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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเร่ือง การพฒันาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEM เร่ือง เสียง  
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 

ผู้วิจยั จฑุารัตน์ เกาะหวาย 
ปริญญา การศึกษามหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2563 
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกริก ศกัด์ิสภุาพ  
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รองศาสตราจารย์ ดร. สนีุย์ เหมะประสิทธ์ิ  

  
การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEM 

เร่ือง เสียง   2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้
บรูณาการแบบSTEM เร่ือง เสียง 3) ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วย
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบSTEM เร่ือง  เสียง  เทียบกับเกณฑ์  (ร้อยละ70) 4) ศึกษา
ความสามารถการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  แบบแผนการวิจยั คือ แบบแผนการทดลองแบบกลุ่ม
เดียวทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนวชิร
ธรรมสาธิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 39 คน  เคร่ืองมือในการวิจยั ได้แก่ 1) หน่วย
การเรียนรู้บูรณาการแบบ  STEM เร่ือง เสียง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  3) 
แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์   สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test for dependent Samples และ t-
test for one sample) ผลการวิจยัพบว่า 1) หน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEM เร่ือง เสียง  มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 83.60/84.35   2) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ70) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) นักเรียนมีความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .01 

 
ค าส าคญั : สะเต็มศกึษา, ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน, หน่วยการเรียนรู้แบบบรูณาการ, 
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
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The objectives of this research were as follows 1) to Development  STEM 

education on the learning unit on sound  2) to study the achievement. 3) to study the 
achievement compare learning achievement with the criteria (70 percentage) 4) to study 
the creative problem solving thinking ability . The research design was a one-group 
pretest posttest design. The samples consisted of 39 eleven grade students who 
studied   in the first semester of the 2019 academic year at Wachirathamsatit school. 
The instruments used in the research included the following 1) the learning unit Sound 2) 
achievement tests 3) creative problem solving ability tests. The statistical analyses used 
for this research were are mean, standard deviation, t-test for dependent samples 
and  t-test for one sample. The results of this research were as follows 1) STEM 
Education on the learning unit on Sound of eleventh grade students  was qualified at 
83.60/84.35 2) The students  had higher learning achievement than before learning with 
statistical significance at the level of .01 3) The students had post-learning achievement 
passing the specified criteria (70 percent) with statistical significance at the level of 
.01 and 4) The students had better creative problem solving ability both in the overview 
and in each area after studying with statistical significance at the level of .01 

 
Keyword : learning unit, STEM education, creative problem solving ability, acheivement 
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ขอบพระคณุคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการจดัการศึกษาและการจดัการเรียนรู้ทุกท่านที่ให้
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ขอบคุณเพื่อนๆสาขาวิทยาการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ทุกคน ที่ได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิด ปรึกษาหารือและให้ความช่วยเหลือตลอดมา 

สุดท้ายนีข้อกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวของผู้ วิจัยที่ให้ความช่วยเหลือ 
สนับสนุน และให้ก าลงัใจผู้ วิจัยจนส าเร็จการศึกษา คุณค่าและประโยชน์ของปริญญานิพนธ์ฉบบันี  ้ 
ผู้วิจัยขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณของประเทศชาติ และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ
ผู้วิจยัตลอดมา 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

ภูมิหลัง 

ในโลกยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ รอบตัวเราอยู่มากมายทัง้เศรษฐกิจ สงัคม 
การเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่สื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เมื่อก่อนอาจจะเป็นเร่ือง
ไกลตัวค่อนข้างมาก แต่ปัจจุบนัสื่อและเทคโนโลยีกลบัมามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจ าวนัซึ่ง
เราสามารถพบเห็นได้โดยทัว่ไปและคงไม่มีใครปฏิเสธการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างแน่นอน เนื่องจาก
ขณะนีโ้ลกของเราเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีการติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็ว มีการ
แข่งขันสูงทัง้อาชีพ เศรษฐกิจ และการศึกษา โดยเป้าหมายของการศึกษาคือการเตรียมก าลงัคน
เพื่อเป็นก าลงัคนของชาติในอนาคต เนื่องจากในสงัคมโลกสมัยใหม่การเปลี่ยนแปลงลกัษณะของ
ก าลงัคนที่ตลาดแรงงานต้องการ เป็นสาเหตสุ าคัญที่ท าให้เยาวชนต้องการได้รับการเตรียมตัวให้
พร้อมส าหรับการแข่งขันในตลาดแรงงาน การเตรียมตัวไม่จ ากัดเพียงแต่ความรู้ที่ได้เรียนใน
โรงเรียนเท่านัน้หากแต่ยังต้องให้สามารถใช้ความรู้และทักษะในสถานการณ์และบริบทต่าง ๆ 
อย่างกว้างขวางในศตวรรษท่ี 21 ต่อไป (สนุีย์ คล้ายนิล, 2555, น.20) 

ปัจจุบนัสภาพการจดัการเรียนรู้ในห้องเรียน ผู้สอนยงัเน้นการบรรยายและจดัการเรียนรู้
ตามรายวิชา ไม่มีการเชื่อมโยงเนือ้หาสาระอ่ืน ๆ เข้าด้วยกัน รวมไปถึงขาดการน าเนือ้หาเชื่อมโยง
ในชีวิตประจ าวนั เห็นได้จาก ผลสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ในโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ 
(Programme for International Student Assessment; PISA) ในปี 2015 พบว่า ประเทศไทยอยู่
อันดับที่  55 จากทัง้หมด 70 ประเทศ โดยนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยวิทยาศาสตร์ 421 คะแนน            
ซึ่งลดลงจาก PISA ปี 2012 (444 คะแนน) (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2561) 

