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บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ จี ดุ มุง่ หมายเพือ่ พัฒนาการคิดเชิงออกแบบของนักเรียนให้มคี ะแนนผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ
70 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จ�ำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางสตีมศึกษา แบบทดสอบการคิดเชิงออกแบบ และแบบสังเกตพฤติกรรมการคิดเชิง
ออกแบบ ซึง่ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้รอ้ ยละและค่าเฉลีย่ ผลการวิจยั พบว่า ในวงรอบที่ 1 นักเรียนมีคะแนน
การคิดเชิงออกแบบเฉลี่ยเท่ากับ 13.4 คิดเป็นร้อยละ 67 มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ จ�ำนวน 5 คน และไม่
ผ่านเกณฑ์ จ�ำนวน 5 คน ในวงรอบที่ 2 ได้พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขจากวงรอบที่ 1 พบว่า นักเรียนมี
คะแนนการคิดเชิงออกแบบเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 17.2 คิดเป็นร้อยละ 86 โดยนักเรียนผ่านเกณฑ์ทั้งหมด
คำ�สำ�คัญ:

สตีมศึกษา, การคิดเชิงออกแบบ

Abstract
The purposes of this research were to develop the design thinking of the students to
have a passing score of 70 percent from the full score of 20. The target group is 10 students
in Mathayomsuksa 4/5 Demonstration School of Mahasarakham University (Secondary
Division). The tools used in the research include Learning Management Plan according to the
Steam Education Guidelines, Design Thinking Quiz, and design thinking behavior observation
model which analyzed the data using percentages and averages. The results showed that in
the first round, the students had an average design thinking score of 13.4, representing 67%.
There were 5 students who passed the criteria and 5 students did not pass the criteria. In
the first cycle, it was found that the students had an average design thinking score of 17.2
or 86 percent, with all the students passing the criteria.
Keywords: STEAM education, Design thinking
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บทนำ�
การศึกษาในโรงเรียนเป็นรากฐานทีส่ ำ� คัญใน
การพัฒนานักเรียนให้มคี วามรู้ ความสามารถ และ
ทักษะต่างๆ ทีเ่ ป็นจ�ำต่อการใช้ชวี ติ บนโลกทีม่ กี าร
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนัน้ การศึกษาต้องมีการ
เปลีย่ นแปลงสาระวิชาตามหลักสูตรควบคูไ่ ปกับการ
พัฒนาทักษะใหม่ๆ (ไสว ฟักขาว, 2561) การใช้
ชีวติ ในโลกยุคศตวรรษที่ 21 หากมีเพียงความรูจ้ าก
สาระวิชาเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ นักเรียน
ต้องมีทักษะต่างๆ ที่จ�ำเป็น เพื่อเตรียมพร้อมใน
การแก้ปญ
ั หาใหม่ของโลกอนาคต โดยโรงเรียนต้อง
พัฒนาหลักสูตรใหม่มีความทันสมัยและหาวิธีการ
จัดการเรียนรูใ้ ห้นกั เรียนได้เรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนือ่ ง เน้นการเรียนรูท้ นี่ กั เรียนสามารถน�ำ
ความรู้ หลักการ ทฤษฎี ทักษะกระบวนการและ
ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาในชีวิตประจ�ำวันหรือน�ำไปใช้เป็น
เครือ่ งมือในการประกอบอาชีพเพือ่ หาเลีย้ งตนเอง
ได้ (เอกชัย พุทธสอน และสุวิธิดา จรุงเกียรติกุล,
2557) การคิดเชิงออกแบบเป็นกระบวนการอย่าง
หนึ่งที่มีความส�ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
ในการน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน โดยการ
คิดเชิงออกแบบเป็นวิธีการท�ำงานที่มีมนุษย์เป็น
ศูนย์กลางเน้นการลงมือปฏิบัติและความร่วมมือ
เพื่อสร้างความเข้าใจ เปลี่ยนกรอบความคิด และ
แก้ปญ
ั หา โดยหาวิธกี ารทีด่ ที สี่ ดุ และเหมาะสมทีส่ ดุ
ในการแก้ไขปัญหา โดยน�ำความคิดสร้างสรรค์จาก
การระดมสมองหรือไอเดียจากหลายๆ คน มาเป็น
สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ การคิดเชิงออกแบบ
ให้ความส�ำคัญกับการท�ำให้ผลิตภัณฑ์และบริการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน
(Camacho, 2016) การคิดเชิงออกแบบมีองค์
ประกอบหลักทั้งหมด 5 ขั้น ประกอบด้วย 1) ขั้น
Empathize เป็นการท�ำความเข้าใจต่อผูใ้ ช้งานหรือ
กลุม่ เป้าหมาย เพือ่ ค้นหาปัญหาของผูใ้ ช้งาน 2) ขัน้
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Define เป็นการสังเคราะห์ข้อมูล โดยการอธิบาย
