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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ัน
บูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรข์ัน้บรูณาการของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนการสอนตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา เรื่อง อาหารกับการดำารงชีวิต ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา ปีที่ 2/1 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 ภาคเรยีนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จำานวน 13 คน เครือ่ง
มือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา จำานวน 8 แผน แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ และแบบสัมภาษณ์
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า เมื่อสิ้นสุดวงจรปฏิบัติการที่ 1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คิดเป็นร้อยละ 69.38 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ คิดเป็นร้อยละ 69.58 เมื่อสิ้น
สุดวงจรปฏิบัติการที่ 2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 80.00 ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ คิดเป็นร้อยละ 79.17 

Abstract 

The objectives of this research aimed to study learning achievement and integrated 
science process skills through STEM education, entitled “Food and living” for Mattayomsuksa 
2 students. Target group consisted of 13 Mattayomsuksa 2/1 students attending in the 
second semester of academic year 2016, Dongyaiwittayakhom Ratchamunangkhalabhisek 
school, Wapipathum district, Mahasarakham province. Research instruments used in this 
study were 8 lesson plan STEM education, learning achievement test, integrated science 
process skills test, and anecdotal on STEM education. The statistics used for analyzing 
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data were percentage, mean, and standard deviation. Findings revealed that that first cycle 
students had 69.38% of learning achievement and 69.58% of integrated science process 
skills. Then, second cycle students had 80.00% of learning achievement and 79.19% of 
integrated science process skills. 

Keywords: science learning, STEM education, learning achievement, integrated science 
process skills

บทนำา

โลกแห่งอนาคตเป็นโลกแห่งการเปลีย่นแปลง
ทีร่วดเรว็ ซึง่เปน็สืบเนือ่งจากการปรับตวัของข้อมลู
ข่าวสารที่มีอย่างมหาศาล การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ย่ิงจำาเป็นต้องรับการพัฒนาให้ผู้เรียนได้เกิดความ
คิดและวิธีการท่ีจำาเป็นเพื่อนำาความรู้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำาวัน (ประสาท เนืองเฉลิม. 2558ก)
สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและ
สามารถตรวจสอบได้ การจัดการเรียนรู้เพือ่ใหเ้กิด
ความเขา้ใจแนวความคดิหลกัพืน้ฐานวทิยาศาสตร ์
จึงจำาเป็นอย่างยิ่งในการนำากิจกรรมการทดลอง 
เทคโนโลยี สื่อต่างๆ มาประกอบการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เข้าใจยากหรือเป็นเรื่อง
ที่เป็นนามธรรม อีกทั้งเรื่องที่ต้องการให้ผู้เรียน
เข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ การได้มา
ซ่ึงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจะเรียนรู้
วทิยาศาสตรไ์ดด้แีละเขา้ใจไดล้กึซึง้ (สพุรรณี ชาญ
ประเสริฐ. 2556) ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียน
รูใ้หโ้อกาสแกผู่เ้รยีนไดเ้ชือ่มโยงความรูสู้ก่ารปฏบิตัิ
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคทดลองให้มากที่สุด เพื่อให้
ผูเ้รยีนไดน้ำาความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการแกป้ญัหาที่
จะสง่ผลตอ่การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ
ที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนประสบผลสำาเร็จ
ในการดำาเนินชีวิต