จากสภาพปัญหาที่เกิดขึน้ ท าให้เราทราบว่าความรู้ ความเข้าใจเพียงศาสตร์ใดศาสตร์
หนึ่งไม่สามารถพัฒนาคนให้พร้อมส าหรับสังคมในปัจจุบันได้ การน าความรู้ไปปรับใช้ใน              
การแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่จะสามารถพฒันาคนให้มีความรู้ ความสามารถและทกัษะ
ที่จ าเป็นในอนาคต ปัจจุบันมีการน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  วิศวกรรมและ
คณิตศาสตร์มาบูรณาการเข้าด้วยกัน โดยเน้นกระบวนการไปสู่การคิดแก้ปัญหาน าความรู้ใน
ห้องเรียนไปใช้ประโยชน์ผ่านมุมมองความรู้แบบองค์รวมที่ เรียกว่า “สะเต็มศึกษา (STEM 
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Education)” โดยแนวคิดนีเ้ชื่อว่า ในชีวิตประจ าวันเราไม่สามารถแยกส่วนความรู้ออกจากกัน      
แต่ความรู้นัน้เชื่อมโยงกับสิ่งต่าง ๆ และสถานการณ์รอบตัว นักเรียนจึงต้องเชื่อมโยงบทเรียน       
ในห้องเรียนสูช่ีวิตจริงและสามารถสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ ๆ สง่ผลให้ประชากรมีคณุภาพที่สงูขึน้ 
และส่งผลให้สามารถแก้ปัญหาของชาติในด้านอ่ืน ๆ ได้(Rachel (2008 อ้างถึงในพรทิพย์ ศิริภัท
ราชัย, 2556, น.51) นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจ าวัน โดยอาศัยการ
ประยุกต์ความรู้ด้านต่าง ๆ ผ่านกระบวนการอย่างเป็นระบบบนพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์            
เพื่อน ามาใช้แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถใช้แนวคิดและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการหาค าตอบเพื่อช่วยในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ ซึ่งการน า
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวนั ให้ผสมผสานกลมกลืนเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั
นีก้็คือการศึกษาวิทยาศาสตร์นั่นเอง การศึกษาวิทยาศาสตร์ควรให้ความส าคัญด้านการรู้เร่ือง
วิทยาศาสตร์ที่รวมถึงความรู้ในเนือ้หาทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ด้านกระบวนการและการปลูกฝัง
สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความหมายกว้างไกลกว่าการเรียนเนือ้หาวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนต้นของระบบโรงเรียน (สนุีย์ คล้ายนิล, 2555, น.51) 

การจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นให้ความส าคัญกับวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างเท่าเทียมกนั สะเต็มศึกษาจึงเป็นรูปแบบการจดัการศึกษา
ที่ตอบสนองต่อการเตรียมคนไทยรุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21 เพราะธรรมชาติของทัง้ 4 วิชานีท้ี่ส่งเสริม
ให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถที่จะด ารงชีวิตได้ดีและมีคุณภาพในโลกของศตวรรษที่ 21          
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว มีความเป็นโลกาภิวัฒน์ ที่ตัง้อยู่บนฐานความรู้เต็มไปด้วย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อีกทัง้ยงัเป็นวิชาที่มีความส าคัญกบัการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัทางเศรษฐกิจการพฒันาคณุภาพชีวิตและความมัน่คัง่ของประเทศ นอกจากนีส้ะเต็มศกึษา
ยงัเป็นการจดัการศึกษาที่สามารถพัฒนาให้นักเรียนน าความรู้ทุกแขนงทัง้ด้านความรู้ ทักษะการ
คิด โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์ มาใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้า สร้างสรรค์และพฒันาคิดค้น
สิ่งต่าง ๆในโลกปัจจุบัน การเน้นความเข้าใจอย่างลึกซึง้ การมีส่วนร่วมของนักเรียนกับการใช้
เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีในการค้นคว้าหาข้อมลู การน าเนือ้หารายวิชาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและ
สร้างนวัตกรรม ความท้าทาย ความสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่และการแก้ปัญหาอย่างมี
ความหมายตามบทเรียนที่ก าหนดไว้ในสะเต็มศึกษา จึงเหมาะสมที่จะพัฒนาให้เยาวชนไทยรุ่น
ใหม่เกิดการเรียนรู้และอยู่ในโลกแห่งอนาคตอย่างแท้จริง (พรทิพย์ ศิริภทัราชยั, 2556, น.55)  

การพัฒนาให้เยาวชนไทยเกิดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์กับ
สงัคม ผู้ วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะใช้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถใน
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การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึง่จากศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องของ (กญัญารัตน์ โคจร
, 2554, น.113-126; ดารารัตน์ ชัยพิลา, 2558, น.127-128; สิทธิชัย ชมพูพาทย์, 2554, น.188-
206; สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์, 2556, น.113-127; สุพีรา ดาวเรือง, 2554, น.125-131) พบว่า การ
จัดการเรียนรู้ที่ เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ควบคู่กับการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้ น าเสนอกระบวนการในการ
แสวงหาความรู้ให้กับนักเรียน รวมทัง้ก าหนดโจทย์หรือประเด็นปัญหาเพื่อให้นักเรียนร่วมกัน
แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการดังกล่าว จะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ เนื่องจากการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นระดับของการคิด
แก้ปัญหาในระดับสูง นักเรียนจะไม่สามารถใช้ความเข้าใจเพียงผิวเผินจากการจดจ าหรือการ
เรียนรู้ผ่านการฟังบรรยายหรือการศกึษาต าราในการแก้ปัญหาได้ แต่ต้องอาศยัความเข้าใจที่ลกึซึ่ง
ผ่านการสืบค้น การบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ การแก้ปัญหา การปฏิบติัจริง และการสืบ
เสาะหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมลูที่หลากหลาย จนเกิดการสงัเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตัว
ของนักเรียนเอง นักเรียนจึงจะสามารถเข้าถึงความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้    
ซึง่การจดัการเรียนรู้สะเต็มศกึษาเป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่สง่เสริมให้นกัเรียนใช้
กระบวนการในการเรียนรู้แบบสืบเสาะเพื่อแก้ปัญหา โดยเน้นการบูรณาการศาสตร์ความรู้หลาย
แขนง เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และนวตักรรมผ่านโจทย์ปัญหาที่ถูกออกแบบมาอย่างท้าทายให้
นักเรียนได้แก้ปัญหาผ่านการปฏิบัติจริง เน้นให้นักเรียนน าความรู้จากศาสตร์ต่างๆ รวมทัง้
เทคโนโลยีที่หลากหลายมาบูรณาการ เพื่อสงัเคราะห์เป็นองค์ความรู้และนวัตกรรมขึน้มาส าหรับ
การแก้ปัญหาตามโจทย์ที่ก าหนดไว้ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ผู้ วิจัยมีความประสงค์ที่จะน าการ
จดัการเรียนรู้สะเต็มศกึษา มาใช้ในการพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

