , Secondary Education Service Area office 9. A total of
2 classroom or 2 groups of student were tested during the second semester, in academic year 2015,There
are 40 students in the experimental group and 40 students in the controlled group.
The results should that.
1. The student achievement of Matthayomsuksa 5 students in Chemistry subject on the topic
“ Chemical equilibrium ” between groups using Inquiry method integrated with their application Model
and IPST Model. was different in the statistically significant at .05 level
2. The Scientific attitude of Matthayomsuksa 5 students in Chemistry subject on the topic “
Chemical equilibrium ” between groups using Inquiry method integrated with their application Model
and IPST Model. was different in the statistically significant at .05 level
Keywords: Inquiry method integrated with their application Model / Achievement / Scientific attitude
บทนํา
วิทยาศาสตร์เป็ นสิ งทีต้องเรี ยนรู้ตลอดชีวิต วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พฒั นาวิธีคิดทีเป็ นเหตุเป็ น
ผล คิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ ดังนันทุกคนจึงจําเป็ นต้องได้รับการพัฒนา
ให้รู้ วิ ท ยาศาสตร์ (Scientific Literacy for all) ซึ งแนวทางดัง กล่ า วสอดคล้อ งกับ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีทกั ษะทีจําเป็ นในศตวรรษที 21 ทีมุ่งส่ งเสริ มผูเ้ รี ยน
ให้มีทัก ษะการคิด วิเคราะห์ คิด สร้ างสรรค์ มีทกั ษะด้านเทคโนโลยี สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนและอยู่
ร่ วมกันได้อย่างสันติ และกล่าวถึงความสําคัญของการพัฒนากระบวนการคิด และการสอนการคิดซึงเป็ นสิ ง
สําคัญอย่างยิ งในการจัด การศึก ษาให้ได้คุ ณภาพ (กระทรวงศึก ษาธิการ,2551,หน้า 11) ในการเรี ยนวิชา
วิทยาศาสตร์ให้เกิดความเข้าใจและเห็นความสําคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ ผูเ้ รี ยนต้องลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
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เพือให้เกิ ด ความเข้าใจในเนื อหา ทฤษฎี ต่ างๆให้มากขึ น เมือสิ นสุ ด การเรี ยนการสอนผูเ้ รี ย นก็จ ะไม่ มี
การศึกษาค้นคว้าเพิ มเติมด้วยตนเอง ซึงสังเกตได้จากการตอบคําถาม การยกตัวอย่างประโยชน์ทีได้รับ และ
แบบทดสอบ โดยทีผูเ้ รี ยนไม่สามารถอธิบายรายละเอียดเพิ มเติมได้ ซึงเกิดจากกระบวนการคิดทีไม่เชือมโยง
กับสิ งทีได้เรี ยนรู้กบั การนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน( ฐิตินาถ สุคนเขตร์และวันปิ ติ ธรรมศรี ,
2557, หน้า 182-183)
แต่จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาขันพืนฐาน ( O-NET ) ปี การศึกษา 2557 ของนักเรี ยน
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 6 โรงเรี ยนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิ เวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อําเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนระดับโรงเรี ยน มีค่าเฉลียคิดเป็ นร้อยละ 31.14
ซึงเมือเทียบกับคะแนนระดับประเทศ ทีมีค่าเฉลียคิ ดเป็ นร้ อยละ 32.54 พบว่า มีค่ าคะแนนเฉลียตํากว่า
คะแนนระดับประเทศ โดยเฉพาะในส่วนทีเกียวข้องกับวิชาเคมี โดยมีค่าคะแนนเฉลียแยกตามมาตรฐานการ
เรี ยนรู้ ได้แก่ มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและ
แรงยึดเหนียวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื อสารสิ งทีเรี ยนรู้ นํา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์และมาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลียนแปลงสถานะของ
สาร การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื อสารสิ งที
เรี ยนรู้ นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีผลคะแนนเฉลียเท่ากับ 24.90 และ 28.54 ตามลําดับ ถือว่าเป็ นมาตรฐาน
การเรี ยนรู้ทีโรงเรี ยนควรเร่ งพัฒนา (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ , 2557) จากสภาพปั ญหาในการ
จัดการเรี ยนการสอน ด้านผูเ้ รี ยน ยังขาดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ต้องการเรี ยนเพือทีจะสอบผ่านตามเนื อหาทีครู
สอน ไม่ศึกษาหาความรู้เพิ มเติม มีความเชือว่าวิทยาศาสตร์ เป็ นนามธรรม ยากแก่การทําความเข้าใจ ด้าน
ผูส้ อน การเรี ยนการสอนยังเน้น เนื อหาสาระในหลัก สู ต ร ขาดการเสริ มทัก ษะและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ทีจําเป็ น การจัดกิจกรรมยังไม่เอือต่อการส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ทําให้
นักเรี ยนไม่สนใจร่ ว มกิจกรรมในชันเรี ยน จึ งมีองค์ความรู้ไม่เพียงพอทีจะนําไปใช้ในการศึกษาต่อหรื อ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน จึงเป็ นปั จจัยหนึ งทีมีส่วนสําคัญในการการ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เพราะรู ปแบบการสอนจะประกอบไปด้วยแบบแผนการดําเนิ นการสอนหรื อลําดับ
ขันตอนของการสอนอันจะนําไปสู่จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาทุกระดับควรเน้นให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการพัฒนาทักษะการคิด การประยุกต์ใช้ความรู้ (พรทิพย์ ศิริภทั ราชัย, 2556) ดังนันการทีผูเ้ รี ยนจะ
สร้างองค์ค วามรู้ได้ต ้องผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ทีหลากหลาย โดยเฉพาะกระบวนการสื บเสาะหาความรู้
(สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,2546,หน้า 219 )
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้ จะทําให้ผเู้ รี ยนใช้วิธีสืบเสาะหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ (Inquiry Approach) และค้นพบความรู้หรื อประสบการณ์อย่างมีความหมาย โดยมีพืนฐาน
แนวคิดมาจากทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของ Piaget ว่าการพัฒนาของเด็กจะเกิดขึนอย่างต่อเนื องและ
374