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคาภิเษก ในปี
การศึกษา 2558 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วชิาวทิยาศาสตร์ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 ต่ำากวา่เกณฑ์
ที่โรงเรียนกำาหนด คือ รัอยละ 70 โดยมีระดับผล
การเรียนเฉล่ีย 67.32 ซึ่งมีนักเรียนที่มีระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ต่ำากว่าเกณฑ์มี
จำานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 และมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการต่ำาผล
การประเมินมีค่าเฉลี่ย 65 โดยนักเรียนที่มีผลการ
ประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณ
าการต่ำามีจำานวนทั้งหมด 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.33 ประกอบกับรายงานการประเมินภายนอก
สำานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการ
ศกึษา ป ี2554 – 2558 (รอบสาม) พบวา่ตวับง่ชีท้ี ่
5 ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของผูเ้รียน มคีา่คะแนน 
8.30 อยู่ในระดับที่พอใช้ และจากการรายงานผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) คะแนนวชิาวทิยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัทีต่่ำา
และสาระทีโ่รงเรยีนตอ้งเรง่พฒันาเน่ืองจากคะแนน
เฉลีย่ของโรงเรยีนต่ำากวา่คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ
ได้แก่ สารและสมบัติของสาร พลังงาน แรงและ
การเคลื่อนที่ ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดำารงชีวิต 
ดาราศาสตร์และอวกาศ ร้อยละ 70 (โรงเรียนดง
ใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก. 2558) แนวทาง
การจดัการเรียนรู้ทีก่ำาลังได้รับความสนใจกนัอยา่ง
มากในปจัจบุนั เปน็แนวคดิการจดัการเรยีนรูท้ีม่กีา
รบรูณาการเนือ้หาและทกัษะดา้นวชิาวทิยาศาสตร ์
คณติศาสตร ์วศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีรยีก
ว่า “สะเต็มศึกษา” (รักษพล ธนานุวงศ์. 2556ก 
; อภิสิทธิ์ ธงไชย. 2556) โดยที่วิชาทั้งสี่ในสะเต็ม
ศกึษาน้ีลว้นแตเ่ปน็วชิาทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดม้คีวาม
รูค้วามสามารถทีจ่ะดำารงชวีติไดอ้ยา่งมคีณุภาพใน



139วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560

ศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
มีความเป็นโลกาภิวัฒน์สังคมตั้งอยู่บนฐานของ
ความรู้ และเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่นับวันยิ่งเจริญ
ก้าวหน้าขึ้นไป (รักษพล ธนานุวงศ์. 2556ข) การ
เรียนรู้น้ีสามารถบูรณาการสู่การเรียนการสอน
ส่งผลทำาให้การเรียนรู้เนื้อหาในวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มีความน่าสนใจและ
มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนยังได้ฝึกฝนทักษะ
การสืบเสาะหาความรูโ้ดยใชท้กัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์และทักษะกระบวนการ
คดิ การออกแบบ การแกป้ญัหา การให้เหตผุลต่างๆ 
ทางเทคโนโลยแีละวศิวกรรมมาบรูณาการรว่มดว้ย 
(สุพรรณี ชาญประเสริฐ. 2557) 

ผูส้อนตอ้งผนวกองคป์ระกอบสำาคญัของการ
เรียนการสอน 2 ด้าน คือ ด้านบริบท (Context) 
ซ่ึงเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวันของผู้เรียนเอง และ 
ดา้นเนือ้หา (Content) ซึง่เกีย่วขอ้งกบัความรูห้ลกั 
และนอกจากนีจ้ำาเปน็ตอ้งใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบัิติ
จริง ได้ทำางานเป็นกลุ่ม อภิปราย และสื่อสารเพื่อ
นำาเสนอผลงาน คล้ายกบัแนวทางการเรียนรู้โดยใช้
โครงงาน (Project-Based Learning: PBL) เปน็การ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based 
Learning: PBL) (รักษพล ธนานุวงศ์. 2556ก ; 
อภิสิทธิ์ ธงไชย. 2556) และการเรียนรู้ โดยใช้การ
ออกแบบเปน็ฐาน (Design-Based Learning) (พร
ทิพย์ ศิริภัทราชัย. 2556) อีกทั้งยังได้มีการเรียนรู้
สะเตม็ศกึษาทีผ่นวกการเรยีนรูบ้นฐานการออกแบบ
ซึ่งเป็นแนวทางการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์เข้าไป
ด้วย ส่งผลทำาให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการ ลงมือ
ปฏบิติัจริงสบืเสาะหาความรูแ้ละวจิยัดว้ยตนเอง มี
ความกระตอืรอืรน้ รูส้กึสนกุ พงึพอใจและอยากเขา้
มามีส่วนในการทำากิจกรรมเพิ่มขึ้นด้วย (ประสาท 
เนืองเฉลิม. 2558ข) 

การวิจยัครัง้นีจ้งึมีความมุง่หมายเพ่ือ ศกึษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง อาหารกับ