ปัญหาของผู้ใช้งานว่ามีปัญหาอย่างไร ปัญหาที่แท้
จริงคืออะไร 3) ขัน้ Ideate เป็นการระดมสมองหรือ
หาไอเดียเพือ่ แก้ไขปัญหา โดยเน้นการหาแนวคิดใน
การแก้ปญ
ั หาให้มากทีส่ ดุ เมือ่ ได้วธิ แี ก้ไขปัญหาให้
วิเคราะห์ต่อว่าวิธีไหนเป็นวิธีที่ดีทีสุด หรือน่าลอง
ใช้มากที่สุด 4) ขั้น Prototype เป็นการสร้างแบบ
จ�ำลองหรือการสร้างต้นแบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานหรือ
กลุม่ เป้าหมายทดสอบ ซึง่ แบบจ�ำลองทีด่ จี ะต้องช่วย
แก้ปัญหาของผู้ใช้งานหรือตอบโจทย์ผู้ใช้งาน และ
5) ขัน้ Test เป็นการทอดสอบ โดยเอาแบบจ�ำลอง
ทีส่ ร้างขึน้ มาทดสอบกับผูใ้ ช้งานหรือกลุม่ เป้าหมาย
และการทดสอบกับผูใ้ ช้งาน และประเมินผลทีไ่ ด้วา่
เป็นอย่างไร จากนั้นน�ำผลที่ได้มาวิเคราะห์ แก้ไข
ปรับปรุงเพื่อแก้ปัญหาต่อไป (d.school, n.d.) ใน
ปัจจุบนั การคิดเชิงออกแบบเป็นกระบวนการหนึง่ ใน
การพัฒนานวัตกรรม เนือ่ งจากเป็นเครือ่ งมือทีผ่ สม
ผสานระหว่างกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์และ
ธุรกิจมารวมกัน เพือ่ ตอบโจทย์ผใู้ ช้งานหรือกลุม่ เป้า
หมาย ซึง่ เป็นกระบวนการทีน่ ำ� ไปใช้ในองค์กรระดับ
โลกในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อย่างกว้างขวาง
เช่น Apple Nike google หรือ Facebook เป็นต้น
ดังนัน้ องค์กรหรือบริษทั ต่างๆ จึงต้องการบุคลากร
หรือพนังงานที่มีกระบวนการการคิดเชิงออกแบบ
เข้ามาท�ำงานเป็นอย่างมาก เพื่อพัฒนาการและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับองค์กร (ศศิมา
สุขสว่าง, 2560)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ฝ่ายมัธยม) เปิดสอนทัง้ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอน
ต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการเรียนการ
สอนในวิชาฟิสกิ ส์ในระดับชัน้ มัธยมต้นและชัน้ มัธยม
ปลาย วิชาฟิสิกส์เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์
ทีจ่ ดั ว่าเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญของวิทยาศาสตร์ ซึง่ เน้นให้
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิดแก้ปญ
ั หา การคิดอย่างสร้างสรรค์
การคิดอย่างเป็นระบบ การสร้างสรรค์นวัตกรรม
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ใหม่ๆ รวมทั้งฝึกให้นักเรียนมีกระบวนการการคิด
เชิงออกแบบ ซึ่งจะเห็นได้ว่าวิชานี้มีความส�ำคัญ
อย่างยิ่ง แต่อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนของ
ครูในห้องเรียนโดยส่วนมากจะใช้วิธีการสอนแบบ
ท่องจ�ำสูตร บรรยายความรู้ และฝึกท�ำโจทย์ปญ
ั หา
เป็นหลัก ท�ำให้เด็กนักเรียนขาดโอกาสทีจ่ ะน�ำความ
รูท้ างด้านฟิสกิ ส์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปญ
ั หาและ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ จากการสังเกต
ห้องเรียนพบว่านักเรียนมีปัญหาในการท�ำความ
เข้าใจกับสถานณ์ที่เป็นปัญหา การระบุประเด็น
ปัญหา การค้นคว้าหาข้อมูล การวางแผนแก้ปญ
ั หา
และรวมถึงการสร้างชิน้ งานตลอดจนการตรวจสอบ
ชิ้นงาน กล่าวคือ นักเรียนขาดกระบวนการการคิด
เชิงออกแบบ เนือ่ งจากไม่มกี ารจัดการเรียนรูท้ เี่ น้น
การท�ำความเข้าใจกับสถานณ์ของปัญหา การระบุ
ปัญหา การค้นคว้า การทดลอง การออกแบบ การ
สังเคราะห์ชนิ้ งานขึน้ มาเป็นรูปธรรมทีจ่ ะต้องอาศัย
การคิดแบบเป็นเหตุเป็น ผล การตัดสินใจ การ
วางแผน รวมไปถึงการพิจารณาไตร่ตรองรวบรวม
ข้อมูลและเลือกใช้อย่างถูกต้อง ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาข้อมูล
หลักการ ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการคิด
เชิงออกแบบ จากนั้นสร้างแบบทดสอบการคิดเชิง
ออกแบบ มีลกั ษณะเป็นแบบทดสอบอัตนัย โดยให้
นักเรียนศึกษาสถานการณ์ทกี่ ำ� หนดให้ แล้วค�ำถาม
ให้ครบองค์ประกอบของการคิดเชิงออกแบบ 5 ขัน้
แบบทดสอบมีจำ� นวน 6 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย
1 สถานการณ์ 5 ข้อค�ำถาม จากนัน้ น�ำแบบทดสอบ
ชุดที่ 1 และ 2 มาทดสอบกับนักเรียนเพื่อหากลุ่ม
เป้าหมาย จากการน�ำเครือ่ งมือไปตรวจสอบพบว่า
การคิดเชิงออกแบบของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่
4/5 มีการคิดเชิงออกแบบต�ำ่ กว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70
จ�ำนวน 10 คน โดยมีคะแนนเฉลีย่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 57
จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะส�ำหรับ
การพัฒนาการคิดเชิงออกแบบของนักเรียน พบว่า
การจัดการเรียนรูต้ ามแนวทางสตีมศึกษา (STEAM

education) เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่สามารถพัฒนาการคิดเชิงออกแบบได้ เนื่องจาก
การจัดการเรียนรูต้ ามแนวทางสตีมศึกษาหรือสะเต็ม
ศึกษา เป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่
บูรณาการการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ (S) คณิตศาสตร์
(M) เทคโนโลยี (T) ผนวกกับกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม (E) โดยนักเรียนจะได้ท�ำกิจกรรม
เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และน�ำ
ความรู้มาออกแบบงานหรือวิธีการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการหรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
ประจ�ำวัน (วีณา ประชากูล และ ประสาท เนือง
เฉลิม, 2561) ความแตกต่างของการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสตีมศึกษาและสะเต็มศึกษาคือ สตีม
ศึกษาจะเพิม่ ศาสตร์ความรูท้ างด้านศิลปะ (A) มา
ช่วยในการออกแบบนวัตกรรมให้มคี วามน่าสนใจและ
แปลกใหม่ ซึง่ เป็นแนวคิดทีเ่ กิดขึน้ จากการขาดแคลน
แรงงานคุณภาพทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนัน้ สตีมศึกษาจึงเน้นการส่ง
เสริมให้นกั เรียนสามารถระบุปญ
ั หาจากสถานการณ์
การค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการแก้ปัญหา
และน�ำข้อมูลนั้นไปออกแบบ วางแผน สร้างชิ้น
งานหรือนวัตกรรมโดยค�ำนึงถึงทรัพยากร ข้อจ�ำกัด
และเงื่อนไขตามสถานการณ์ที่ก�ำหนดให้ และ
ตรวจสอบว่าชิน้ งานหรือนวัตกรรมสามารถแก้ปญ
ั หา
ได้หรือไม่ อย่างไร (ปาริชาติ ประเสริฐสังข์, 2556)
การจัดการเรียนรูต้ ามแนวทางสตีมศึกษาจะอาศัย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็นเครื่องมือ
ในการด�ำเนินกิจกรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน
ดังนี้ 1) ขั้นระบุปัญหา (Problem Identification)
2) ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา (Related Information Search) 3) ขั้น
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Solution Design)
4) ขัน้ วางแผนและด�ำเนินการแก้ปญ
ั หา (Planning
and Development) 5) ขัน้ ทดสอบ ประเมินผล และ
ปรับปรุงแก้ไขวิธกี ารแก้ปญ
ั หาหรือชิน้ งาน (Testing,
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Evaluation and Design Improvement) และ
6) ขัน้ น�ำเสนอวิธกี ารแก้ปญ
ั หา ผลการแก้ปญ
ั หาหรือ
ชิ้นงาน (Presentation) โดยจะเน้นการออกแบบ
ทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาที่หลากหลายและแปลก
ใหม่ แล้ววิเคราะห์แนวทางที่เหมาะสมและเน้น
ที่การประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และเป็นระบบ (สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557) ในการ
วิจัยครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการคิด
เชิงออกแบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้
มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
และพัฒนาการคิดเชิงออกแบบของนักเรียนให้ดขี นึ้
ซึง่ จะช่วยให้เกิดการยกระดับคุณภาพการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ต่อไป

ความมุ่งหมายของงานวิจัย
เพือ่ พัฒนาการคิดเชิงออกแบบของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีคะแนนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม

วิธีการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
(Action Research) ซึ่งเป็นกระบวนการศึกษา
ค้นคว้าหาความรูจ้ ริงเกีย่ วกับกระบวนการเรียนการ
สอนของครู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรูข้ องนักเรียน โดยด�ำเนินการควบคู่
ไปกับการสอนในชั้นเรียน (ประสาท เนืองเฉลิม,
2561) การวิจยั ครัง้ นีจ้ ะใช้ขนั้ ตอนของการวิจยั เชิง
ปฏิบตั กิ ารตามแนวทางของเคมมิสและแมคทาการ์ด
(Kemmis and McTaggart) ซึ่งประกอบด้วย 4
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นปฏิบัติ (Act)
ขัน้ สังเกต (Observe) และขัน้ สะท้อนผล (Reflect)
(Kemmis, & McTaggart, 1988)
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กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ห้องแผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ปกติ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ทีม่ คี ะแนน
การคิดเชิงออกแบบไม่ผา่ นเกณฑ์รอ้ ยละ 70 จ�ำนวน
10 คน ซึง่ ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง คัดเลือก
มาโดยการท�ำแบบทดสอบการคิดเชิงออกแบบ

ตัวแปรที่ศึกษา
นวัตกรรมทีใ่ ช้ในการวิจยั : การเรียนรูต้ าม
แนวทางสตีมศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย: การคิดเชิง
ออกแบบ

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการทำ�วิจัย
รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 เรื่อง งาน และพลังงาน ตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560) และหลักสูตรของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาดำ�เนินการ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แผนการจัดการเรียนรูต้ ามแนวทางสตีม
ศึกษาเรื่อง งาน และพลังงาน จ�ำนวน 8 แผน รวม
เวลาสอน 16 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสตีมศึกษาจะอาศัยกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม 6 ขั้นตอน ในการด�ำเนินกิจกรรมใน
แต่ละวงจรปฏิบัติการ
2. แบบทดสอบการคิดเชิงออกแบบ มี
ลั ก ษณะเป็ น แบบทดสอบอั ตนั ย ให้ นั ก เรี ย น
ศึกษาสถานการณ์ที่ก�ำหนด แล้วตอบค�ำถามตาม
องค์ประกอบของการคิดเชิงออกแบบ 5 ขัน้ มีทงั้ หมด
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6 ชุด ชุดที่ 1 และ 2 ใช้ทดสอบเพื่อหากลุ่มเป้า
หมาย ชุดที่ 3 และ 4 ใช้ทดสอบท้ายวงรอบที่ 1
และชุดที่ 5 และ 6 ใช้ทดสอบท้ายวงรอบที่ 2 ใน
แต่ละชุดจะมี 1 สถานการณ์ 5 ข้อค�ำถาม คะแนน
เต็ม 10 คะแนน โดยให้คะแนนจากเกณฑ์การให้
คะแนนแบบทดสอบการคิดเชิงออกแบบ
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการคิดเชิงออกแบบ
เป็นแบบสังเกตแบบปลายเปิดทีร่ วบรวมข้อมูลเกีย่ ว
กับบทบาทของนักเรียนในขณะด�ำเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยจะสังเกตพฤติกรรมตามองค์ประกอบ
ของการคิดเชิงออกแบบ 5 ขั้น สามารถสังเกต
ตามหัวข้อต่อดังนี้ 1) สังเกตการวางแผนและการ
ออกแบบเพือ่ แก้ปญ
ั หา และ 2) สังเกตชิน้ งานของ
นักเรียนที่สร้างขึ้นว่ามีความแปลกใหม่ น่าสนใจ
และสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่อย่างไร จากนั้น
บันทึกพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกมา

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. แผนการจัดการเรียนรูต้ ามแนวทางสตีม
ศึกษา หาความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 5 ท่าน ซึง่ มีความเหมาะสม
ผ่านเกณฑ์อยู่ที่ระดับ 4.44-4.71
2. แบบทดสอบการคิดเชิงออกแบบจ�ำนวน
6 ชุด หาความเหมาะสมของแบบทดสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีความเหมาะสมทั้ง
3 ด้านรวมกันผ่านเกณฑ์อยู่ที่ระดับ 4.67
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการคิดเชิงออกแบบ
หาความเหมาะสมของแบบสังเกตพฤติกรรมโดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 5 ท่าน ซึง่ มีความเหมาะสมดังนี้
1) ความเหมาะสมของการสังเกตการวางแผนและ
การออกแบบเพื่อแก้ปัญหา ผ่านเกณฑ์อยู่ที่ระดับ
4.60 และ 2) ความเหมาะสมของการสังเกตชิ้น
งานของนักเรียนที่สร้างขึ้นว่ามีความแปลกใหม่
น่าสนใจ และสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่อย่างไร
ผ่านเกณฑ์อยู่ที่ระดับ 4.80

การเก็บรวบรวมข้อมูล
วงจรปฏิบัติการที่ 1
1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 ส�ำรวจสภาพปัญหาของนักเรียน รวม
ถึงสภาพสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ที่ก�ำลังเรียนในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยสังเกตการณ์จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน การสัมภาษณ์ครู
ผูส้ อน และท�ำการทดสอบการคิดเชิงออกแบบเพือ่
หากลุ่มเป้าหมายในการท�ำวิจัย
1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้อง
กับการคิดเชิงออกแบบ การสร้างเครื่องมือวิจัย
และแผนการจัดการเรียนรูต้ ามแนวทางสตีมศึกษา
1.3 สร้างเครื่องมือวิจัย ได้แก่ แผนการ
จัดการเรียนรูต้ ามแนวทางสตีมศึกษา แบบทดสอบ
การคิดเชิงออกแบบ และแบบสังเกตพฤติกรรมการ
การคิดเชิงออกแบบ
2. ขั้นปฏิบัติ (Act)
ผู ้ วิ จั ย แบ่ ง กลุ ่ ม ให้ นั ก เรี ย นทั้ ง ห้ อ ง
กลุ่มละ 5-6 คน โดยจัดให้กลุ่มเป้าหมายแต่ละ
คนเข้าไปแทรกในกลุ่มของนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
เป้าหมาย จากนั้นจัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้
เริม่ จากเปิดวิดที ศั น์ให้นกั เรียนศึกษาและตัง้ ค�ำถาม
ให้นักเรียนตอบเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การระบุปัญหา
จากนั้นพานักเรียนหาวิธีการแก้ปัญหาโดยการ
ออกแบบและสร้างชิน้ งานหรือนวัตกรรม และน�ำชิน้
งานมาทดสอบเพือ่ วิเคราะห์ผลทีไ่ ด้วา่ เป็นอย่างไร
ควรปรับปรุงส่วนใดบ้าง จากนั้นให้นักเรียนแต่ละ
กลุม่ ร่วมกันน�ำเสนอวิธกี ารแก้ปญ
ั หา โดยผูส้ อนจะ
เน้นตั้งค�ำถามไปที่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้
นักเรียนเกิดกระบวนเรียนรูแ้ ละพัฒนากระบวนการ
การคิดเชิงออกแบบเพิ่มขึ้น

วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2564

3. ขั้นสังเกต (Observe)
3.1 สังเกตพฤติกรรมการการคิดเชิงออกแบบ
จากแบบสังเกตทีส่ ร้างขึน้ ในขณะท�ำกิจกรรมแต่ละ
แผนการเรียนรู้
3.2 น�ำแบบทดสอบการคิดเชิงออกแบบ
ทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายหลังจากสิ้นสุดกิจกรรม
การเรียนรู้ครบทุกแผนในวงรอบที่ 1
4. ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect)
ท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีร่ วบรวมมาในด้าน
ปริมาณและคุณภาพ เพือ่ ประเมินผลและตรวจสอบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงกระบวนการวิจยั
พบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ หาก
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ จะต้องหา
แนวทางเพือ่ ให้ได้แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง จาก
การสังเกต หรือบันทึกแผนการจัดการเรียนรู้หลัง
แผน เพือ่ พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละการ
ด�ำเนินการวิจัยในวงรอบที่ 2 ต่อไป
วงจรปฏิบัติการที่ 2
1. ขั้นวางแผน (Plan)
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูแ้ ละกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ได้จากการสังเกต และการวิเคราะห์
ปัญหาจากวงรอบที่ 1 โดยเน้นกิจกรรมทีพ่ ฒ
ั นาการ
คิดเชิงออกแบบของนักเรียนในด้านที่ต�่ำที่สุดจาก
ข้อมูลในวงรอบทีแ่ ล้ว และสร้างเครือ่ งมือวิจยั ทีจ่ ะ
ใช้ในวงรอบที่ 2 ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสตีมศึกษา
2. ขั้นปฏิบัติ (Act)
ผูว้ จิ ยั จัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละเก็บข้อมูล
ต่างๆ คล้ายกับวงจรปฏิบัติการที่ 1 แต่จะเพิ่ม
เติมในส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง
สตีมศึกษาคือ เน้นการฝึกตีความ การวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูล ฝึกการสรุปประเด็นปัญหา
จากสถานการณ์ให้นักเรียน และเน้นฝึกวิธีการ
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ออกแบบ การวางแผนและการด�ำเนินการแก้ปญ
ั หา
ฝึกกระบวนการออกแบบและวางแผน และหาวิดิ
ทัศน์ทเี่ กีย่ วกับการออกแบบและวางแผน การสร้าง
ชิ้นที่มีความแปลกให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติม เพื่อ
ให้นักเรียนน�ำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างชิ้นงานให้
มีความแปลกใหม่ และน่าสนใจ
3. ขั้นสังเกต (Observe)
3.1 สังเกตพฤติกรรมการการคิดเชิงออกแบบ
จากแบบสังเกตทีส่ ร้างขึน้ ในขณะท�ำกิจกรรมแต่ละ
แผนการเรียนรู้
3.2 น�ำแบบทดสอบการคิดเชิงออกแบบ
ทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายหลังจากสิ้นสุดกิจกรรม
การเรียนรู้ครบทุกแผนในวงรอบที่ 2
4. ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect)
ท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีร่ วบรวมมาในด้าน
ปริมาณและคุณภาพ จากนั้นท�ำการวิเคราะห์และ
ประเมินผล เพื่อประเมินการคิดเชิงออกแบบของ
กลุ่มเป้าหมายว่าผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ผู้วิจัย
ตั้งไว้หรือไม่

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณจากแบบทดสอบ
การคิดเชิงออกแบบของนักเรียนโดยใช้สถิตพิ นื้ ฐาน
ได้แก่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพจากแบบสังเกต
พฤติกรรมการคิดเชิงออกแบบ ทีไ่ ด้จากการสังเกต
ระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสตีม
ศึกษาของนักเรียน

ผลการวิจัย
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจ�ำนวน 10 คน มี
คะแนนการคิดเชิงออกแบบทั้ง 2 วงรอบ โดยมี
ผลดังตาราง 1
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ตาราง 1

คะแนนรวมการคิดเชิงออกแบบของกลุ่มเป้าหมาย
การคิดเชิงออกแบบ

นักเรียน
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วงจรปฏิบัติการที่ 1
คะแนน
(เต็ม 20)
12
14
12
12
12
14
14
12
16
16
13.4

สรุป

วงจรปฏิบัติการที่ 2

ร้อยละ

ผลการประเมิน

คะแนน (เต็ม
20)

ร้อยละ

ผลการประเมิน

60
70
60
60
60
70
70
60
80
80

ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

14
20
16
16
20
16
16
18
20
16

70
100
80
80
100
80
80
90
100
80

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

67

ไม่ผ่าน

17.2

86

ผ่าน

ผ่าน 5 คน จาก 10 คน

จากตาราง 1 พบว่า
วงจรปฏิบตั กิ ารที่ 1 มีคา่ เฉลีย่ ของคะแนน
อยูท่ ี่ 13.4 คิดเป็นร้อยละ 67 มีนกั เรียนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 70 จ�ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และ
มีนักเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จ�ำนวน 5
คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของนักเรียนทัง้ หมด 10 คน
วงจรปฏิบตั กิ ารที่ 2 มีคา่ เฉลีย่ ของคะแนน
อยูท่ ี่ 17.2 คิดเป็นร้อยละ 86 มีนกั เรียนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 70 จ�ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100
และมีนกั เรียนทีย่ งั ไม่ผา่ นเกณฑ์รอ้ ยละ 70 จ�ำนวน
0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ของนักเรียนทัง้ หมด 10 คน
จากการสังเกตพฤติกรรมการคิดเชิงออกแบบ
ของนักเรียนสามารถสรุปได้ดังนี้
1) การสังเกตการวางแผนและการออกแบบ
เพื่อแก้ปัญหา พบว่า ขั้น Empathize นักเรียน

ผ่าน 10 คน จาก 10 คน

สามารถระบุปญ
ั หาของสถานการณ์ได้และมีความ
หลากหลาย หรืออธิบายรายละเอียดของปัญหา
ได้ครบถ้วน ขั้น Define นักเรียนสามารถระบุ
ปัญหาตามความต้องของสถานการณ์ได้ชัดเจน
และมีความกระชับ และเจาะประเด็นปัญหาของ
สถานการณ์ได้ชัดเจนขึ้นและตรงจุดมากขึ้น จึงส่ง
ผลต่อขัน้ Ideate คือ การออกแบบและวางแผนเพือ่
แก้ปญ
ั หามีการพัฒนาขึน้ แต่ยงั มีนกั เรียนบางส่วน
ที่ยังไม่สามารถพัฒนาการออกแบบและวางแผน
ได้ เนื่องจากนักเรียนไม่ได้เป็นตัวหลักในการคิด
ออกแบบและวางแผน หรือนักเรียนไม่ท�ำการคิด
เพื่อออกแบบและวางแผน โดยจะอาศัยท�ำตาม
ค�ำสั่งเพื่อนในกลุ่มแทน
2) การสังเกตชิ้นงานของนักเรียนที่สร้าง
ขึ้นว่ามีความแปลกใหม่ น่าสนใจ และสามารถแก้

วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2564

ปัญหาได้หรือไม่อย่างไร พบว่า ขัน้ Ideate นักเรียน
สามารถหาวิธีการแก้ปัญหาหรือหาไอเดียเพื่อใช้
ในการแก้ไขปัญหาได้ และสามารถออกแบบและ
วางแผนเพือ่ แก้ปญ
ั หาให้มคี วามแปลกใหม่ หรือน่า
ใสนใจมากขึ้น และส่งผลไปยังขั้น Prototype คือ
ชิน้ งานของนักเรียนมีความแปลกใหม่ หรือน่าสนใจ
มากขึ้นตามไปด้วย ท�ำให้การแก้ปัญหาตอบโจทย์
ของสถานการณ์ในขัน้ Test ได้ดขี นึ้ แต่ยงั มีนกั เรียน
บางส่วนทีย่ งั มีปญ
ั หาหรือมีการพัฒนาไม่ตา่ งจากเดิม
ไม่มากนักในขัน้ ตอนทีก่ ล่าวมานี้ เนือ่ งจากนักเรียน
ไม่ได้เป็นตัวหลักในการคิดออกแบบวางแผน
และสร้างชิ้นงาน หรือนักเรียนไม่ท�ำการคิดอะไร
เลย จะอาศัยท�ำตามค�ำสั่งเพื่อนในกลุ่ม

อภิปรายผล
ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่า นักเรียนมีการ
พัฒนาการคิดเชิงออกแบบที่สูงขึ้น เนื่องจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวทางสตีมศึกษาเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาการคิด
ออกแบบเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาที่มีหลาก
หลายและแปลกใหม่ วิเคราะห์แนวทางทีเ่ หมาะสม
และเน้นทีก่ ารประยุกต์ใช้องค์ความรูเ้ พือ่ แก้ปญ
ั หา
อย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ ซึง่ จะท�ำให้นกั เรียน
เกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็น
ระบบเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา ในการจัดการเรียนรู้
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
วงจรปฏิบัติการที่ 1 การคิดเชิงออกแบบ
ของนักเรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สตีมศึกษา พบว่านักเรียนมีคะแนนการคิดเชิง
ออกแบบเฉลี่ยเท่ากับ 13.4 จากคะแนนเต็ม 20
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 67 ของคนนักเรียนจ�ำนวน
10 คน ทัง้ นีอ้ าจเพราะเป็นผลเนือ่ งจากการจัดการ
เรียนรูต้ ามแนวทางสตีมศึกษาทีไ่ ด้เน้นการบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ
และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการน�ำความรู้ หลักการ
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และทฤษฎีมาประยุกต์ใช้เพื่อวางแผน ออกแบบ
และสร้างชิน้ งานหรือวัตกรรมทีแ่ ปลกใหม่เพือ่ ใช้ใน
การแก้ปญ
ั หา (Yakman, 2014) แต่อย่างไรก็ตาม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสตีมศึกษา
ยังพบปัญหาที่ส่งผลต่อการคิดเชิงออกแบบของ
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือ ในขั้น Define นักเรียน
ส่วนใหญ่สามารถระบุปัญหาตามความต้องของ
สถานการณ์ได้ แต่ยงั ไม่ชดั เจน ไม่มคี วามกระชับ หรือ
เจาะประเด็นปัญหาของสถานการณ์ได้ยงั ไม่ชดั เจน
จึงส่งผลต่อขัน้ Ideate คือการออกแบบและวางแผน
เพื่อแก้ปัญหาของนักเรียนยังไม่ตอบโจทย์หรือยัง
ไม่สามารถแก้ปัญหาของของสถานการณ์ตรงจุด
ถึงแม้นักเรียนจะสามารถหาวิธีการแก้ปัญหาหรือ
หาไอเดียเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ แต่ยังขาด
การออกแบบและวางแผนในการสร้างชิ้นงานให้มี
ความแปลกใหม่ หรือน่าใสนใจ จึงส่งผลไปยังขั้น
Prototype คือ ชิ้นงานของนักเรียนยังไม่มีความ
แปลกใหม่ หรือยังไม่น่าสนใจ ท�ำให้การแก้ปัญหา
ยังไม่ตอบโจทย์ของสถานการณ์ในขัน้ Test อีกด้วย
ผูว้ จิ ยั จึงได้นำ� เอาปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในวงจรปฏิบตั กิ ารที่
1 น�ำไปปรับปรุงและพัฒนาในวงจรปฏิบตั กิ ารที่ 2
วงจรปฏิบัติการที่ 2 เมื่อท�ำการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวทาง
สตีมศึกษาจากวงจรปฏิบตั กิ ารที่ 1 พบว่านักเรียนมี
คะแนนการคิดเชิงออกแบบเฉลีย่ เท่ากับ 17.2 จาก
คะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86 ของ
คนนักเรียนจ�ำนวน 10 คน ทัง้ นีอ้ าจเพราะเป็นผล
เนื่องจากผู้จิวัยได้พัฒนากิจกรรมสตีมศึกษาในขั้น
ระบุปัญหา โดยฝึกกระบวนและทักษะการตีความ
หมาย การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูล เพือ่ น�ำไป
สูก่ ารสรุปประเด็นปัญหาให้กบั นักเรียน และพัฒนา
กิจกรรมสตีมศึกษาในขัน้ ออกแบบวิธกี ารแก้ปญ
ั หา
การวางแผนและด�ำเนินการแก้ปัญหา โดยการจัด
กิจกรรมในลักษณะเดิม แต่เพิ่มเติมให้นักเรียนได้
ฝึกทักษะกระบวนการออกแบบและวางแผน และ
หาวิดิทัศน์การสร้างชิ้นที่มีความแปลก ทันสมัย
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มาให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนน�ำไป
ประยุกต์ใช้ในการสร้างชิน้ งานของตนเองให้มคี วาม
แปลกใหม่ และน่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ
ของ (ศศิมา สุขสว่าง, 2560) ที่กล่าวว่า การคิด
เชิงออกแบบคือกระบวนการคิดเชิงออกแบบส�ำหรับ
พัฒนานวัตกรรมทีผ่ สมผสานการคิดสร้างสรรค์ และ
การคิดเชิงธุรกิจเพือ่ พัฒนาสิง่ ใหม่ๆ และนวัตกรรม
อย่างมีระบบ โดยมีหลักส�ำคัญคือ การเข้าใจความ
ต้องการและปัญหาของกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า
อย่างแท้จริง แล้วการระดมความคิดเพือ่ ค้นหาทาง
แก้ไข และการเรียนรู้และลงมือท�ำเพื่อสร้างคุณค่า
และนวัตกรรม อีกทัง้ (มานิตย์ อาษานอก, 2561)
ได้กล่าวถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบว่าเป็นกระ
บวนการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ โดย
ยึดคนเป็นศูนย์กลางในการออกแบบเพือ่ แก้ปญ
ั หา
มีกระบวนที่ส�ำคัญอยู่ 3 ระยะคือ 1) ระยะเข้าใจ
ปัญหา (Understanding) คือการท�ำความเข้าใจ
ปัญหาให้ถูกต้องกับประเด็นและความต้องการ
2) ระยะพัฒนาไอเดีย (Creating) คือปัจจัยส�ำคัญ
ที่จะท�ำให้เกิดนวัตกรรม ไอเดียหรือแนวคิดใหม่ๆ
เมื่อได้รับการพัฒนาจะเป็นจุดตั้งต้นของการแก้
ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ และ 3) ระยะส่งมอบนวัตกรรม
(Delivering) คือการเปลี่ยนไอเดียให้เป็นต้นแบบ
นวัตกรรม จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวทางสตีมศึกษา ยังพบปัญหาที่ส่งผลต่อการ
คิดเชิงออกแบบของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือ ขั้น
Ideate นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการออกแบบและ
วางแผนเพือ่ แก้ปญ
ั หาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ แต่ยงั มีนกั เรียน
บางส่วนที่ยังไม่สามารถพัฒนาการออกแบบและ
วางแผนได้ เนื่องจากนักเรียนไม่ได้เป็นตัวหลักใน
การคิดออกแบบและวางแผน จะอาศัยท�ำตามค�ำสัง่
เพื่อนในกลุ่มแทน และนักเรียนสามารถหาวิธีการ
แก้ปญ
ั หาหรือหาไอเดียเพือ่ ใช้ในการแก้ไขปัญหาได้
และสามารถออกแบบและวางแผนเพื่อแก้ปัญหา
ให้มีความแปลกใหม่ หรือน่าใสนใจมากขึ้น และ
ส่งผลไปยังขั้น Prototype คือ ชิ้นงานของนักเรียน

