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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริม
จิตวิทยาศาสตร์และทักษะการแก้ปัญหาสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ คือ 1) การสร้าง
และหาคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมจิตวิทยาศาสตร์และทักษะการแก้ปัญหา
ส าหรั บนั กเรี ยนระดั บประถมศึ กษา 2) ศึ กษาผลการทดลองใช้ รู ปแบบการจั ดการเรี ยนรู้ ฯ โดยมี ขั้ นตอนการวิ จั ย
2 ขั้นตอน ดั้งนี้ ขั้นตอนที่ 1 สร้างและหาคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 9 ท่าน และทดลองนาร่อง
เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 1 ห้องเรียน ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาผลการทดลองใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยนาไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านจาบอน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จานวน 1 ห้องเรียน จานวน 15 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง ทั้งนี้
ผู้บริหารและคุณครูมีความสมัครใจและเต็มใจในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการสร้างและศึกษาคุณภาพรูปแบบ มีดังนี้
1.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิ ด
สะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมจิตวิทยาศาสตร์และทักษะการแก้ปัญหา สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา มี 5 องค์ประกอบ
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คือ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้มี 6 ขั้น คือ
ขั้นท้าทายให้กระหายใคร่รู้ ขั้นมุ่งสู่การเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตั้งศูนย์ร่วมวางแผนปฏิบัติการ ขั้นสานต่อการสร้างสรรค์
ผลงาน ขั้นวิพากษ์ ทบทวน ชวนกันสะท้อน และขั้นป้อนผลลัพธ์กลับสู่สังคม โดยเมื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบ
ทั้ง 6 ขั้นแล้ว ผู้เรียนจะได้รับองค์ความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการแบบสหวิทยาการครบทั้ง 4 ศาสตร์ ได้แก่ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
1.2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
1.3 ผลการทดลองนาร่องเพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผล พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.62113
2. ผลของการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ พบว่า
2.1 นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.2 นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.3 นั กเรี ยนมี ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลั งเรี ยนสู งกว่ าก่ อนเรี ยนอย่ างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ ที่
ระดับ .01
2.4 ครูและนักเรียนมีความคิดเห็นว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เป็นการเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงออกทางความคิดและการปฏิบัติ นักเรียนเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น และมีความสุขเป็นการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ ที่ ยึ ดผู้ เรียนเป็ นสาคั ญ ส่ งผลให้ นักเรี ยนสามารถแก้ ปั ญหาได้อย่ างสร้างสรรค์ และก่ อให้ เกิ ดนวั ตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ใหม่

คาสาคัญ: รูปแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา จิตวิทยาศาสตร์ ทักษะการแก้ปัญหา
Abstract
The main purpose of this research was to develop a science instructional model based
on STEM education approach to enhance scientific mind and problem solving skills for primary
students. The specific purposes of this research were to develop and assess the quality of
the model and to study the results of using the model. The procedure followed two steps:
1) to develop and examine instructional model inclusive of supplementary documents of
instructional model inclusive supplementary documents of instructional model by 9 experts and
launch of pilot trial on instruction model to seek effectiveness index with non- group of primary
schools for a classroom, and 2) to implement the instructional model with primary school student
year 6 for a classroom at Bannchambon school in Phayao Primary Educational Service Area
Office 2. The finding were as follows:
1. The finding from development and assessment the quality of the model found;
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1.1 The instructional model developed by the researcher consists of 5 factors;
principles, objective, content, operational procedure, measurement and evaluation. The teaching
and learning through the activities following the 5 stages; curiosity, collection of data, collaborative
planning, creative and innovation, comments and consideration, and communication service.
1.2 The experts agreed to the quality of the developed model and supplementary
materials at high level.
1.3 Effectiveness Index of the proposed science instructional model is equal to
0.6211.
2. The finding from using the instructional model found;
2.1 The student’s scientific mind after the intervention was significantly higher than
before at .01.
2.2 The student’ s problem solving skills after the intervention was significantly
higher than before at .01.
2.3 The student’ s achievement after the intervention was significantly higher than
before at .01.
2.4 The Teachers and students’ opinions regarding to the STEM education classroom
management are given opportunities for students to express their ideas and actions. Students are
energetic and happy to learn. The learning activities are based on students’ center. As a result,
students are creatively solving the problems and creating new inventions and innovations.