การดำารงชีวิต ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งผลที่ได้
จะชว่ยพฒันาคุณภาพของผูเ้รยีนและเปน็แนวทาง
การจดัการเรยีนการสอนตามแนวทางสะเตม็ศกึษา
สำาหรับผู้สอนที่สนใจต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนโดย
การจดัการเรยีนการสอนตามแนวทางสะเตม็ศกึษา 
เรือ่ง อาหารกบัการดำารงชวีติ สำาหรบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 2 ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 

2. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการโดยการจัดการเรียน
การสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง อาหาร
กับการดำารงชีวิต สำาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70

วิธีการวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษา
ปทีี ่2/1 โรงเรยีนดงใหญวิ่ทยาคม รชัมังคลาภเิษก 
อำาเภอวาปปีทมุ จังหวดัมหาสารคาม สำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 ภาคเรยีนที ่2 
ปีการศึกษา 2559 จำานวน 13 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แผนการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรือ่ง 
อาหารกบัการดำารงชีวติ ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 วงจร
ปฏิบัติการที่ 1 จำานวน 4 แผนๆละ 3 ชั่วโมง รวม
เวลา 12 ชั่วโมง วงจรปฏิบัติการที่ 2 จำานวน 4 
แผนๆละ 3 ชั่วโมง รวมเวลา 12 ชั่วโมง  

2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำานวน 40 ข้อ วงจร
ปฏิบัติการที่ 1 จำานวน 20 ข้อ วงจรปฏิบัติการที่ 
2 จำานวน 20 ข้อ   

3. แบบทดสอบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ เป็นแบบปรนัย ชนิด 
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4 ตัวเลือก จำานวน 20 ข้อ  

4. แบบสัมภาษณ์การจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์

การดำาเนินการวิจัย

ผูว้จัิยไดน้ำาหลกัการวจิยัเชงิปฏบิตักิารมา
ใชใ้นกจิกรรมการเรยีนการสอนมขีัน้ตอนตามวงจร
ปฏิบัติการ ดังนี้

ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน (Plan) ศึกษา สำารวจ 
และวเิคราะหส์ภาพปญัหาการเรยีน การสอน ศกึษา
และวเิคราะหห์ลักสูตรแกนกลางการศึกษาการศกึษา
ขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กำาหนดเนือ้หาทีน่ำา
มาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง
กบัแนวทางในการสรา้งแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน แบบทดสอบทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ แบบสมัภาษณข์อ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบั
การจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์เพ่ือนำามาใช้
วางแผนการจดัการเรยีนการสอน และเปน็แนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา ดำาเนินการสร้างและพัฒนา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา จำานวน 8 
แผน และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้าย
วงจรปฏิบัติการที่ 1 และ 2 แบบทดสอบทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตามข้ันตอนการ
สร้างเครื่องมือวิจัย 

ข้ันท่ี 2 ขั้นปฏิบัติการการเรียนการสอน 
(Act) นำาแผนการจดัการเรยีนรูท่ี้ผูว้จัิยสรา้งข้ึน ซ่ึง
ได้รับการปรับปรุงในขั้นที่ 1 ไปดำาเนินการจัดการ
เรียนการสอนกับกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่ง เป็น 2 
วงจรปฏิบัติการ โดยวงจรปฏิบัติการที่ 1 จัดการ
เรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-4 วงจรปฏิบัติการที่ 2 
จัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ที่
ได้พัฒนาปรับปรุงจากวงจรปฏิบัติการที่ 1 โดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5-8

ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกตการณ์ (Observe) ขณะ

ทีท่ำาการจัดการเรยีนหารสอนผูว้จัิยไดส้งัเกตและจด
บนัทกึข้อมลูพฤตกิรรมนกัเรยีนทีเ่กดิขึน้ในระหวา่ง
ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ขัน้ที ่4 ขัน้สะทอ้นผลการปฏบิตั ิ(Reflect) 
หลังจากดำาเนินการจัดการเรียนการสอนจบแต่ละ
วงจรปฏบิตักิารผูวิ้จยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทดสอบทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรข์ัน้บรูณาการ นำาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการ
ทดสอบและขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสงัเกต สมัภาษณม์า
วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลเพื่อนำาไปพัฒนาในวงจร
ปฏิบัติการต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวเิคราะหข์อ้มลูผูว้จิยัไดด้ำาเนนิการดงันี้

1. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา สถิติพื้น
ฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่า
เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. วิเคราะห์ทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรข์ัน้บรูณาการของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษา
ปทีี ่2 ทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนการสอนตามแนวทาง
สะเตม็ศึกษา สถติพิืน้ฐานทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
ไดแ้ก ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่จัดการเรียน
การสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษาของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วงจรปฏิบัติการที่ 1 พบ
ว่านักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 
เทา่กบั 13.88 จากคะแนนเตม็ 20 คะแนน คดิเปน็
ร้อยละ 69.38 มีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จำานวน 5 คน ไม่ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70 จำานวน 3 คน วงจรปฏิบัติการ
ที่ 2 การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษาท่ีได้พัฒนาปรับปรุงแก้ไขจาก วงจรปฏิบัติ
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การที ่1 พบวา่นกัเรยีนมคีะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรยีนโดยรวม มคีา่เฉล่ียเท่ากบั 15.53 จากคะแนน
เต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ 
100 ดังตาราง 1

ตาราง 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวงจรปฏิบัติการที่ 1 และ 2

เลขที่
วงจรปฏิบัติการที่ 1 วงจรปฏิบัติการที่ 2

คะแนน (20) ร้อยละ คะแนน (20) ร้อยละ

1 15 75 16 80

2 14 70 16 80

3 15 75 16 80

4 12 60 * 15 75

5 11 55 * 15 75

6 16 80 17 85

7 15 75 17 85

8 13 65 * 16 80

ค่าเฉลี่ย 13.88 69.38 16 80

SD 1.727 0.756

จากผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และสังเกตพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องนกัเรยีน พบวา่ 
นกัเรียนใหค้วามสนใจ ตัง้ใจและมคีวามกระตอืรอืรน้
ในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยตั้งใจศึกษา ใบ
สถานการณท์ีก่ำาหนดให้ ทำาใบงานท้ังรายบคุคลและ
รายกลุ่ม นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะทำางาน
ใหส้ำาเรจ็ สามารถทำางานและปฏิบตักิจิกรรมตามที่
วางแผนไวไ้ดค้รบทกุข้ันตอน สามารถตอบคำาถาม
ได้ ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการทำากิจกรรมเป็น
อย่างดี ทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น แลก
เปลี่ยนความรู้ซ่ึงกันและกัน รับฟังความคิดเห็น
ของผูอ้ืน่ มสีว่นรว่มในการทำางานเป็นอยา่งด ีทำาให้
นกัเรยีนมผีลสัมฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ผา่นเกณฑ์
การประเมินร้อยละ 70 ทุกคน

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นบูรณาการ 

วงจรปฏิบัติการที่ 1 นักเรียนที่เรียนด้วย
การจดัการเรยีนการสอนตามแนวทางสะเตม็ศกึษา 
นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ัน
บรูณาการมีค่าเฉล่ียโดยรวมเทา่กับ 13.92 คดิเปน็
ร้อยละ 69.58 มีนักเรียนที่มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 70 
จำานวน 8 คน ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ทีน่กัเรยีนผา่นเกณฑร้์อยละ 70 ไดแ้ก่ ทกัษะการตัง้
สมมติฐาน ทกัษะทกัษะการควบคมุตัวแปร ทักษะ
การทะลอง มีทักษะที่ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 
จำานวน 4 คน ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ที่ไม่ผ่าน ได้แก่ ทักษะการกำาหนดนิยามเชิงปฏิบัติ
การและทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อ
สรุป วงจรปฏิบัติการที่ 2 นักเรียนที่เรียนด้วยวิธี
การจดัการเรยีนการสอนตามแนวทางสะเตม็ศกึษา
ทีไ่ด้พฒันาปรบัปรงุจากวงจรปฏบิตักิารที ่1 พบวา่ 
นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ัน
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บรูณาการมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 15.92 คดิเปน็รอ้ยละ 
79.17 นกัเรยีนมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 70 ทุกคน ดังตาราง 2

ตาราง 2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ วงจรปฏิบัติการที่ 1 และ 2