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

ทฤษฎีการสร้างเสริ มความรู้ ( Constructivism ) ทีว่าผูเ้ รี ยนมีความรู้เกียวกับบางสิ งบางอย่างอยู่แล้ว การที
ผูส้ อนจะจัดการเรี ยนการสอนให้เน้นการเรี ยนรู้ทีเกิดขึนด้วยตัวของผูเ้ รี ยนเองและเกิดองค์ความรู้ใหม่ทีมีพนื
จากความรู้เดิม (สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,2546,หน้า 12-13 ) ซึงแนวคิดเกียวกับ
การนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน เนื องจากต้องการให้การเรี ยนการ
สอนวิทยาศาสตร์ไม่ได้มุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยนได้รับความรู้ความเข้าใจในเนือหาวิชาเท่านัน แต่สามารถนําความรู้
ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ ( ชุลีพร จีนธรรมและศักดิศรี ปาณะกุล,2554)
จากสาเหตุ ดงั กล่าวผูว้ ิจยั ในฐานะครู ผสู้ อนวิทยาศาสตร์ จึงตระหนัก ถึงความสําคัญและปั ญหาที
ต้องการแก้ไขเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะสาขาวิชาเคมี ซึงผูว้ ิจยั เห็นว่าการ
จัด การเรี ยนการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้ เพือให้เกิ ด การเชื อมโยงหลัก การและทฤษฎี ก ับการนํามา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันนัน ผูว้ ิจยั จึงได้นาํ เสนอการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ
การสืบเสาะหาความรู้และการนําไปใช้ ซึงจะเป็ นแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนทีมีประสิทธิภาพรู ปแบบ
หนึง เพือพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ทีดี ให้กบั ผูเ้ รี ยน ตลอดจนพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้สามารถนําความรู้ไปเชือมโยงกับการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน และสมารถนําไปใช้
ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ในวิชาเคมี เรื อง สมดุล
เคมี ทีได้รับการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสื บเสาะหาความรู้และการนําไปใช้ และการจัดการ
เรี ยนการสอนตามรู ปแบบ สสวท.
2. เพือเปรี ยบเทียบเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ในวิชาเคมี เรื อง สมดุล
เคมี ทีได้รับการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสื บเสาะหาความรู้และการนําไปใช้ และการจัดการ
เรี ยนการสอนตามรู ปแบบ สสวท.
ขอบเขตการวิจยั
การศึกษาวิจยั ครังนี เป็ นการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยน และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ในวิชาเคมี ทีได้รับการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสืบเสาะหาความรู้
และการนําไปใช้ และการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ สสวท. ซึงมีขอบเขตการวิจยั ดังนี
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ขอบเขตประชากร
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 โรงเรี ยนรัตนโกสิ นทร์ สมโภช
บวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 จํานวน 4 ห้องเรี ยน 124 คน
ขอบเขตตัวแปรตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสื บเสาะหา
ความรู้และการนําไปใช้ และการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ สสวท.
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
ขอบเขตเนือหา
การศึกษาวิจยั ครังนี เนือหาทีใช้ในการวิจยั เป็ นเนื อหาในรายวิชา เคมี เพิ มเติม ชันมัธยมศึกษาปี ที
4 – 6 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของ
กระทรวงศึก ษาธิก าร จัด ทําโดยสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 5 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 เรื อง สมดุลเคมี
ขอบเขตเวลา
ระยะเวลาทีใช้ในการวิจยั ครังนีดําเนินการในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 โดยใช้เวลาเรี ยน 3 คาบ