มีความแปลกใหม่ หรือน่าสนใจมากขึน้ ตามไปด้วย
ท�ำให้การแก้ปัญหาตอบโจทย์ของสถานการณ์ใน
ขั้น Test ได้ดีขึ้น แต่ยังมีนักเรียนบางส่วนที่ยังมี
ปัญหาหรือมีการพัฒนาไม่ต่างจากเดิมไม่มากนัก
ในขั้นตอนที่กล่าวมา เนื่องจากนักเรียนไม่ได้เป็น
หัวหลักในการออกแบบวางแผน และสร้างชิ้นงาน
จะอาศัยท�ำตามค�ำสั่งเพื่อนในกลุ่มแทน
จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสตีม
ศึกษาพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการ
พัฒนาการคิดเชิงออกแบบอย่างต่อเนื่อง นักเรียน
มีความสามารถในการแก้ปัญหา กระบวนการคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบเพือ่ ใช้ในการแก้
ปัญหา หรือการท�ำความเข้าใจปัญหาให้ถกู ต้องกับ
ประเด็นและความต้องการ และหาแนวทางในการ
แก้ปญ
ั หาจากไอเดียหรือแนวคิดใหม่ๆ เพือ่ ออกแบบ
และพัฒนาเป็นชิน้ งานหรือนวัตกรรมทีส่ ามารถน�ำ
ไปการแก้ปัญหาได้ ซึ่งมีบางส่วนที่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (ณัฐพล โยธาธิติกุล, 2558) ที่ได้ใช้
การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ�ำนวน 32
คน โดยให้นักเรียนรวมกลุ่มกันเพื่อเชื่อมโยงหลัก
การทางฟิสิกส์กับการเคลื่อนที่ของเมล็ดพืช ใช้
โปรแกรมในการบันทึกและน�ำเสนอผลการทดลอง
และใช้กระบวนการทางวิศวกรรมออกแบบเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาประเด็นที่สนใจแล้วท�ำการ
น�ำเสนอหน้าชั้นเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน
ทุกคนมีบทบาทในกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80
และท�ำกิจกรรมออกไปตามความถนัดของตัวเอง
และเกิดทักษะการออกแบบและแก้ปัญหา ซึ่งมี
ความสอดคล้องบางส่วนกับงานวิจยั ของ (อโนดาษ์
รัชเวทย์ และคณะ, 2558) ที่ได้วิจัยอุปกรณ์การ
ก�ำจัดวัชพืชอนุรกั ษ์นำ�้ โดยเครือ่ งมือในการท�ำวิจยั
ได้ใช้การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ซึ่งมีจุดประสงค์
เพือ่ พัฒนาการแก้ปญ
ั หาของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 4 จ�ำนวน 20 คน นักเรียนได้ค้นพบปัญหาใน
ชีวิตประจ�ำวันของเกษตรที่ปลูกยางพารามีวัชพืช
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โดยให้นกั เรียนออกแบบตามความคิดของนักเรียน
เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา ผล
การวิจยั พบว่า นักเรียนสามารถออกแบบและสร้าง
นวัตกรรมเพือ่ แก้ปญหาวัชพืชทีข่ นึ้ ใกล้ตน้ ยางพารา
ได้ และสามารถน�ำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ�ำวัน
ซึ่งมีความสอดคล้องบางส่วนกับงานวิจัยของ
(กนกทิพย์ ยาทองไชย, 2559) ที่ใช้ชุดกิจกรรม
สะเต็มศึกษา เรือ่ ง ปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน
โดยศึกษาประสิทธิผลการเรียนรูด้ า้ นการแก้ปญ
ั หา
พบว่าชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรือ่ ง ปิโตรเลียมและ
พลังงานทดแทน ส่งผลให้นกั เรียนมีคะแนนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และมีความสอดคล้องบางส่วนกับงานวิจยั ของ
(Chung, 2014) ได้วิจัยเกี่ยวกับการเรียนแบบสะ
เต็มศึกษาผ่านการแข่งขันหุน่ ยนต์ของนักเรียนมัธยม
ปลาย โดยนักเรียนจะต้องออกแบบหุน่ ยนต์ทมี่ กี าร
ใช้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นการออกแบบ
อิสระที่ไม่ซ�้ำกัน ซึ่งนักเรียนจะต้องแก้ปญหาที่
ไม่เคยเจอมาก่อนในวันแข่งขัน หลังจากจบการ
แข่งขันพบว่านักเรียนมีคะแนนคณิตศาสตร์หลัง
การแข่งขันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ผล
แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาช่วย
เพิ่มศักยภาพในการคิดออกแบบและการวางแผน
เพื่อแก้ปัญหาได้