ลำาดับที่ วงจรปฏิบัติการที่ 1 วงจรปฏิบัติการที่ 2

คะแนน (20) ร้อยละ คะแนน (20) ร้อยละ

1 13 65 * 14 70

2 13 65 * 15 75

3 14 70 16 80

4 14 70 16 80

5 13 65 * 15 75

6 12 60 * 15 75

7 16 80 18 90

8 15 75 18 90

9 14 70 16 75

10 15 75 17 85

11 14 70 16 80

12 14 70 15 75

ค่าเฉลี่ย 13.92 69.58 15.92 79.17

SD 1.084 1.240

 จากการสังเกตและบันทึกหลังสอน 
พบว่า นักเรียนร่วมกันศึกษาสถานการณ์และ
ช่วยกันวิเคราะห์ ระบุปัญหาที่พบจากการศึกษา
สถานการณ์และวางแผนออกแบบแก้ปัญหาได้ ให้
ความสนใจในการทำากจิกรรมเปน็อยา่งด ีมกีารแบง่
หน้าท่ีกันในการทำางานกลุ่ม ร่วมกันสืบค้นข้อมูล
และออกแบบการแก้ปญัหาด้วยความกระตือรือร้น 
สนุกสนาน กล้าแสดงความคิดเห็นและอภิปราย
มากขึ้น นำาเสนอผลงานพร้อมทั้งอธิบายแนวทาง
การแก้ปัญหา ปรับปรุงชิ้นงานของกลุ่มด้วยความ
มั่นใจ

สรุป จากการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา 5 ขั้นตอน พบว่า

วงจรปฏิบัติการที่ 1 

1. การระบุปัญหา พบว่ามีนักเรียนส่วน
หน่ึงไม่สามารถระบุประเด็นปัญหาได้ชัดเจนจาก
สถานการณ์ที่กำาหนด ดังนั้นครูควรจะให้นักเรียน
กำาหนดสถานการณ์ขึ้นเองก่อน แล้ววิเคราะห์
ประเดน็ปญัหาและควรใชส้ถานการณจ์รงิทีเ่กีย่วขอ้ง
กับนักเรียน

2. การค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง นักเรียน
สามารถออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมลูไดจ้ากการ
ศึกษาใบความรู้และสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 
สามารถรวบรวมข้อมลูและแนวคดิทีเ่กีย่วข้องกบัการ
แกป้ญัหาไดแ้ตม่นีกัเรยีน 3 คน ท่ีต้องใหก้ารชีแ้นะ
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ในการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่นำาไปใชใ้นการแกป้ญัหา

3. การวางแผนและพัฒนา เมื่อนักเรียน
มองปญัหาไดชั้ดเจน มขีอ้มลูทีจ่ะใชใ้นการแกป้ญัหา 
นกัเรยีนสามารถหาวธิกีารแกป้ญัหาได้หลากหลาย
วธิกีาร สามารถประเมนิความเปน็ไปไดข้องวธิกีาร
ที่จะแก้ปัญหา ข้อดี ข้อด้อยและความเหมาะสม
ของแต่ละวิธีโดยส่วนใหญ่กำาหนดขั้นตอนในการ
แก้ปัญหาได้ แต่ต้องติดตามทุกกลุ่มให้ดำาเนินการ
ตามขั้นตอน

4. การทดสอบและประเมินผล นักเรียน
แกปั้ญหาโดยการทดลองจากขัน้ตอนทีไ่ดก้ำาหนดไว ้
นักเรียนปฏิบัติงานกลุ่มซ่ึงพบว่าส่วนใหญ่ทดลอง
ได้สำาเร็จ แต่มีบางกลุ่มไม่ทดลองตามขั้นตอนที่ได้
กำาหนดไว้ จึงต้องสร้างข้อตกลงร่วมกัน

5. การนำาเสนอผลลัพธ์ นกัเรยีนไดส้ะทอ้น
ผลการปฏิบัติว่าสำาเร็จหรือไม่สำาเร็จ มีปัจจัยอะไร
บ้างที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการเรียนรู้ร่วมกัน 

มีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จำานวน 3 คน และทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ัน้บรูณาการไมผ่า่น
เกณฑ์ร้อยละ 70 จำานวน 4 คน จึงได้พัฒนาการ
จดัเรยีนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาในวงจร
ปฏิบัติการที่ 2 โดยในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด 
เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนและ
เหมาะสมกับนักเรียน