/ สัปดาห์ รวมทังสิ น 15 คาบ เป็ นเวลา 5 สัปดาห์
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีทีเกียวข้ อง
กับการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสืบเสาะหาความรู้และการนําไปใช้ มีนักการศึกษาได้
ให้ความหมายไว้ดงั นี
Lewellyn ( Lewellyn, 2002 ) กล่าวว่า ในปรัชญาการศึกษายุคใหม่ทฤษฎีการเรี ยนรู้ มีรากฐานมา
จากทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ทีเชือว่า ผูเ้ รี ยนทุกคนมีองค์ความรู้เป็ นของตนเอง การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้อง
อาศัยองค์ความรู้เดิมทีผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีอยู่ การเรี ยนวิทยาศาสตร์โดยวิธีคอนสตรัคติวิซึม เป็ นกระบวนการที
ผูเ้ รี ยนจะสืบเสาะ สืบค้น และสํารวจตรวจสอบความรู้ดว้ ยตนเอง เข้าใจและได้รับความรู้สามารถสร้างองค์
ความรู้ดว้ ยตนเองได้
สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2548) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนการสอนแบบ
สื บเสาะหาความรู้ เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ ทีผสมผสานระหว่างการใช้กระบวนการคิ ดและทัก ษะต่าง ๆ
เพือทีจะแก้ปัญหาหรื อค้นหาคําตอบ ทําให้เกิดความเข้าใจและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
นักการศึกษาจากกลุ่ม BSCS (Biological Science Curriculum Society) (BSCS, 1997) ได้เสนอ
กระบวนการสื บ เสาะหาความรู้ เพือให้ผเู้ รี ยนสร้ างองค์ค วามรู้ ใ หม่ โดยเชื อมโยงสิ งที เรี ยนรู้ เ ข้า กับ
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ประสบการณ์หรื อความรู้เดิม เป็ นความรู้หรื อแนวคิดของผูเ้ รี ยนเอง เรี ยกรู ปแบบการสอนนีว่า Inquiry cycle
หรื อ 5Es มีขนตอนดั
ั
งนี การสร้างความสนใจ การสํารวจและค้นหา การอธิบาย การขยายความรู้ และ
การประเมินผล
การจัด การเรี ยนการสอนแบบการสื บเสาะหาความรู้โ ดยแนววงจรการเรี ยนรู้ ทําให้นักเรี ยนได้
แสดงออกพร้อมตรวจสอบความเข้าใจในเนือหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในตัวนักเรี ยน การ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบการสื บเสาะหาความรู้โดยยึดวงจรการเรี ยนรู้ของ Cohen, Staley และ
Horak โดยมีขนตอนดั
ั
งนี ขันการสํารวจ ขันการแสดงออก ขันการให้นิยามหรื อชือ และขันการนําไปใช้
การวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้นาํ การจัดการเรี ยนการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู้ผนวกขันการนําไปใช้
ของการจัดเรี ยนการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู้โดยแนววงจรการเรี ยนรู้ เพือให้นักเรี ยนได้แสดงออก
พร้อมตรวจสอบความเข้าใจในเนือหาและความสามารถในการนําความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาหรื อนําไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน มีขนตอนดั
ั
งนี ขันสร้างความสนใจ ขันสํารวจและค้นหา ขันอธิบายและลง
ข้อสรุ ป ขันขยายความรู้ ขันประเมิน และขันการนําไปใช้
งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
ฐิตินาถ สุคนเขตร์ และวันปิ ติ ธรรมศรี ( 2557 ) ได้ศึกษาการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ใน
ชีวิตประจําวันโดยใช้กิ จ กรรมสื บเสาะหาความรู้ ของนักศึกษาทีลงทะเบี ยนเรี ยนในรายวิชาปฏิบัติก าร
ชีววิทยาสําหรับนักวิทยาศาสตร์สิ งแวดล้อม พบว่ามีนกั ศึกษาทีมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนเฉลียร้อยละ 74.26
ซึงอยู่ในเกณฑ์ดี และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิ จกรรมสื บเสาะหาความรู้ ที ช่ว ยให้นักศึกษา
สามารถเชือมโยงทฤษฎีกบั การประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันอยูใ่ นระดับมาก โดยเฉลีย
อยูท่ ี 4.14