Keywords: Instructional Model based on STEM Education, Scientific Mind, Problem Solving Skills
ความเป็นมาของปัญหา
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นอกจากจะมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้เข้าใจในเนื้อหาสาระวิชา
วิ ทยาศาสตร์ แล้ ว ยั งต้ องการให้ ผู้ เรี ยนมี ทั กษะในการศึ กษาค้ นคว้ า รู้ จั กแก้ ปั ญหาที่ ประสบพบเจอ เป้ าหมาย
ข้อหนึ่งของการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ของไทยได้กาหนดไว้ว่าควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และระบุในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์แกนกลาง สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วน
ใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่อยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ ยวข้ องสัมพันธ์กั น (The institute for the promotion of
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Teaching Science and Technology, 2003) สภาพปั จจุ บั นการจั ดการเรี ยนรู้ วิ ทยาศาสตร์ นั้ น ยั งเป็ นลั กษณะ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นครูเป็นศูนย์กลาง ในส่วนของการทดลองครูยังเป็นผู้สาธิตให้นักเรียนสังเกตและบันทึกผล
มากกว่าจะให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเองอย่างทั่วถึง (Pongpaiboon, 2009, p. 34)
การจัดการศึกษาตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ใน
4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์
(Mathematics) เพื่อนาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงและการประกอบ อาชีพในอนาคต ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวสะเต็มศึกษาจึงมีความสาคัญต่อผู้เรียน คือ ช่วยส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการสร้าง นวัตกรรมที่ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการออกแบบ
ทางวิ ศวกรรม และคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งส่ งผลดี ต่ อการพั ฒนาผู้ เรี ยนให้ มี ทั กษะที่ ส าคั ญในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้
ในปัจจุบันการแก้ปัญหาจะให้ความสาคัญกับความสามารถในการ แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นความสามารถใน
การคิดหาคาตอบ เพื่อแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งต้องใช้ ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ
เพื่อแก้ปัญหา นอกจากนี้ สะเต็มศึกษายังช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรม
(The institute for the promotion of Teaching Science and Technology, 2015, p. 5) ทั้ งนี้ มี จุ ดเด่ นที่ การน า
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาผนวกเข้ากับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่อยู่ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย กิจกรรมสะเต็มศึกษาเน้นการนาประเด็นหรือสถานการณ์ที่อยู่ใกล้ตัว
นั กเรี ยนอาจเป็ นปั ญหา เหตุ การณ์ หรื ออาชี พที่ พบเห็ นได้ ในชุ มชนมาเชื่ อมโยงเข้ า กั บเนื้ อหาวิ ทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์ ทั้ งนี้ ในขั้ นการน าเข้ าสู่ เนื้ อหาบทเรี ยนควรมี การเร้ าความสนใจ ท้ าทายให้ ผู้ เรี ยนต้ องการค้ นคว้ า
เสาะแสวงหาคาตอบเพื่ อคลายข้อสงสัยใคร่รู้ให้กั บตนเอง ดังเช่น Kijkuakul (2015, p. 156) ได้กล่าวไว้ว่า การจัด
การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษานั้น อาจเริ่มต้นด้วยการนาเสนอวีดีทัศน์ เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่พบใน
ปัจจุบันทั้งที่ใกล้ตัวและไกลตัว เพื่อกระตุ้นความสนใจผู้เรียน จากนั้นจึงให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อนาไปใช้ออกแบบนวัตกรรมหรือวิธีการแก้ปัญหา เช่น เนื้อหาเรื่องภูเขาไฟระเบิด สาเหตุของของการเกิด
คลื่ นยั กษ์ สึ นามิ ต าแหน่ งพื้ นที่ การเกิ ดแผ่ นดิ นไหว อย่ างไรก็ ตาม การจั ดการเรี ยนรู้ แต่ ละแผน/บทเรี ยน อาจไม่
จาเป็นต้องให้ครบ 4 สาขาวิชา แต่ให้พิจารณาภาพรวมว่า เมื่อจัดการเรียนรู้เสร็จสิ้นทั้งหน่วยการเรียนรู้แล้ว ผู้เรียนจะได้
เรียนรู้ครบทั้ง 4 สาขาวิชา
การจัดการศึกษาตามแนวคิดสะเต็มศึกษามีความสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการศึกษาที่
ส่งเสริมให้สถานศึกษา “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์
ทักษะชีวิต ทักษะการแก้ปัญหา การ ทางานเป็นทีม สร้างเสริมคุณลักษณะ ค่านิยมที่ดีงามและความมีน้าใจต่อกัน
ซึ่งกิจกรรมจะเน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ ได้ด้วยตัวเอง โดยเชื่อมโยง ความรู้เดิมที่มีอยู่ภายในเข้ากับการได้
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อฝึกทักษะการ ทางานเป็นทีม การเรียนรู้ด้วยตนเอง และทักษะสาคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งสอดคล้องกับจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
(Klomim, 2016, p. 336)
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จากเหตุผลและความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความเชื่อว่า สะเต็มศึกษา เหมาะที่จะทาให้เยาวชนไทยรุ่น
ใหม่เกิดการเรียนรู้และอยู่ในโลกแห่งอนาคตได้อย่างแท้จริง ทาให้ผู้วิจัยความสนใจที่จะศึกษาและหาวิธีการแก้ไขปัญหา
การเรียนการสอนแบบเดิม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ ด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม ซึ่งเป็นไป
ตามเป้าหมายของการศึกษา เพื่อตอบสนองต่อการเตรียมคนไทยรุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21 เพราะธรรมชาติของทั้ง 4 วิชา
จะส่ งเสริ มให้ ผู้ เรี ยนมี ความรู้ และความสามารถที่ จะด ารงชี วิ ตได้ ดี และมี คุ ณภาพในโลกของศตวรรษที่ 21 ที่ มี
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่ตั้งอยู่บนฐานความรู้และเต็มไปด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อีกทั้งยังเป็น
วิชาที่มีความสาคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่งคั่งของ
ประเทศได้

วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่
ส่งเสริมจิตวิทยาศาสตร์และทักษะการแก้ปัญหาสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้
1. เพื่อสร้างและหาคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิ ทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่
ส่งเสริมจิตวิทยาศาสตร์และทักษะการแก้ปัญหาสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
1.1 เพื่อสร้างและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
1.2 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I) ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลการใช้รู ปแบบการจัดการเรีย นรู้วิ ท ยาศาสตร์ ตามแนวคิด สะเต็มศึ กษาที่ส่งเสริม
จิตวิทยาศาสตร์และทักษะการแก้ปัญหาสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย
2.1 เพื่อเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
2.2 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
2.3 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นระหว่ า งก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นด้ ว ยรู ป แบบ
การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
2.4 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น

วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิด
สะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมจิตวิทยาศาสตร์และทักษะการแก้ ปัญหาสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ในขั้นตอนนี้
ผู้วิจัยแบ่งการศึกษาเป็น 7 ขั้น คือ
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ขั้นที่ 1 การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ศึกษาและ
วิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของนักการศึกษาหลายท่าน ได้แก Joyce and Weil
(2004); Arends (1999); Anderson (1999); Khammani (2011) จากนั้นได้นาแนวคิดหรือสาระที่สอดคลองกั นมา
กาหนดเป็นองค์ประกอบของรูปแบบ ซึ่งได้องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการ สอน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ขั้นที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์สาระสาคัญของแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิ ทยาศาสตร์ ตามแนวคิ ดสะเต็ มศึ กษาที่ ส่ งเสริ มจิ ตวิ ทยาศาสตร์ และทั กษะการแก้ ปั ญหาส าหรั บนั กเรี ยนระดั บ
ประถมศึกษา เพื่อนามาเป็ นข้ อมูลพื้ นฐานในการสร้ างรู ปแบบการจั ดการเรี ยนรู้ ได้แก่ หลักการ แนวคิดเกี่ ยวกั บ
การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา จิตวิทยาศาสตร์ และทักษะการแก้ปัญหา
ขั้นที่ 3 ยกร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมจิตวิทยาศาสตร์และ
ทักษะการแก้ปัญหาสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียน
การสอน และการวัดผลประเมินผล
ขั้นที่ 4 จัดทาเอกสารประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริม
จิตวิทยาศาสตร์และทักษะการแก้ปัญหาสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย
1. คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นเอกสารที่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้สอนหรือผู้ที่จะนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้เข้าใจ และสามารถนาไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
2. แผนการจัดการเรียนรู้ เป็นเอกสารที่เสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามลาดับขั้นตอน
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 8 แผน ได้แก่ ความสัมพันธ์ของ
กลุ่มสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต แหล่งที่อยู่ อาศัยกับการดารงชีวิต (มาจัดตู้ปลากัน)
การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตกับทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพแหล่งน้าในท้องถิ่น (เครื่องดักจับไขมัน) ขยะมีผลต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และฝุ่นละอองในอากาศมีผลต่อคุณภาพชีวิต
ขั้นที่ 5 การตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริม
จิ ตวิ ทยาศาสตร์ และทั กษะการแก้ ปั ญหาส าหรั บนั กเรี ยนระดั บประถมศึ กษาโดยผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ จ านวน 9 ท่ าน
โดยตรวจสอบความเหมาะสมและให้คาแนะนาองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู คูมือการใช้รูปแบบการเรียนรู และ
แผนการจัดการเรียนรู จากนั้นแกไขปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู และเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนรู ตาม
คาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นที่ 6 การทดลองนาร่องเพื่อพิจารณาความ เป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ โดยนารูปแบบการเรียนรู ไปทดลองใช้