วิชาฟิสิกส์ถูกบรรจุลงในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทัง้เป็นวิชาที่ต้องใช้ตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์        
ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทางด้านทฤษฎีรวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ วิชาฟิสิกส์มีความมุ่งหวงัให้นักเรียน
เข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติ หลกัการ กฎ และทฤษฎีที่เป็นพืน้ฐานของธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรา 
สามารถน าหลักการทางฟิสิกส์ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ แต่สภาพการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้สอน ยงัเน้นการบรรยาย การแก้โจทย์ปัญหาและขาดการน าความรู้ไปเชื่อมโยงในชีวิตประจ าวนั 
ท าให้นกัเรียนยงัขาดความเข้าใจในมโนทศัน์ทางฟิสิกส์ ซึง่สอดคล้องกบั (สวุิทย์ มลูค า และ อรทยั 
มูลค า, 2543, น.123) ที่กล่าวว่า การสอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถท าให้นักเรียน
เข้าใจถึงทฤษฎี ปรากฏการณ์ต่าง ๆ และไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาในระดับการประยุกต์ใช้ได้      
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ยิ่งเนือ้หาบางเร่ืองเป็นปรากฏการณ์เชิงนามธรรม นกัเรียนจะต้องใช้จินตนาการเพื่อเข้าใจลกัษณะ
ของปรากฏการณ์ ท าให้นกัเรียนไม่สามารถท าความเข้าใจกบัเนือ้หาในบางเร่ืองได้ เช่น คลื่นเสียง 
ซึง่เป็นเนือ้หาเชิงปรากฎการณ์ นกัเรียนจ าเป็นต้องจินตนาการให้เห็นถึงลกัษณะของปรากฏการณ์ 
ท าให้นักเรียนไม่เข้าใจในเนือ้หาและไม่สามารถประยุกต์เชื่อมโยงเข้ากับชีวิตประจ าวันได้ ทัง้ที่
เร่ืองของเสียงเป็นเร่ืองที่ใกล้ตัวนักเรียนมาก ด้วยเหตุผลนีน้ักเรียนจึงมองว่าวิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่
ยาก สง่ผลให้นกัเรียนขาดการกระตือรือร้นในการเรียน โดยจะสงัเกตได้จากผลการทดสอบทางการ
ระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2559 ของรายวิชาวิทยาศาสตร์ในสาระการเรียนรู้ 
พลงังาน นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร ที่มีค่าเฉลี่ยจาก
ทดสอบของนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต อยู่ที่ 25.95 คะแนน (สถาบันทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ. 2559: ออนไลน์) ซึ่งต ่ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนได้ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 50 แสดงให้เห็นว่าใน
สาระการเรียนรู้พลังงานควรได้รับการพัฒนา ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าหน่วยการเรียนรู้        
เร่ือง เสียง มาพัฒนาการจดัการเรียนรู้ เพื่อให้รูปแบบการจดัการเรียนรู้มีความน่าสนใจ และสร้าง
แรงจงูใจในการเรียนรู้ 

จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงมีการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
แบบ STEM เร่ือง เสียง มาใช้ในการจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเป็นการ
ฝึกฝนและกระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ กระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด กระบวนการท างานกลุ่ม และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียน          
จะสามารถสร้างกิจกรรมของตนเองได้ นับว่าจะเป็นแนวทางหนึ่งส าหรับการเตรียมคนให้พร้อม
ก้าวสูศ่ตวรรษท่ี 21 ต่อไป 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ก าหนดความมุ่งหมายไว้ ดงันี ้
1. เพื่อพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEM เร่ือง เสียง ส าหรับนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง เสียง ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 

ก่อนและหลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้บรูณาการแบบ STEM เร่ือง เสียง 

ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 
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3.เพื่อศึกษาการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  5         

ก่อนและหลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้บรูณาการแบบ STEM เร่ือง เสียง 

ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 

ความส าคัญของการวิจัย 

การพัฒนาหน่วยการเรียน รู้บู รณาการแบบ STEM เร่ืองเสียง ส าห รับนักเรียน                    
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 มีความส าคญั ดงันี ้

1.ได้หน่ วยการเรียน รู้บู รณ าการแบบ  STEM เร่ือง  เสี ย ง  ส าห รับนัก เรียน                       

ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 

2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้ผ่านหน่วยการ

เรียนรู้บรูณาการแบบ STEM เร่ือง เสียง 

3. เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะการคิด    

ขัน้สงูซึง่ตอบสนองต่อการเตรียมความพร้อมนกัเรียนเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21  