ศรารัตน์ มุลอํามาตย์ (2554) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี ยน และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ทีได้รับการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือ และการจัดการเรี ยนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้
พบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ทงที
ั ได้รับการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือและการจัดการ
เรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ แตกต่างอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ และ ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน และเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ทงที
ั ได้รับการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือและการจัดการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ หลังเรี ยนสูง
กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01
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วิธีดําเนินการวิจยั
ระเบียบวิธีการวิจยั
การวิ จ ัย ในครั งนี เป็ นการวิจ ัย เรื อง การเปรี ยบเที ย บผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน และเจตคติ ต่ อ
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ในวิชาเคมี ทีได้รับการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการ
สืบเสาะหาความรู้และการนําไปใช้ และการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ สสวท. มีวิธีการดําเนินการวิจยั
ตามลําดับดังนี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 โรงเรี ยนรัตนโกสินทร์ สมโภช
บวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 จํานวน 4 ห้องเรี ยน 124 คน
กลุ่มตัวอย่าง ทีใช้ในการวิจยั เป็ น นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 โรงเรี ยนรัตนโกสินทร์สมโภชบวร
นิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 จํานวน 2 ห้องเรี ยน ห้องเรี ยนละ 40 คน รวม เป็ น 80 คน โดยแบ่งเป็ นกลุ่ม
ทดลอง 1 ห้องเรี ยน จํานวน 40 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรี ยน จํานวน 40 คนโดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่าง
แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
เครืองมือทีใช้ ในการวิจยั
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรี ยนการสอน วิชาเคมี เรื อง สมดุลเคมี ดําเนินการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนการ
สอนทัง 2 รู ปแบบ โดยนําแผนการเรี ยนรู้ทีสร้างขึนเสนอผูเ้ ชียวชาญ เพือตรวจสอบความตรงของเนื อหา
(Content Validity) และความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู้กบั รู ปแบบการสอนในแต่ละรู ปแบบ โดย
นําแผนจัดการเรี ยนรู้เสนอต่อผูเ้ ชียวชาญ จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ความสอดคล้อง
ระหว่างเครื องมือกับวัตถุประสงค์ของเครื องมือ โดยการนําไปหาค่า IOC (ltem Objective Congruency
Index) ซึงแผนการจัดการเรี ยนการสอน มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 ซึงแสดงว่าแผนการจัดการเรี ยน
การสอน ทีผูว้ ิจยั สร้างขึนมีความเหมาะสม สมารถนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนได้
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน วิชาเคมี เรื อง สมดุลเคมี ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
5 โดยนํามาใช้เป็ นแบบทดสอบหลังเรี ยน (Post- test) เลือกแบบทดสอบเฉพาะข้อทีต้องใช้ ซึงได้ขอ้ สอบ
จํานวน 30 ข้อ ทีมีระดับค่าความยากง่าย (P)อยูร่ ะหว่าง 0.20 – 0.80 ค่าอํานาจจําแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.23 –
0.67 และค่าความเชือมันของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ -ริ ชาร์ ดสัน (Kuder-Richardson)