(Try out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสันปูเลย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 ในภาคเรียนที่ 1 ป การศึกษา 2559 จานวน 1 หองเรียน มีนักเรียน 30 คน เพื่อทาการทดลองนาร่องและ
หาค่าดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู
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ขั้นที่ 7 ผู้วิจัยดาเนินการแกไขปรับปรุงรูปแบบ การเรียนรู และเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนรู
จัดทาเป็นฉบับสมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
ที่ส่งเสริมจิตวิทยาศาสตร์และทักษะการแก้ปัญหาสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านจาบอน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 1 ห้องเรียน
มีนักเรียน 15 คน ซึ่งได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ทั้งนี้ผู้บริหารและคุณครูมีความสมัครใจและเต็มใจ
ในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็ บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้นาแบบวัด
จิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ของ Paugsuntrar (2010) มาใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น แบบวั ด แบบสถานการณ์
มี 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ วัดคุณลักษณะ 10 ด้าน ได้แก่ ความอยากรู้อยากเห็น ความมีเหตุผล ความใจกว้าง
ความซื่อสัตย์ ความเพียรพยายามมุ่งมั่น ความรอบคอบ ความร่วมมือช่วยเหลือ ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และการมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ มีค่าความเที่ยง แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น เป็นแบบทดสอบอัตนัย วัดทักษะการระบุปัญหา การอธิบายสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา และผลที่ได้รับ
จากการแก้ ปั ญหา จ านวน 5 สถานการณ์ มี ค่ า IOC ระหว่ า ง 0.67-1.00 มี ค่ า ความยากระหว่ าง 0.40-0.79
ค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.29-0.67 ค่าความเชื่อมั่น 0.82 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ 40 คะแนน วัดพฤติกรรรมตามแนวของ Bloom (1976)
ประกอบด้วย ความรู้ ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า มีค่า IOC ระหว่าง
0.67-1.00 มีค่าความยากระหว่าง 0.20-0.79 ค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.37-0.93 ค่าความเชื่อมั่น 0.89
3. วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
3.1 การประเมินและการแปลผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ โดยแต่ละรายการมีความเหมาะสม
5 ระดับ ดังนี้ 5 คะแนน ระดับมากที่สุด 4 คะแนน ระดับมาก 3 คะแนน ระดับปานกลาง 2 คะแนน ระดับน้อย
และ 1 คะแนน ระดับน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การแปลผลความเหมาะสม คือ 4.51 – 5.00 คะแนน หมายถึง มาก
ที่สุด 3.51 – 4.50 คะแนน หมายถึง มาก 2.51 – 3.50 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 1.51 – 2.50 คะแนน หมายถึง
น้อย และ 1.00 – 1.50 คะแนน หมายถึง น้อยที่สุด
3.2 หาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนจากแบบวัด
จิตวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหา และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการวัดจิตวิทยาศาสตร์ ทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหา
และทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนและทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติ t-test dependent
3.4 วิเคราะห์ความคิดเห็นของครูและนักเรียนผู้มีส่วนร่วมกับการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
โดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
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4. เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการดังต่อไปนี้
4.1 ผู้ วิ จั ย ท าการทดสอบก่ อ นการทดลอง (Pretest) กั บ นั ก เรี ย นกลุ่ ม ทดลองด้ ว ยแบบวั ด
จิตวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหา และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.2 ผู้วิจัยได้ดาเนินการสอน เรื่อง คุณภาพสิ่งแวดล้อมกับชีวิตตามแผนจัดการเรียนรู้ของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ใช้เวลาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สัปดาห์ล ะ 1 ชั่วโมง
ซึ่งระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองสอน คือ 6 สัปดาห์ จานวน 22 ชั่วโมง
4.3 หลังเสร็จสิ้นการทดลอง ผู้วิจัยทาการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) กับนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง โดยใช้แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหา และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน

ผลการวิจัย
1. ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้
1.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมจิตวิทยาศาสตร์ และ
ทักษะการแก้ปัญหาสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์
เนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ 6 ขั้น คือ ขั้นท้าทายให้กระหาย
ใคร่รู้ (C: Curiosity) โดยผู้เรียนจะถูกกระตุ้นให้เกิดความสงสัยด้วยคาถาม และสถานการณ์ปัญหาในรูปแบบต่างๆ
เพื่ อคลายข้ อสงสั ยให้ ตนเอง ขั้ นมุ่ งสู่ การเก็ บรวบรวมข้ อมู ล (C: Collection of data) ผู้ เรี ยนร่ วมกั นวางแผนการ
ดาเนินงานบนฐานข้อมูลสาระสนเทศที่จะสืบค้น โดยใช้ สื่อ เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี และใช้เทคนิควิธีการ
ที่ หลากหลาย ขั้ นตั้ งศู นย์ ร่ วมวางแผนปฏิ บั ติ การ (C: Collaborative planning) เป็ นการร่ วมกั นระดมความคิ ด
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่สืบเสาะมาได้ จัดสรรข้อมูลเป็นภาคส่วนเพื่อให้พร้อมใช้ เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
ร่วมแสดงความคิดเห็น เคารพข้อคิดเห็นที่แตกต่าง สร้างทางเลือกในการทางานและประเมินทางเลือกเพื่อศึกความเป็นไป
ได้ พิจารณาโอกาสของความส าเร็ จ ขั้นสานต่อการสร้ างสรรค์ผลงาน (C: Creative and Innovation) ผู้เรียนสร้ าง
ความคิดใหม่ๆ ประยุกต์ใช้อย่างมีเป้าเหมาย โดยมีเข้าใจในกฎของเหตุและผล ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ในการวัด
คิดคานวณ วิเคราะห์ความน่าจะเป็น ใช้กระบวนการของการออกแบบเชิงวิศวกรรมอันได้แก่ การรวบรวมข้อมูล เลือก
วิธีการ ออกแบบและปฏิบัติการ ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข และประเมินผล เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือเทคนิควิธีการแปลก
ใหม่ ขั้นวิพากษ์ ทบทวน ชวนกันสะท้อน (C: Comments and Consideration) เป็นขั้นของการร่วมกันอภิปรายผลงาน
หรือชิ้นงานที่ได้ โดยการเปรียบเทียบกับจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยการตรวจสอบ ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงผลงาน
และขั้นป้อนผลลัพธ์กลับสู่สังคม (C: Communication and Service) เป็นขั้นสุดท้ายเพื่อการขั้นตอนที่นาเสนอผลลัพธ์
ทั้งที่เป็นชิ้นงานและเทคนิควิธีการที่แปลกใหม่ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติงาน ใช้เทคนิควิธีการนาเสนอที่หลากหลาย
ครอบคลุมทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน การใช้สื่อ เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการขยายองค์ความรู้ในวงกว้าง ผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย
แก้ปัญหาในชีวิ ตจริ งหรื อเพื่ อตอบแทนสั งคม และผลการตรวจสอบคุณภาพรู ปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่พั ฒนาขึ้ น
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โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรี ยนรู้
มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก
1.2 ผลการทดลองนาร่องรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่พัฒนาขึ้น
พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ พั ฒนาขึ้ น มีค่าเท่ากับ 0.62113 ซึ่งแสดงให้ เห็ นว่า รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นทาให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.62113 คิดเป็นร้อยละ 62.11
2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น สรุปผลการนาไปใช้ ดังนี้
2.1 ผลการเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
คุณลักษณะ