วงจรปฏิบัติการที่ 2 

ผู้วจิยัไดจั้ดการเรยีนการสอนตามแนวทางสะ
เตม็ศกึษาทีไ่ดป้รบัปรุงจากวงจรปฏิบัติการท่ี 1 ดงัน้ี

1. การระบปุญัหา ใหน้กัเรยีนไดว้เิคราะห์
ประเด็นปัญหา เป้าหมายของการแก้ปัญหาหรือ
ความต้องการรวมทั้งเงื่อนไขต่างๆจากข้อมูลหรือ
สถานการณ์ที่กำาหนดให้ซึ่งเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง
ในชีวิตประจำาวัน เป็นปัญหาที่ท้าทาย น่าสนใจ
ของนักเรียน โดยได้มาจากแหล่งต่างๆ เช่น ข่าว 
เหตุการณ์ประจำาวันที่น่าสนใจ การเล่าเรื่อง และ
สถานการณ์จริง

2. การค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง เป็นขั้น
ตอนท่ีให้นักเรียนต้องรวบรวมขอ้มลูต่างๆ แนวคิดท่ี
จำาเปน็สำาหรบัแก้ปญัหาหรอืสถานการณ์ตามเงือ่นไข
ที่กำาหนด ทั้งจากแหล่งเรยีนรู้ภายในและภายนอก
ห้องเรียน ครูอำานวยความสะดวกในการแสวงหา
ขอ้มลู การศกึษาขอ้มลู และการวเิคราะหข์อ้มลู รวม
ทัง้การเลอืกขอ้มลูหรอืความรูจ้ากประสบการณเ์ดิม
ทีม่อียูข่องนักเรยีนมาใช ้ใหนั้กเรียนจดัระบบขอ้มลู 
ประเมนิความถกูตอ้งและเพยีงพอของขอ้มลูทีเ่กบ็
รวบรวมวา่นำาไปสู่การอา้งองิไดห้รอืไม ่แยกแยะ จัด
กลุ่ม จัดลำาดับความสำาคัญของข้อมูล

3. การวางแผนและพัฒนา ให้นักเรียน
ช่วยกันระดมความคิด วางแผนการทดลองในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน ตั้งสมมติฐาน คาดคะเนคำาตอบ
อย่างมีเหตุผล หาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุด 
และออกแบบชิน้งานดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม เพือ่นำา
ไปสู่การสรา้งชิน้งานและปฏบิตัจิรงิ รวมทัง้กำาหนด
เป้าหมายและระยะเวลาให้ชัดเจน

4. การทดสอบและประเมินผล ในข้ัน
ตอนนี้ให้นักเรียนดำาเนินการวางแผนการทดลอง 
กำาหนดวิธีการ ตามขั้นตอนที่แต่ละกลุ่มได้ร่วมกัน
ออกแบบไวเ้ปน็ขัน้ตอนการทดลองทีส่ามารถดำาเนนิ
การได้จริง รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่
อาจเกิดขึ้นขณะทำาการทดลอง เลือกใช้อุปกรณ์
ในการทดลองอย่างเหมาะสม และนักเรียนมีการ
บันทึกข้อมูลทุกอย่างที่ได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำาไป
พิจารณาผลการทดลองต่อไป

5. การนำาเสนอผลลัพธ์ ประเมินผลการ
ทดลองของแต่ละกลุ่ม สรุปประเด็นสำาคัญของ
ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการทดลอง สรปุผลโดยมกีารบรรยาย
ขอ้มลู พรอ้มทัง้บอกปญัหาทีเ่กดิขึน้ระหวา่งทีท่ำาการ
ทดลองและบอกวธิกีารแกไ้ขปัญหาถา้นักเรยีนยงัไม่
สามารถแกปั้ญหาตามเงือ่นไขหรืออาจแกปั้ญหาได้
ตามเงือ่นไขแลว้ และตอ้งปรับปรงุใหด้ขีึน้พรอ้มทัง้
อธิบายและเหตุผลประกอบ โดยให้แต่ละกลุ่มนำา
เสนอผลงานหน้าช้ันเรียน ครูแนะนำา ช่วยเหลือ
ในขณะที่นักเรียนมีปัญหา โดยใช้คำาถามเกี่ยวกับ
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กิจกรรมที่นักเรียนทำาเพื่อให้นักเรียนสรุปได้