ซึงมีค่าความเชือมันอยูท่ ี 0.98
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3. แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ในแต่ละข้อคําถามมีทางเลือกอยู่ 5 ทางเลือก คือ เห็นด้วยอย่างยิ ง,
เห็นด้วย, ไม่แน่ใจ, ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิง การให้คะแนนคําตอบของข้อคําถาม แบ่งออกเป็ น 2
แนวทาง คือ ข้อคําถามทีมีความหมายในทางบวก และข้อคําถามทีมีความหมายในทางลบ และกําหนดเกณฑ์
ค่าเฉลียระดับเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) และดําเนิ นการนํา
แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์แล้วทีสร้างขึน เสนอต่อผูเ้ ชียวชาญเป็ นผูต้ รวจสอบความเทียงตรงของเนื อหา
ความเหมาะสมของข้อคําถามในการวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ คํานวณหาค่า IOC เป็ นรายข้อ โดยการนําผล
การตรวจสอบมาหาค่าดัชนี ความสอดคล้องและคัดเลือกเฉพาะข้อทีมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 ซึง
แสดงว่าผูเ้ ชี ยวชาญมีค วามคิ ด เห็ น ว่าข้อ คําถามข้อนันวัด ได้ต รงตามจุ ด ประสงค์ นําแบบวัด เจตคติ ต่ อ
วิทยาศาสตร์ทีสมบูรณ์แล้ว ไปใช้จริ งกับกลุ่มทดลอง ซึงนักเรี ยนจะทําแบบประเมินเมือสิ นสุ ดการเรี ยนการ
สอน เพือหาค่าความเชือมันโดยหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา ( - coefficient ) ของครอนบาค ( Conbrach )
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทดลองสอนด้วยตนเองกับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 โรงเรี ยน
รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จํานวน 80 คน ระยะเวลาทําการสอนใช้เวลา
ทังหมด 15 ชัวโมง การวิจยั ครังนีผูว้ ิจยั ใช้แบบทดสอบเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ ิจยั มีขนตอนในการ
ั
ดําเนินการมีดงั นี
1. การดําเนินการทดลอง ผูว้ ิจยั เป็ นผูด้ าํ เนิ นการสอนนักเรี ยนทังกลุ่มทีมีการจัดการเรี ยนการสอน
ตามรู ปแบบการสื บเสาะหาความรู้และการนําไปใช้ และนัก เรี ยนกลุ่มทีมี ก ารจัดการเรี ยนการสอนตาม
รู ปแบบ สสวท. ตามรู ปแบบแผนการจัดการเรี ยนการสอน ทีผูว้ ิจยั สร้างขึน จํานวน 15 คาบ เป็ นเวลา 5
สัปดาห์ ในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 เรื อง สมดุลเคมี
2. เมือดําเนินการจัดการเรี ยนการสอนเสร็ จสิ น ผูว้ ิจยั ดําเนินการทดสอบ
2.1 วัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
2.2 วัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี
3.1 ค่ าดัช นี ค วามเที ยงตรงเชิ งเนื อหาของผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ย นและแบบวัด เจตคติ ต่ อ
วิทยาศาสตร์ (IOC)
3.2 หาค่าความยากง่าย (p) และหาค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
3.3 การหาค่าความเชือมันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน นําผลมาคํานวณโดยใช้
(KR-20)
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3.4 การคํานวณหาค่าเฉลีย X
3.5 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3.6 การตรวจสอบผลสัมฤทธิทางการเรี ยน โดยใช้ก ารทดสอบค่าที (t-test for Independent
samples)
ผลการวิจยั
ตารางที 1 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ใน
วิชาเคมี เรื อง สมดุลเคมี ทีได้รับการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสื บเสาะหาความรู้และ
การ นําไปใช้ และการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ สสวท.
คะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
X
การเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสืบเสาะหาความรู้ 25.25
และการนําไปใช้
การจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ สสวท.
18.30
* ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05