ขอบเขตของการวิจัย 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

นัก เรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนวชิ รธรรมสาธิต  แขวงบางจาก                    

เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – 

คณิตศาสตร์ จ านวน 3 ห้องเรียน มีนกัเรียนจ านวน 120 คน 

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  

กลุ่มตัวอย่างที่ในการวิจัยครัง้นี เ้ป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  5 แผนการเรียน

วิทยาศาสตร์ - คณิ ตศาสตร์ ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                  

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 39 คน ซึง่ได้มาโดยการ

สุม่แบบกลุม่ (cluster random sampling) 

ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 

ผู้ วิจัยท าการทดลองในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2562 ใช้เวลาในการทดลอง             

18 คาบ (คาบละ 50 นาที) 
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  เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 

ในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเนือ้หาวิชาฟิสิกส์ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 

เร่ือง เสียง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 และอ้างอิงจาก

ค าอธิบายรายวิชารวมทัง้ผลการเรียนรู้จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.) 

  ตัวแปรที่ศึกษา 

 1. ตัวแปรอิสระ คือ การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ

STEM เร่ือง เสียง ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5  

 2. ตวัแปรตาม ได้แก่   

  2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

  2.2 ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. หน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEM เร่ือง เสียง หมายถึง หน่วยการเรียนรู้
บูรณาการที่ผู้ วิจัยพัฒนาขึน้โดยมีการบูรณาการศาสตร์วิชาต่าง ๆ ได้แก่  วิทยาศาสตร์ (science) 
เทคโนโลยี (technology) วิศวกรรม (engineering) และคณิตศาสตร์ (mathematics) ในรูปแบบ
สหวิทยาการ (Interdisciplinary integration) กล่าวคือ ในการจดัการเรียนรู้แต่ละครัง้ต้องมีการบูร
ณาการรายวิชาอย่างน้อย 2 วิชา เข้าด้วยกันซึ่งเน้นศาสตร์การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เป็นแกน
หลักส าหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยเชื่อมโยงเนือ้หาทัง้หมดเข้ากับ      
หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง “เสียง” ประกอบด้วย แผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 8 แผน ได้แก่ 1) มาท า
ความรู้จกักบัเสียง 2) เสียงวิ่งได้ 3) ได้ยินไหม 4) มลพิษทางเสียง 5) ห้องเก็บเสียง 6) การสัน่พ้อง
ของเสียง 7) การเกิดบีตส์ของเสียงและคลื่นนิ่งของเสียง 8) ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์และ
ปรากฏการณ์คลื่นกระแทก  

ในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ ผู้ วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ รูปแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 5 ขัน้ (5E) ผนวกกบัการออกแบบเชิงวิศวกรรม ด้วยหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบSTEM 
เร่ือง เสียง ให้สอดคล้องกบัรายวิชาหลกั เพื่อให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของหน่วย
การเรียนรู้ ในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ผู้ วิจยัใช้รูปแบบแผนการจดัการเรียนรู้ของ (สนุีย์ เห
มะประสิทธ์ิ, 2554, น.7-8) มีองค์ประกอบ คือ สาระส าคญัของความรู้  ความรู้เดิมที่ต้องมีมาก่อน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ ความสอดคล้องกับตัวชีว้ัด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หลักฐานและ
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ร่องรอยการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การมอบหมายงาน บนัทึกหลงัการ
สอน  

2. การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขัน้ (5E) หมายถึง การจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอนที่ส าคัญ 
(สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2561, น.219-220) ดงันี ้

ขัน้ที่ 1 ขัน้สร้างความสนใจ (Engage) เป็นการน าเข้าสู่บทเรียนหรือเร่ืองที่สนใจ ซึ่ง

เกิดจากความสงสัย ความสนใจของนักเรียน หรือเกิดจากการต่อยอดความรู้เดิมของนักเรียน 

กระตุ้นนักเรียนให้เกิดการตัง้ค าถาม ครูจัดกิจกรรม หรือสถานการณ์ที่กระตุ้นให้นักเรียนสนใจ 

สงสยั      ตัง้ค าถามจนน าไปสู่การศึกษาค้นคว้า การแก้ปัญหา หรือการทดลอง โดยครูอาจใช้วิธี

กระตุ้นความสนใจได้หลายแบบ เช่น น าเสนอข้อมลู สาธิต เล่าเร่ือง อภิปราย สนทนา ใช้สื่อ และ

การสร้างสถานการณ์ 

ขัน้ที่ 2 ขัน้ส ารวจและค้นหา (Explore) นกัเรียนด าเนินการส ารวจ ค้นหา ทดลอง 

รวบรวมข้อมลู มีการวางแผนการส ารวจ ตรวจสอบ ออกแบบการทดลอง ลงมือปฏิบติักิจกรรม เช่น 

สงัเกต ทดลอง รวบรวมข้อมลู โดยครูเตรียมกิจกรรมและตัง้ถามค าถามเพื่อให้นกัเรียนได้ค้นคว้า

หรือเก็บข้อมลูที่จ าเป็น 

ขัน้ที่ 3 ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป (Explain) นกัเรียนน าข้อมลูที่ได้จากการส ารวจและ

ค้นหามาวิเคราะห์และอภิปรายร่วมกัน พร้อมทัง้น าเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ภาพวาด 