สรุป
จากการวิ จั ย จะเห็ น ได้ ว ่ า การจั ด การ
เรียนรู้ตามแนวทางสตีมศึกษาสามารถพัฒนาการ
คิดเชิงออกแบบได้ เนื่องจากคะแนนการคิดเชิง
ออกแบบของนักเรียนนั้นมีพัฒนาการขึ้นในแต่ละ
วงรอบ และจากการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้
จากนักเรียนจะพบว่า การที่นักเรียนมีพัฒนาการ
อย่างต่อเนื่องนั้นเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสตีมศึกษาที่ท�ำให้นักเรียนมีความ
สนุกสนานและให้ความสนใจในกิจกรรมการเรียนรู้
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ซึ่งในระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีอิสระ
ในการค้นหาข้อมูล สามารถใช้เครื่องมือสื่อสาร
ในการหาข้อมูลทฤษฎีต่างๆ ได้ เพื่อน�ำความรู้
ที่ได้มาออกแบบ วางแผนสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อ
แก้ปญ
ั หาทีไ่ ด้พบเจอ นอกจากนีใ้ นการจัดกิจกรรม
ยังส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม ยอมรับในการตันสิน
ใจของเพือ่ นร่วมมกลุม่ และร่วมมือกันแก้ปญ
ั หาทีไ่ ด้
รับมอบหมาย มีการช่วยเหลือกันทัง้ ภายในกลุม่ และ
ระหว่างกลุม่ นักเรียนมีความคิดแปลกใหม่มคี วาม
กล้าที่จะพูดอธิบายหลักการที่ค้นพบ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นทั้งภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม และ
สามารถน�ำเสนอผลงานอย่างมีเหตุผล ด้วยเหตุนี้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสตีมศึกษา
จึงสามารถพัฒนาให้นกั เรียนมีการคิดเชิงออกแบบ
ที่สูงขึ้นและผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนดได้

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาตัวแปรด้านอื่นๆ เพื่อ
น�ำไปพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสตีม
ศึกษา เช่น การคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาการคิดเชิงออกแบบให้ดียิ่งขึ้น
2. ควรหาสถานการณ์อนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องใน
ชีวิตประจ�ำวันและสามารถเชื่อมโยงกับวิชาฟิสิกส์
หรือวิชาอื่นๆ ได้
3. ควรพัฒนากิจกรรมสตีมศึกษาในขั้น
ออกแบบวิธกี ารแก้ปญ
ั หา การวางแผนและด�ำเนิน
การแก้ปัญหา โดยการจัดกิจกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยส่ง
เสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการออกแบบและ
วางแผน และการสร้างชิน้ งานให้มคี วามแปลกใหม่
และน่าสนใจ และหากิจกรรมและวิธกี ารต่างๆ ทีม่ ี
ความน่าสนใจเพือ่ ทีจ่ ะท�ำดึงดูดให้นกั เรียนมีความ
สนใจและกระตือรือร้นในการท�ำกิจกรรม
4. หากิจกรรมที่ช่วยพัฒนาการคิดเชิง
ออกแบบในขั้น Ideateและขั้น Prototype ให้มี
ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเพราะเป็นหัวใจหลักของการคิดเชิง
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ออกแบบ ถึงแม้ภาพรวมของการคิดเชิงออกแบบ
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจะผ่านทั้งหมดทุกคน แต่
หากพิจารณาในขั้นตอนดังกล่าว พบว่าคะแนน
ยังไม่ของนักเรียนกลุ่มเป้าผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
5. ควรปรับปรุงเกณฑ์การประเมินแบบ
ทดสอบการคิดเชิงออกแบบ ให้มคี วามหลากหลาย

ในการให้คะแนน นิยามการให้คะแนนให้อ่านแล้ว
สามารถเข้าได้ง่ายขึ้น
6. ควรปรับปรุงแบบสังเกตพฤติกรรมการ
คิดเชิงออกแบบให้มอี งค์ประกอบในสังเกต ครบทุก
ด้าน ให้รายละเอียดต่างที่ชัดเจนมากขึ้น
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