S.D.
1.97

t

Sig

20.36 *

.00

2.69

จากตารางที 1 พบว่า นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 จํานวน 40 คน ทีได้รับการจัดการเรี ยนการสอน
ตามรู ปแบบการสื บเสาะหาความรู้และการนําไปใช้ มีคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี ยนเฉลีย เท่ากับ 25.25
คะแนน และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.97 แตกต่างจากกลุ่มทีได้รับการการจัดการเรี ยนการสอนตาม
รู ปแบบ สสวท. มีคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี ยนเฉลีย เท่ากับ 18.30 คะแนน และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 2.69 และค่า t เท่ากับ 20.36 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 เมือพิจารณาค่าคะแนนเฉลีย พบว่า
การจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสื บเสาะหาความรู้และการนําไปใช้ มีค่ามากกว่าการจัดการเรี ยน
การสอนตามรู ปแบบ สสวท. นันแสดงว่า การจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสื บเสาะหาความรู้และ
การนําไปใช้ทาํ ให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนสูงกว่าการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ สสวท.
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ตารางที 2 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบคะแนนเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ใน
วิชาเคมี เรื อง สมดุลเคมี ทีได้รับการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสืบเสาะหาความรู้และ
การนําไปใช้ และการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ สสวท.
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์
การเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสืบเสาะหาความรู้
และการนําไปใช้
การจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ สสวท.
* ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05

X

4.13
3.52

S.D.
0.38

t

Sig

21.30

.00

0.47

จากตารางที 2 พบว่า นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 จํานวน 40 คน ทีได้รับการจัดการเรี ยนการสอน
ตามรู ปแบบการสื บเสาะหาความรู้และการนําไปใช้ มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลีย เท่ากับ 4.13
คะแนน และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 แตกต่างจากกลุ่มทีได้รับการการจัดการเรี ยนการสอนตาม
รู ปแบบ สสวท. มีคะแนนเฉลีย เท่ากับ 3.52 คะแนน และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 และค่า t
เท่ากับ 21.30 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 เมือพิจารณาค่าคะแนนเฉลีย พบว่า การจัดการเรี ยนการ
สอนตามรู ปแบบการสืบเสาะหาความรู้และการนําไปใช้ มีค่ามากกว่าการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ
สสวท. นันแสดงว่า การจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสื บเสาะหาความรู้ และการนําไปใช้ทาํ ให้
นักเรี ยนมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ สูงกว่าการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ สสวท.
ตารางที 3 ค่ าเฉลีย และส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนัก เรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 5 ในวิชาเคมี เรื อง สมดุลเคมี ทีได้รับการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการ
สืบเสาะหาความรู้และการนําไปใช้ และการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ สสวท.
คะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
การเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสืบเสาะหาความรู้
และการนําไปใช้
การจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ สสวท.
* ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
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25.25
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จากตารางที 3 พบว่า นักเรี ยนทีได้รับการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสื บเสาะหาความรู้
และการนําไปใช้ มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน คะแนนเฉลีย เท่ ากับ 25.25 คะแนน และค่ าส่ วนเบี ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 1.97 และนักเรี ยนทีได้รับการจัดการเรี ยนการสอน ตามรู ปแบบ สสวท. มีผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยน คะแนนเฉลีย เท่ากับ 18.30 และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.69 ตามลําดับ
ตารางที 4 ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5
ในวิชาเคมี เรื อง สมดุลเคมี ทีได้รับการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสื บเสาะหาความรู้
และการนําไปใช้ และการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ สสวท.
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์
การเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสืบเสาะหาความรู้
และการนําไปใช้
การจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ สสวท.
* ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05