แผนผัง ฯลฯ ที่มีความหลากหลายและสนับสนุนสมมติฐานที่ตั ง้ไว้ตามประเด็นที่ก าหนด                 

มีเอกสารอ้างอิงหลกัฐานประกอบการให้เหตผุลอย่างชดัเจน 

ขัน้ที่ 4 ขัน้ขยายความรู้ (Elaborate) ครูจดักิจกรรมหรือสถานการณ์ให้นกัเรียนขยาย

กรอบความคิดให้กว้างขึน้หรือเชื่อมโยงความรู้เดิมเข้ากบัความรู้ใหม่ ผ่านการตัง้ประเด็นค าถาม

เพื่อให้นกัเรียนได้อภิปรายร่วมกนั โดยนกัเรียนสามารถยกสถานการณ์ ตวัอย่าง ประยกุต์ความรู้ที่

ได้ไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนหรือสร้างค าถามใหม่เพื่อน าไปสู่การขยายองค์ความรู้ออกไป  

ขัน้ที่ 5 ขัน้ประเมิน (Evaluate) ครูจดักิจกรรมให้นกัเรียนได้ประเมินการเรียนรู้ของ

ตนเองเพื่อให้นกัเรียนน าไปใช้ในการปรับปรุงพฒันาการเรียนรู้ของตนเอง อีกทัง้ให้นกัเรียนได้

ตรวจสอบความถูกต้องของความรู้ที่ได้และเปรียบเทียบความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม 
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3. ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการมุ่งหา
ค าตอบและแก้ปัญหา รวมถึงการพัฒนาสภาวะที่มีอยู่ให้ดีขึน้ โดยการท างานร่วมกนัระหว่างการ
คิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในการเลือกและประเมินวิธีแก้ปัญหาจนได้วิธีการ
แก้ปัญญาที่ดีที่สดุ ซึ่งวดัออกมาเป็นคะแนนจากแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ผู้ วิจัยได้พัฒนาแบบทดสอบมาจาก(ดารารัตน์ ชัยพิลา, 2558, น.137) มีลกัษณะเป็น
การเขียนตอบ โดยก าหนดสถานการณ์เก่ียวกับปัญหาที่นักเรียนพบในชีวิตประจ าวัน จ านวน 1 
สถานการณ์ สถานการณ์ละ 6 ค าถาม โดยค าถามคลอบคลุมขัน้ตอนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 3 ขัน้ตอน ได้แก่  

1) การค้นหาความจริง นกัเรียนจะต้องมีความสามารถในการระบุปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหาที่เกิดขึน้ ภายใต้ของเขตของความเป็นจริงในสถานการณ์ที่เกิดขึน้ รวมไปถึงการเลือก

ปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างสมเหตสุมผล 
2) การหาแนวทางการแก้ปัญหา นักเรียนคิดวิธีการแก้ปัญหาจากปัญหาที่เลือกมา 

โดยวิธีการแก้ปัญหามีความหลากหลาย มีความแปลกใหม่ และตัดสินเลือกปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 

3) การวางแผนการแก้ไขปัญหา นักเรียนมีการระดมสมอง ออกแบบการท างานให้

หลากหลายและร่วมหาแผนงานที่เหมาะสม 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนในการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีได้รับการ

จัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEM เร่ือง เสียง โดยวัดจากแบบทดสอบวัด
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ตามตารางวิเคราะห์หลกัสตูร ซึ่งแบบทดสอบเป็นข้อสอบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ โดยวัดครอบคลุมพฤติกรรมทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย       
ของบลมู(Bloom’s Taxonomy) 4 ระดบั ได้แก่  

1) ความ รู้ความจ า  (Knowledge) ความสามารถในการเก็บ รักษามวล

ประสบการณ์ต่าง ๆ จากการที่ได้รับรู้ไว้และระลกึสิ่งนัน้ได้เมื่อต้องการ 

  2) ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นความสามารถในการจบัใจความส าคญั

ของสื่อ และสามารถแสดงออกมาในรูปของการแปลความ ตีความ คาดคะเน ขยายความ หรือ 

การกระท าอืน่ ๆ  

  3) การน าความรู้ไปใช้ (Application) เป็นขัน้ที่นักเรียนสามารถน าความรู้

ประสบการณ์ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้  
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  4) การวิเคราะห์ (Analysis) นักเรียนสามารถคิด หรือ แยกแยะเร่ืองราวสิ่งต่าง 

ๆ  ออกเป็นสว่นย่อยที่เป็นองค์ประกอบที่ส าคญั และมองเห็นความสมัพนัธ์ของสว่นที่เก่ียวข้องกนั  

เมื่อพิจารณาจากผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEM เร่ือง เสียง 
พบว่าเป็นการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆเก่ียวกบัเสียง การเกิดเสียง การได้ยิน และการน าความรู้
มาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ จากที่กล่าวมาข้างต้น ผลการเรียนรู้มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนในขัน้
วิ เค ราะ ห์ (Analysis) ม ากก ว่ าขั น้ สั ง เค ราะ ห์ (Synthesis) แ ละป ระ เมิ น ค่ า (Evaluation)                  
ผู้ วิจัยจึงสร้างแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิท่ีครอบคลุมพฤติกรรมทางการเรียนด้านพุทธิพิสยัเพียง      
4 ระดบั   

 ส าหรับเกณฑ์การประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ผู้ วิจยัก าหนดเกณฑ์การผ่านร้อยละ 
70 และได้คะแนนเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับดีทุกรายวิชาที่บูรณาการ ตามที่ (ส านักทดสอบทาง
การศกึษากรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ, 2554, น.22) ก าหนด 