n

จิตวิทยาศาสตร์ 15
**p<.01

คะแนน
เต็ม
30

ก่อน
X

8.571111

หลัง

D

S.D.
S.D.
X
1.653 10.814 1.124

t

2.26

4.84**

P
0.00

นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ต ามรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ พั ฒ นาขึ้ น
มีจิตวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
การทดลอง
ก่อนเรียน
หลังเรียน
**p<.01

n
15
15

คะแนนเต็ม
40
40

X

17.03
31.60

S.D.
5.42
4.29

14.57

t
17.59**

p
.00

นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น มีทักษะ
การแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
การทดลอง
ก่อนเรียน
หลังเรียน
**p<.01

n
15
15

คะแนนเต็ม
40
40

X

14.40
30.67

S.D.
3.04
3.79

16.27

t
22.59**

p
.00
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นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.4 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เป็นการเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกทางความคิดและการปฏิบัติ นักเรียนเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น และมีความสุขเป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งผลให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และก่อให้เกิดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ใหม่

อภิปรายผลการวิจัย
จากการดาเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิด
สะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมจิตวิทยาศาสตร์และทักษะการแก้ปัญหา สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา รวมทั้งการนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ ผู้วิจัยพบประเด็นสาคัญที่สามารถนามาอภิปราย 2 ประเด็น ซึ่งอภิปรายได้ ดังนี้
1. ด้านการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้วิจัยดาเนินการพัฒนาโดยเริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์สาระสาคัญแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ศึกษางานของผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา ตลอดจนศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องของต่างประเทศ นาข้ อมูลที่ได้มากาหนดกาหนด
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ แล้วจัดทาเป็นฉบับร่ าง
พร้อมทั้งจัดทาเอกสารประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ อันประกอบด้วย คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบต่างๆ ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้และ
ความเหมาะสมของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารความเข้าใจ แล้วจึงนาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมินความเป็นไปได้ในเชิง
ทฤษฎี และนาไปทดลองนาร่องเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ในเชิงปฏิบัติการ โดยจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัด
การเรียนรูที่จัดทาขึ้น ทาให้ทราบถึงความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน เวลาที่ใช้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ และ
การวัดและประเมินผล รวมทั้งการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทาให้ ทราบถึงจุดบกพรองที่ควรนามาปรับปรุง
แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง กาหนดองค์ประกอบและจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ อย่างเหมาะสมสอดคลอง
กัน ตลอดจนทาการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบทั้งในเชิงทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติการ มีการทดลองใช้ และแกไข
ปรับปรุงจนได้รูปแบบการเรียนรู ที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดที่นักการศึกษาได้ เสนอไวอย่างสอดคลองกั นวา
รู ปแบบการเรี ยนรู ที่ ดี จะต้ องได้ รั บการพั ฒนาอย่ างเป็ นระบบโดยมี ทฤษฎี หลั กการ และแนวคิ ดเป็ นพื้ นฐานมี
องค์ประกอบที่สาคัญของรูปแบบและองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบจะต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน (Joyce &
Weil, 2004; Khammani, 2011) ดังเช่น ผลการวิจัยของ Kaewurai (2010, pp. 11-30) ได้พัฒนารูปแบบการเรียน
การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา คุณภาพผู้เรียนสู่สังคมแห่งคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู มีการดาเนินการวิจัยโดยใช้