N
40

X
4.13

S.D.
0.38

40

3.52

0.47

จากตารางที 4 พบว่า นักเรี ยนทีได้รับการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสื บเสาะหาความรู้
และการนําไปใช้ มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลีย เท่ากับ 4.13 คะแนน และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.38และนักเรี ยนที ได้รั บการจัดการเรี ยนการสอน ตามรู ปแบบ สสวท. มีเจตคติต่ อวิทยาศาสตร์
คะนนเฉลีย เท่ากับ 3.52 คะแนนและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.47 ตามลําดับ
อภิปรายผลการวิจยั
จากการวิจยั ในครังนี มีขอ้ ค้นพบทีน่ าสนใจ เกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสื บ
เสาะหาความรู้ แ ละการนํา ไปใช้ และการจัด การเรี ย นการสอนตามรู ปแบบ สสวท. ของนัก เรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 5 สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ ดังนี
1. จากผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 กลุ่มทีได้รับการจัดการเรี ยนการสอนตาม
รู ปแบบการสืบเสาะหาความรู้และการนําไปใช้ มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยน แตกต่างจากกลุ่มทีได้รับการการ
จัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ สสวท. อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยพบว่า นักเรี ยนกลุ่มที
ได้รับการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสืบเสาะหาความรู้และการนําไปใช้ มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
สูงกว่ากลุ่มทีได้รับการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ สสวท. ทังนี อาจเนื องมาจากการจัดการเรี ยนการ
สอนตามรู ปแบบการสื บเสาะหาความรู้และการนําไปใช้ เน้นทักษะกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลในการ
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แก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างสร้างสรรค์ ซึงส่ งผลให้นักเรี ยนค้นพบหรื อเรี ยนรู้ทีจะนํา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างมีความหมายและมีประสิ ทธิภาพ นักเรี ยนมีบทบาทใน
การหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ดว้ ยตนเอง ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิชาญ เลิศลพ ( 2543,114120) ทีศึกษาเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้
รู ปแบบ สสวท. และรู ปแบบผสมผสานระหว่างวัฏจัก รการเรี ยนรู้ กบั รู ปแบบสสวท. ของนักเรี ยนชัน
มัธยมศึก ษาปี ที 5 พบว่า นักเรี ยนที ได้รั บการสอนตามรู ปแบบผสมผสานระหว่างวัฏจัก รการเรี ยนรู้ ก ับ
รู ปแบบสสวท. มีผลผลสัมฤทธิทางการเรี ยนสูงกว่านักเรี ยนทีได้รับการสอนตามรู ปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้
รู ปแบบ สสวท. อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
2. จากผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 กลุ่มทีได้รับการจัดการเรี ยนการสอนตาม
รู ปแบบการสืบเสาะหาความรู้และการนําไปใช้ มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ แตกต่างจากกลุ่มทีได้รับการจัดการ
เรี ยนการสอนตามรู ปแบบ สสวท. อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 อันเป็ นผลเนื องมาจากการเรี ยนการ
สอนตามรู ปแบบการสืบเสาะหาความรู้และการนําไปใช้ เป็ นการนําความรู้เดิมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน เป็ นการจัดประสบการณ์ตรงให้กบั นักเรี ยน ฝึ กการทํางานเป็ นกลุ่ม เพือให้นักเรี ยนสามารถ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ดว้ ยตนเอง ทําให้นกั เรี ยนได้เห็นคุณค่าในตัวเอง มีความสนใจในการเรี ยนมากขึน
ค้นหาข้อเท็จจริ งได้ดว้ ยตนเองและสามารถนํามาเชือมโยงเพือใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจําวันได้
ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการเรี ยน นักเรี ยนมีความสุขและสนุกกับการเรี ยนรู้
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพือการนําผลการวิจยั ไปใช้งาน
1. การจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสืบเสาะหาความรู้และการนําไปใช้ สามารถนําไปเป็ น
แนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนให้กบั ผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึงครู ผสู้ อนควรศึกษาแผนการ
จัดการเรี ยนการสอนให้ชดั เจน มีก ารพิจารณาการเลือกเนื อหาและความสามารถของผูเ้ รี ยนให้เหมาะสม
เพือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดกิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสืบเสาะหาความรู้
และการนําไปใช้
2. ครู ผสู้ อนควรพิจารณาคัดเลือกเนื อหาที สามารถนําไปเชือมโยงกับชี วิต ประจําวัน ของผูเ้ รี ยน
เพือให้การจัดการเรี ยนการสอนมีคุณค่า และความหมายต่อผูเ้ รี ยน นําสู่การไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้
ข้อเสนอแนะเพือการวิจยั ต่อไป
1. ควรทําการวิจ ัยในเรื อง การจัด การเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสื บเสาะหาความรู้และการ
นําไปใช้ กับรายวิชาวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาอืนๆ เช่น ชีววิทยา ฟิ สิกส์ ดาราศาสตร์ เป็ นต้น
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2. ควรมีการศึก ษารู ปแบบการจัด การเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสื บเสาะหาความรู้ และการ
นําไปใช้ ในรู ปแบบการสอนแบบบูรณาการเพือพัฒนาเป็ นผลงาน เพือให้นักเรี ยนตระหนักถึงประโยชน์
ของวิทยาศาสตร์
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