5.การหาประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้ หมายถึง การหาค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ
ของการเรียน โดยพิจารณาจากการท าใบงานและชิน้งานต่าง ๆ และคะแนนการทดสอบหลงัเรียน
หลังได้รับการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEM เร่ือง เสียง ใช้เกณฑ์การหา
ประสิทธิภาพหน่วยการเรียนรู้เป็น 80/80 โดย 80 ตวัแรก หมายถึง คะแนนจากการท าใบงานและ
ชิน้งานต่าง ๆ น ามาค านวณหาค่าเฉลี่ยแล้วแปลงค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ และ 80 ตัวหลัง หมายถึง 
คะแนนทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียนทกุคน น ามาค านวณหาค่าเฉลี่ยแล้วแปลงค่าเป็นร้อยละ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEM เป็นการน าเอาศาสตร์วิชาต่าง ๆ 
ได้แก่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาเชื่อมโยงผสมผสานเข้า
ด้วยกนั เป็นองค์ความรู้ที่สมบูรณ์ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เชื่อมโยงกบัการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2561, น.75-80) นอกจากนี ้(พรทิพย์ ศิริภัทราชัย, 
2556, น.55) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEM ไว้ว่าการศึกษาดังกล่าวช่วยพัฒนาให้
นักเรียนเกิดทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะในการคิด และการสร้างนวัตกรรม 
ด้วยพืน้ฐานความรู้ ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์  ซึ่งส่งผล
ให้เกิดนักเรียนได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญ โดยสรุปเป็น
กรอบแนวคิดของการวิจยัดงัภาพประกอบ 1 ดงันี ้
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
สมมติฐานการวิจัย  

1. หน่วยการเรียนรู้บรูณาการแบบ STEM มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2.นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEM

เร่ือง เสียง มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน  
3. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEM

เร่ือง เสียง มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70  
     4. นกัเรียนที่ได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยหน่วยบูรณาการแบบ STEM มีความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัแปรอิสระ 
หน่วยการเรยีนรูบู้รณาการแบบ 

STEM เรื่อง “เสยีง” 

ตวัแปรตาม 

1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
2. ความสามารถในการแก้ปัญหา

อย่างสรา้งสรรค ์
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการวิจัย เร่ือง การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEM เร่ือง เสียง ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง และได้น าเสนอหวัข้อ  
ต่าง ๆ ดงันี ้

1. เอกสารที่เก่ียวข้องกบัหน่วยการเรียนรู้แบบบรูณาการ 
1.1 ความหมายของหน่วยการเรียนรู้ 
1.2 ความหมายของการบรูณาการ 
1.3 ประเภทของการบรูณาการ 
1.4 การพฒันาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 
1.5 แนวทางการจดัการเรียนรู้บรูณาการ 
1.6 ประสิทธิภาพของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

2. เอกสารที่เก่ียวข้องกบัสะเต็มศกึษา 
2.1 ความหมายของการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศกึษา 
2.2 ศาสตร์สาขาของสะเต็มศกึษา 
2.3 หลกัการจดัการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศกึษา 
2.4 การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศกึษา 
2.5 ข้อดีและข้อจ ากดัของการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศกึษา 

3. เอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขัน้ (5E) 
3.1 ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขัน้ (5E) 
3.2 ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขัน้ (5E) 
3.3 บทบาทครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขัน้ 

(5E) 
4. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

4.1 ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
4.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
4.3 ลกัษณะของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่ดี 
4.4 ขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

5. เอกสารที่เก่ียวข้องกบัความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
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5.1 ความหมายของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
5.2 กระบวนการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 
5.3 การจดักิจกรรมเพื่อพฒันาการคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
5.4 การวดัความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

        6.  งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
   6.1 งานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัหน่วยการเรียนรู้บรูณาการ 
   6.2  งานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศกึษา 
   6.3  งานวิจยัที่เก่ียวข้องการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขัน้ (5E) 

  6.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
  6.5  งานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
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1. เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
1.1 ความหมายของหน่วยการเรียนรู้ 

 นกัวิชาการทางการศึกษาและนกัวิจยัหลายท่าน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548b, น.

34 ; เบญ จมาศ อยู่ เป็ นแก้ว , 2547 , น.34 ; ส านักทดสอบทางการศึกษากรมวิชาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, น.11) ได้ให้ความหมายของหน่วยการเรียนรู้ไว้ว่า หน่วยการเรียนรู้ 

หมายถึง ชุดของแผนที่ใช้ส าหรับการจัดการเรียนรู้ โดยที่ผู้ สอนจัดเป็นมวลประสบการณ์แบบ

บูรณาการ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วประกอบด้วย ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ทักษะ/กระบวนการ 

กิจกรรมการเรียนการสอน ชิน้งานหรือภาระงานที่ให้นักเรียนปฏิบัติ และการวัดประเมินผล         

โดยเนือ้หาถกูก าหนดให้จบในตวัของหน่วยการเรียนรู้ 

 จากความหมายของหน่วยการเรียนรู้ข้างต้น จึงสรุปได้ว่าหน่วยการเรียนรู้ หมายถึง 

แนวทางที่ผู้สอนจดัท าขึน้ เพื่อใช้ในการจดัการเรียนการสอนโดยน าสาระการเรียนรู้แกนกลางหรือ

สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มาหลอมรวมเข้าด้วยกนั แล้วจ าแนกสาระออกเป็นหวัเร่ือง แต่ละเร่ืองนัน้ให้

มีความรู้ครบวงจร เพื่อความสะดวกในการจดัการเรียนรู้ 
1.2 ความหมายของการบูรณาการ 

 นกัวิชาการทางการศึกษาและนกัวิจยัหลายท่าน (กรรยา จิตฟุ้ง, 2556, น.42; ธนพล 

กลิ่นเมือง, 2550, น.16; นิปัทม์ ทิพยกมลพันธ์, 2558, น.14) ได้ให้ความหมายของการบูรณาการ

ไว้ว่า การบูรณาการ หมายถึง เป็นการน าเอาศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันมา

ผสมผสานเข้าด้วยกนั เพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในตวั เน้นการพิจารณาองค์รวมของเนือ้หา

มากกว่าองค์ความรู้ของรายวิชา  สอดคล้องกับความเป็นจริงในชีวิตประจ าวันของนักเรียน       

สง่ผลให้นกัเรียนเกิดความรู้และทกัษะที่สามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตได้ 

จากความหมายของการบูรณาการที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การบูรณาการ 

หมายถึง การน าเอาศาสตร์วิชาต่าง ๆ ที่มีเนือ้หาสาระเชื่อมโยงกัน มาผสมผสานเข้าด้วยกัน          

ให้เป็นองค์ความรู้ที่มีความสมบูรณ์  และนักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวนั 

1.3 ประเภทของการบูรณาการ 
 นกัวิชาการทางการศกึษา (พิมพนัธ์ เดชะคปุต์ และ พเยาว์ ยินดีสขุ, 2555, น.2-3)  

กลา่วถึง ประเภทของบรูณาการไว้ 2 ประเภทหลกั ๆ ดงันี ้ 
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 1. การบรูณาการระหว่างกลุม่สาระการเรียนรู้ เป็นการผสมผสานเนือ้หาระหว่างวิชา 

หรือศาสตร์ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตัง้แต่สองกลุ่มสาระการเรียนรู้ขึน้ไป ภายใต้หัวเร่ือง 

(theme) มโนทัศน์ (concept) หรือปัญหา (problem) เดียวกัน ซึ่งเรียกว่าเป็นการบูรณาการข้าม

วิชา ข้ามกลุม่สาระการเรียนรู้ ข้ามศาสตร์ 

 2. การบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ( interdisciplinary integration)เป็น

การผสมผสานเนือ้หาระหว่างสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกนั ภายใต้หวัเร่ือง (theme) มโนทศัน์ 

(concept) หรือปัญหา (problem) ซึ่งเป็นการบูรณาการที่ตรงกันข้ามกับการบูรณาการระหว่าง

กลุม่สาระการเรียนรู้ ผลการบรูณาการภายใต้หวัข้อเร่ือง (theme) จะได้เป็นหน่วยการเรียนรู้บูรณา

การ (integrated) เป็นการศกึษาเก่ียวกบัประเด็นและเนือ้หาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 

การน ากระบวนการเรียนรู้จากภายในกลุ่มสาระ หรือระหว่างกลุ่มสาระมาจัดเป็น

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการนัน้ สามารถท าได้หลายลกัษณะ และมีวิธีการในการจดัการเรียนรู้ที่

แตกต่างกนัไป ซึง่นกัวิชาการทางการศกึษาหลายท่าน (กรมวิชาการ (2546, น.21-22); กรมสามญั

ศกึษา (2543, น.68) ได้น าเสนอรูปแบบของการบรูณาการซึง่สอดคล้องกนัไว้ 4 รูปแบบ 

 1. แบบสอดแทรก (Infusion) เป็นการจดัการเรียนรู้ที่ผู้สอนด าเนินการจดัการเรียนรู้

คนเดียว ลกัษณะการจดัการเรียนรู้แบบบรูณการสอดแทรกเนือ้หาวิชาอ่ืน ๆ เข้าไปในวิชาหลกั  

 2. แบบคู่ขนาน (Paralled Instruction) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้ สอน สอนคนละ

รายวิชา แต่มีการวางแผนร่วมกนัและสอนภายใต้หวัข้อเร่ืองเดียวกนั 

 3. แบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary Instruction) เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีน า

เนือ้หาจากหลายกลุ่มสาระมาเชื่อมโยงเพื่อจดัการเรียนรู้ ซึ่งโดยทัว่ไปผู้สอนมีการจดัการเรียนการ

สอนแยกตามรายวิชา แต่ในบางครัง้ผู้สอนจะจดัการเรียนการสอนในหวัเร่ืองเดียวกันได้ เป็นการ

จดัการเรียนรู้บรูณาการคล้ายกบัการจดัการเรียนรู้แบบคู่ขนาน  

 4. แบบข้ามสาขาวิชาหรือสอนเป็นคณะ (Transdisciplinary Instruction) เป็นการ

จดัการเรียนรู้ที่ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ ร่วมจดัการเรียนรู้กันเป็นคณะ วางแผนปรึกษาหารือร่วมงาน

กนั ด าเนินการสอนนกัเรียนกลุม่เดียวกนั 

จากประเภทของการบูรณาการที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การบูรณาการนัน้ 

สามารถท าได้โดยผู้สอนคนเดียว หรือผู้สอนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเนือ้หาสาระ      
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ที่เก่ียวข้องและสมัพันธ์กันทัง้จากกลุ่มสาระเดียวกัน หรือระหว่างกลุ่มสาระ เพื่อให้นักเรียนเห็น

ความสมัพนัธ์ของเนือ้หาและเชื่อมโยงความรู้กบัการด าเนินชีวิตจริง 

1.4 การสร้างหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2548a, น.34-41) ได้กล่าวถึง แนวทางการท าหน่วยการเรียนรู้

บรูณาการระหว่างกลุม่สาระการเรียนรู้ ไว้ดงันี ้

 1. ก าหนดหน่วยการเรียนรู้บรูณาการได้มาจากสถานศกึษาและนกัเรียน เพื่อก าหนด

หน่วยการเรียนรู้ให้สนองต่อสภาพปัญหาของชมุชนและท้องถิ่น 

 2. ก าหนดสาระการเรียนรู้ เมื่อก าหนดหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแล้ว จะเกิดกรอบ

ความคิดของกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้นัน้ ๆ ให้พิจารณากลุ่มสาระที่มีความสอดคล้องสมัพันธ์