จากการจดัการเรยีนการสอนดงักลา่ว สง่
ผลให้นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการผ่าน
เกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 ทุกคน

อภิปรายผล

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วงจรปฏบิตักิารที ่1 นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 69.38 และ วงจร
ปฏิบัติการที่ 2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คดิเปน็รอ้ยละ 80.00 ผลการวจิยัปรากฏเช่นนี ้ทัง้น้ี 
เป็นผลมาจากนักเรียนทุกคนได้ฝึกปฏิบัติตามขั้น
ตอนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องตาม
แผนการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทางสะเต็มศกึษา ใน
วงจรปฏิบัติการที่ 1 และ วงจรปฏิบัติการที่ 2 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัแนวคดิการเรยีนรูผ้า่นกจิกรรมทีบ่รูณา
การการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลย ี
ผนวกกบัแนวคิดการออกแบบเชงิวศิวกรรมศาสตร์
โดยนกัเรยีนไดท้ำากจิกรรมเพือ่พฒันาความรูค้วาม
เขา้ใจและฝกึทกัษะดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์
และเทคโนโลย ีและไดน้ำาความรูอ้อกแบบชิน้งานหรอื
วธิกีารเพือ่ตอบสนองความตอ้งการหรอืแกป้ญัหาที่
เกีย่วขอ้งกบัชวีติประจำาวนั เพือ่ใหไ้ดเ้ทคโนโลยซีึง่
เปน็ผลผลติจากกระบวนการออกแบบเชงิวศิวกรรม
(พลศกัด์ิ แสงพรมศร ีและคณะ. 2558) การจดัการ
เรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ประกอบ
ดว้ย 5 ขัน้ตอน ดงันี ้การระบปุญัหา เพือ่ใหน้กัเรยีน
วเิคราะหป์ระเดน็ปญัหา หรือความตอ้งการรวมทัง้
เงือ่นไขตา่งๆจากขอ้มลูหรอืสถานการณท์ีก่ำาหนด
ให้ การค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง เป็นขั้นตอนที่
นักเรียนต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่จำาเป็นสำาหรับ
แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ตามเงื่อนไขที่กำาหนด 
โดยวิเคราะห์ว่าจะใช้ความรู้ในเรื่องใดบ้างในการ
แก้ปัญหา การวางแผนและการพัฒนา นักเรียน
ชว่ยกนัระดมความคดิวางแผนและออกแบบชิน้งาน
ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม เพือ่นำาไปสูก่ารสรา้งชิน้งาน

และปฏิบตัจิรงิ การทดสอบและการประเมนิผล ใน
ขั้นตอนนี้นักเรียนดำาเนินการทดลองตามขั้นตอน
ที่แต่ละกลุ่มได้ร่วมกันออกแบบไว้ และนักเรียนมี
การบันทึกข้อมูลทุกอย่างที่ได้ เพื่อนำาไปพิจารณา
ผลการทดลองตอ่ไป การนำาเสนอผลลพัธ ์นกัเรยีน
ไดป้ระเมนิผลการทดลองของแตล่ะกลุม่ พรอ้มท้ัง
บอกปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างที่ทำาการทดลองและ
บอกวิธีการแก้ไขปัญหา ถ้านักเรียนยังไม่สามารถ
แก้ปัญหาตามเงื่อนไขหรืออาจแก้ปัญหาได้ตาม
เง่ือนไขแล้ว และต้องปรับปรุงให้ดีข้ึนพร้อมทั้ง
อธิบายและเหตุผลประกอบ (สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2557: 4) ซึ่ง
นกัเรยีนจะไดว้เิคราะหป์ญัหาในสถานการณต์า่งๆ 
ค้นหาข้อมูล แนวคิด วิธีการแก้ปัญหา ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนได้ถูกต้อง

การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะ
เตม็ศกึษาโดยการบรูณาการวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี
วศิวกรรมและคณติศาสตรผ์า่นการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น (Han 
and others. 2014) นอกจากน้ีเจตคติต่อ วิชา
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมและคณิตศาสตร ์
ในการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานเปน็ฐานทีบ่รูณา
การสะเตม็ศกึษาทำาใหผู้เ้รยีนมเีจตคตติอ่วศิวกรรม
เปลี่ยนไปทำาให้ผู้เรียนสามารถนำาความรู้ไปใช้แก้
ปญัหาทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจำาวนัได ้สามารถสร้างสิง่
อำานวยความสะดวกไดม้ากขึน้และเหน็ความสำาคญั
ของการเรียนสะเต็มศึกษา (Tseng and others. 
2013) การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะ
เต็มศึกษาทำาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์และความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์แตก
ต่างกัน มีทักษะการทำางานกลุ่ม เรียนรู้ด้วยความ
สนุกสนาน ได้สืบค้นข้อมูลโดยการลงมือปฏิบัติ 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นบูรณาการ

วงจรปฏิบัติการที่ 1 นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ั์นบูรณาการ คดิเปน็
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รอ้ยละ 69.58 และวงจรปฏบิตักิารที ่2 นกัเรยีนมี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 
คิดเป็นร้อยละ 79.17 ทั้งนี้เนื่องมาจากนักเรียน
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีกระบวนการ
เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้
ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะ
การสืบค้นหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รู้จัก
กระบวนการทำางานเป็นกลุ่ม อีกทั้งกิจกรรมการ
เรยีนรูต้ามแนวคดิสะเตม็ศกึษา มลีกัษณะการเรยีน
รูท้ีต่ัง้อยูบ่นฐานของการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน 
(รักษพล ธนานุวงศ์. 2556; Breiner and others. 
2012) ซึ่งการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นวิธีการ
เรยีนรูท้ีช่ว่ยใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาทัง้ดา้นอารมณ ์
สงัคม สติปญัญา และกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะที่จำาเป็นในการสร้าง
องคค์วามรูใ้หม่ๆ ดว้ยตนเอง เกิดความเขา้ใจอยา่ง
แท้จริง ไม่ใช่แค่ท่องจำาอย่างเดียว (ประสาท เนือง
เฉลิม. 2558ก) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาที่มี การบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมและคณติศาสตร ์ผา่นการจดักจิกรรมการ
เรียนโดยโครงงานเป็นฐาน ให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบ
ความรู้พื้นฐาน ใช้จินตนา ศึกษาค้นคว้า สำารวจ
ตรวจสอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และออกแบบการแก้
ปญัหา ทำาใหนั้กเรยีนสามารถนำาความรูแ้ละทกัษะ
ไปใช้ในการแกป้ัญหาในชีวิตประจำาวันได้ (Laboy-
Rush. 2012) นักเรียนท่ีได้รบัการจดัการเรยีนการ
สอนตามแนวคดิสะเตม็ศึกษา มผีลสัมฤทธิท์างการ
เรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น
และเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ (พลศักดิ์ แสง
พรมศรี และคณะ. 2558) มีความสามารถในการ

คิดแก้ปัญหาต่างๆได้ดีกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษาท่ี
อยู่ในระดับเดียวกันซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนเกิด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสามารถ
นำาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้มีเจคติที่ดีต่อ
การเรยีนวทิยาศาสตรห์รอืวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัสะเตม็
ศึกษา (Scott. 2012) ซึ่งแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวจิยัไปใช้

1. ควรใหน้กัเรยีนไดป้ฏบิตัอิยา่งสม่ำาเสมอ 
ต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  

2. การสอนตามแนวคิดสะเตม็ศึกษามขีอ้
จำากัดเรื่องเวลา ครูผู้สอนควรยืดหยุ่นเรื่องระยะ
เวลาทีใ่ชใ้นการดำาเนนิกจิกรรมในแตล่ะข้ันตอนการ
จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม  

3. ขัน้ตอนการออกแบบทางวิศวกรรมยังเปน็
สิง่ใหมส่ำาหรบันกัเรียน ถา้นกัเรยีน ไมส่ามารถผา่น
กระบวนการใดกระบวนการหนึง่ไปได ้ก็อาจทำาให้
ไมส่ามารถผา่นสูข่ัน้ตอนกระบวนการวศิวกรรมตอ่
ไปและอาจทำาให้กระบวนการเรียนรู้ล่าช้าไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

ควรพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีการบูรณาการ
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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