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This research aims to 1) compare literacies and collaborative problem solving
behavior after treatment between the experimental and the control group. 2) Compare
literacies and collaborative problem solving behavior between posttest and follow-up in both
the experimental and the control group, and 3) Compare literacies and collaborative problem
solving behavior in fallow-up time between the experimental and the control group. The
subjects in this study consisted of forty-five Prathomsueksa six students, with twenty three
students in an experimental group and twenty two students in a control group. The STEM
integration based extra-curricular activities plan included as, literacy test; which consists of
reading literacy, mathematical literacy, scientific literacy and collaborative problem solving
behavior observation form were used in this study. The data was collected before, after and
follow-up the experiment. The data analysis to determine the hypotheses using multivariate
analysis of covariance (MANCOVA).
The research found that 1) The comparison of literacies and collaborative problem
solving behavior (CPS-behavior) after the experiment between the experimental group and
the control group found that the experimental group showed an average of all the variables
which was higher than the control group at significant statistically of .01 level. 2) The
comparison of literacies and CPS-behavior between posttest and follow-up up in both the
experimental and the control groups showed reading literacy was not different in both
experimental and control groups, but mathematical literacy, scientific literacy and CPSbehavior was not different in the experimental group. And 3) The comparison of literacies
and CPS-behavior in follow-up time between the experimental group and the control group
found that the experimental group showed an average of all the variables which was higher
than the control group at significant statistically of .01 level.
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การวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมายดังนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบการรูเทาทันและพฤติกรรมการ
แกปญหาแบบรวมมือหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 2) เพื่อเปรียบเทียบการ
รูเทาทันและพฤติกรรมการแกปญหาแบบรวมมือ ระหวางหลังการทดลองและระยะติดตามผล ทั้งใน
กลุมทดลองและกลุมควบคุม และ 3) เพื่อเปรียบเทียบการรูเทาทันและพฤติกรรมการแกปญหาแบบ
รวมมือ ในระยะติดตามระหวางกลุม ทดลองและกลุ มควบคุ ม กลุ มตัว อยางในการวิจัยครั้งนี้ เป น
นัก เรียนชั้นประถมศึก ษาปที่ 6 จํานวน 45 คน แบงเปนกลุมทดลอง จํานวน 23 คน และกลุ ม
ควบคุม จํานวน 22 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา แบบวัดการรูเทาทัน 3 ดาน ไดแก ดานการอาน ดานคณิตศาสตร และดาน
วิทยาศาสตร และแบบสังเกตพฤติกรรมการแกป ญหาแบบรวมมือ มีการเก็บขอมูลเปน 3 ระยะ
คือ กอนทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตาม การวิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐานใช
การวิเคราะหความแปรปรวนรวมพหุคูณ (MANCOVA)
ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการเปรียบเทียบการรูเทาทันและพฤติกรรมการแกปญ หาแบบ
รวมมือหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวากลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของทุกตัว
แปรสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ผลการเปรียบเทียบการรูเทาทัน
และพฤติ กรรมการแกป ญ หาแบบรว มมือ ระหวางหลั งการทดลองและระยะติด ตามผลทั้ งในกลุ ม
ทดลองและกลุมควบคุม พบวาการรูเทาทันดานการอานไมแตกตางกันทั้งในกลุมทดลองและกลุม
ควบคุ ม ส วนการรูเท าทั น ดานคณิ ต ศาสตร การรูเท าทัน ดานวิท ยาศาสตร และพฤติก รรมการ
แกปญหาแบบรวมมือไมแตกตางเฉพาะในกลุมทดลองเทานั้น 3) ผลการเปรียบเทียบการรูเทาทัน
และพฤติก รรมการแกปญ หาแบบรวมมือในระยะติดตามผลระหวางกลุ มทดลองและกลุ มควบคุ ม
พบวากลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของทุกตัวแปรสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