กระบวนการวิจัยและพัฒนา มีขั้นตอนการดาเนินการวิจัย 2 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ
รูปแบบการจัดการเรียนรู และขั้นการทดลองใช้ ผลการวิจัย พบว่า ผลการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้ าน
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การศึกษาทั้งนักวิชาการ ศึกษานิเทศก และครู จานวน 9 คน พบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพดีและสามารนาไปใช้
ได้ ดังนั้น จะทาให้มั่นใจได้ว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถนาไปใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของ
รูปแบบได้
2. ด้านการทดลองรูปแบบการจัดการเรียนรู้
2.1 การดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนในกิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นทาให้นักเรียน มีจิตวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ ระดั บ .01 ซึ่ งสอดคล้ องกั บสมมุ ติ ฐานที่ ตั้ งไว้ ที่ เป็ นเช่ นนี้ อาจเป็ นเพราะว่ ากิ จกรรมการเรี ยนรู้ ทั้ ง 6 ขั้ น คื อ
ขั้นท้าทายให้กระหายใคร่รู้ ขั้นมุ่งสู่การเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตั้งศูนย์ร่วมวางแผนปฏิบัติการ ขั้นสานต่อการสร้างสรรค์
ผลงาน ขั้นวิพากษ์ ทบทวน ชวนกันสะท้ อน และขั้นป้อนผลลั พธ์ กลั บสู่สั งคม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมื อปฏิบั ติ จริ ง
เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ทั้งระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมายจึงทาให้
นักเรียนมีคุณลักษณะทางด้านความอยากรู้อยากเห็น ความมีเหตุผล ความใจกว้าง ความซื่อสัตย์ ความเพียรพยายาม
มุ่งมั่น ความรอบคอบ ความร่วมมือช่วยเหลือ ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการมีเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์ สูงขึ้น ทานองเดียวกับผลการวิจัยของ Jitaree, et al. (2017, pp. 202-213) ได้พัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้และการจัดการเรียนรู้ STEM Education เพื่อเสริมสร้างการรู้วิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบ
การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้ นมีคะแนนการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการระบุคาถามทาง
วิทยาศาสตร์ ด้านการอธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ และด้านการใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
2.2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นทาให้นักเรียน มีทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้ง ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เผชิญกับปัญหาด้วยตนเองทั้งสถานการณ์จริงและสถานการณ์ที่
จ าลองที่ ก าหนดขึ้ น มี กระบวนการท างานกลุ่ ม เพื่ อการก าหนดปั ญหา หาสาเหตุ ของปั ญหา สร้ างทางเลื อกใน
การแก้ปัญหา และเสนอผลจากการแก้ปัญหา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Hamra and Samahito (2016, p. 53) ที่ได้ทาวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่องของดีเมือง
ร้อยเอ็ดเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา
เรื่องของดีเมืองร้อยเอ็ดมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้น หลังได้รับการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่อง
ของดีเมืองร้อยเอ็ด และมีความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้น โดยเด็ก สามารถระบุได้ว่ าปัญหาคืออะไร และบอก
วิธีการ ขั้นตอนในการแก้ปัญหาได้
2.3 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่พัฒนาขึ้นนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
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กระบวนการที่ช่วยให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และคานึงถึงความสัมพันธ์ในการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทั้ง
จิตวิทยาศาสตร์ ทักษะการแก้ปัญหา และช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย เช่นเดียวกับผลของการวิจัยของ
Sangpharmsri, et al. (2015, p. 401) ที่ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นสูง และเจตคติต่อการเรียนเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้จากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษากับแบบ
ปกติ พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.4 การดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนในกิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบการ
จั ดการเรี ยนรู้ ที่ พั ฒนาขึ้ น ท าให้ ความคิ ดเห็ นของครู และนั กเรี ยนเป็ นไปในทิ ศทางบวก ทั้ งนี้ ครู และนั กเรี ยน
มีความพึงพอใจกับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยเห็นว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึ กษา
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรี ยนได้ แสดงออกทางความคิดอย่ างเสรี และมี การแสดงออกทางการปฏิบัติ อย่ างชั ดเจน
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญอย่างแท้จริง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Chaolumbua (2015,
pp. 224-226) ที่ ได้ พั ฒนาหลั กสู ตรตามแนวคิ ดสะเต็ มศึ กษา เรื่ องอ้ อย ส าหรั บนั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 3
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรอยู่ในระดับมาก และครูมีความคิดเห็นเชิง
บวกต่ อหลั กสู ตรที่ พั ฒนาขึ้ น และยั งสอดคล้ องกั บ Dowey (2013) ที่ ได้ ศึ กษาเจตคติ ความสนใจและการรั บรู้
ความสามารถของตนเองต่อวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่เรียนในหลักสูตร STEM พบว่า นักเรียน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตร STEM มีเจตคติและความสนใจต่อวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจัยไปใช้
1.1 เนื่องจากผลการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริม
จิตวิทยาศาสตร์และทักษะการแก้ปัญหาสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจ สามารถ
ส่งเสริมจิตวิทยาศาสตร์ ทักษะการแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อีกทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งครู และนักเรียน
ผู้ซึ่งอยู่ในฐานะของผู้ใช้รูปแบบและผู้ถูกทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ มีความคิดเห็นที่ดี เห็นในคุณค่าและ
ประโยชน์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น จึงนับได้ว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่เป็น
ทางเลือกสาหรับครูผู้ สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยีสามารถนาไปใช้ในการจัด
การเรียนรู้ และสามารถประยุกต์ปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมของธรรมชาติของแต่ละวิชาที่เลือกเป็นวิชาหลัก หรือ
ปรับประยุกต์ให้ได้ตามความเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน
1.2 ผู้สอนที่นารูปแบบไปใช้ ควรมีก ารศึกษาคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ องค์ประกอบ
ของรูปแบบ จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีวัดและประเมินผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้เรียน ทั้งนี้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน เนื่องด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้
ลงมื อ ปฏิ บั ติ ก ารสร้ า งความรู้ ด้ ว ยตนเอง เปลี่ ย นจากนั ก เรี ย นผู้ เ สพมาเป็ น ผู้ ส ร้ า งความรู้ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ
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การทางานเป็นทีม เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขณะปฏิบัติงานสามารถระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาในแต่ละ
สถานการณ์ได้
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยเปลี่ยนวิชา
หลักจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หรือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี และสามารถปรับประยุกต์โดยนากลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นมาบูรณาการเนื้อหาเพิ่มเติมในระดับ
ประถมศึกษา อีกทั้งควรมีการศึกษาวิจัยการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
ที่ส่งเสริมจิตวิทยาศาสตร์และทักษะการแก้ปัญหากับนักเรียนระดับอื่นๆ
2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการ หรือความก้าวหน้าด้านต่างๆ ของผู้เรียนระหว่างกลุ่ม
นักเรียนปกติ กับกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ (Disability of Learning)
2.3 ควรมี ก ารส่งเสริมสนับ สนุ นให้ เกิ ด เครื อ ข่ า ยครูนั ก วิจั ยในการจั ดการเรีย นรู้ต ามแนวคิด
สะเต็มศึกษา เพื่อการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ หรือเพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ ส่งผลประโยชน์กับผู้เรียนในที่สุด
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