กบักรอบความคิด โดยกรอบความคิดจะต้องสมัพนัธ์กนัหลาย ๆ กลุม่สาระการเรียนรู้ 

 3. พิจารณาความสอดคล้องระหว่างสาระการเรียนรู้กบัมาตรฐานการเรียนรู้ของช่วง

ชัน้ในแต่ละกลุม่สาระการเรียนรู้ 

 4. ก าหนดเวลาเรียน คือ การก าหนดว่าแต่ละหน่วยการเรียนรู้นัน้ ต้องใช้เวลาในการ

จดัการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด และต้องค านึงถึงเวลาเรียนท่ีสถานศกึษาก าหนดไว้ด้วย 

 5. เขียนแผนการจดัการเรียนรู้รายหน่วยการเรียนรู้ 

 6. ตรวจสอบคณุภาพหน่วยการเรียนรู้แบบบรูณาการ 

 7. จดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้  

ดวงกมล สินเพ็ง (2553, น.70) กลา่วถึงขัน้ตอนการสร้างหน่วยการเรียนรู้ ดงันี ้

 1. ก าหนดหัวข้อเร่ือง (Theme) ซึ่งจะเป็นชื่อหน่วยการเรียนรู้นัน้ โดยพิจารณาจาก

มโนทัศน์ (Concept) ของเนือ้หาและทักษะที่จะมุ่งพัฒนานักเรียน นอกจากนีอ้าจพิจารณาจาก

ประเด็นปัญหาและความสนใจของนกัเรียน เพื่อน ามาก าหนดเป็นหวัเร่ือง 

 2. ท าเครือข่ายความคิด (web) หรือผงักราฟิก (Graphic Organs) โดยพิจารณา 

จากเนือ้หาสาระที่เก่ียวข้องกบัหวัเร่ือง (Theme) หวัข้อเร่ือง (Topic) และทกัษะของสาระ 
 3. จดัเรียงล าดบัเนือ้หา และทกัษะต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัหวัเร่ือง (Theme) เพื่อน าไป

จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 

 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข (2555, น.4-6) กล่าวถึง ขัน้ตอนการสร้าง

หน่วยการเรียนบรูณาการไว้ดงันี ้
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 1. ก าหนดหวัเร่ือง (Theme) วิธีก าหนดรูปแบบที่ 1 ก าหนดหวัเร่ืองก่อน (Theme)  

หลังจากผสมผสานวัตถุประสงค์การเรียนรู้ร่วมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยก าหนดจาก
ประเด็น ดงันี ้ 

1.1 มโนทศัน์ (Concept) 

1.2 ประเด็นปัญหา (Problem) 

1.3 เร่ืองที่เป็นปัญหา (Issue) 

1.4 เร่ืองที่ต้องการใช้ การสืบสอบ/แก้ปัญหา (Problem Solving)  

1.5 แหลง่การเรียนรู้ที่เอือ้ต่อการค้นคว้า (Resource Learning) 

1.6 ความสนใจของนกัเรียน (Students Interest)  

2. ท าเครือข่ายความคิด (Web) หรือผังความคิด (Concept Map) หรือผังกราฟ 

(Graphic Organizers) เก่ียวข้องกบัข้อความดงันี ้

2.1 เนือ้หาในกลุม่สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัหวัเร่ือง (Theme) 

2.2 หวัข้อเร่ือง (Topic) และทกัษะกลุม่สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  

3. จัดเรียงล าดับเนือ้หาและทักษะต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องกับหัวเร่ือง เพื่อน าไป วาง

แผนการจดัการเรียนรู้   

4. วางแผนจดัการเรียนรู้  

4.1 ระบมุโนทศัน์ส าคญั 

4.2 ก าหนดวตัถปุระสงค์การเรียนรู้  

4.3 จดักิจกรรมการเรียนรู้  

4.4 เตรียมสื่อการเรียนรู้ และแหลง่การเรียนรู้  

4.5 ก าหนดวิธีการประเมินการเรียนรู้   

  ได้เสนอขัน้ตอนการจดัท าหน่วยการเรียนรู้ ไว้ดงันี ้

 1. เลือกหัวข้อหน่วยการเรียนที่มีความสอดคล้องกับชัน้ปีที่จะสอน และก าหนด

ประเด็นค าถามเพื่อการเรียนรู้ที่เป็นจุดเน้นของหัวข้อหน่วยการเรียนนัน้ โดยวิเคราะห์โครงสร้าง

หลกัสตูรและน าจุดประสงค์การเรียนรู้มาก าหนดเป็นประเด็นค าถาม เพื่ออ านวยความสะดวกแก่

ผู้สอนในการออกแบบหน่วยการเรียน 
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 2. เลือกองค์ความรู้และมาตรฐานช่วงชัน้ที่เห็นว่าสอดคล้องกับจุดเน้นของหัวข้อ

หน่วยการเรียน 

 3. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ในหัวข้อหน่วยการเรียนนัน้ ที่มีความสอดคล้องและ

เป็นไปเพื่อบรรลุมาตรฐานที่คัดเลือกไว้ ออกแบบการประเมินงาน และกิจกรรมที่นักเรียนต้อง

ปฏิบติัให้มีความสอดคล้องและเพื่อให้บรรลตุามมาตรฐานที่คดัเลือกไว้ 

 4. ทบทวนงานที่ออกแบบไว้ทัง้หมด โดยพิจารณาว่าท าไมจึงออกแบบหัวข้อหน่วย

การเรียนนี ้ท าไมจึงจ าเป็นต้องสอนนกัเรียนในหวัข้อหน่วยการเรียนนี ้หวัข้อหน่วยการเรียนนีจ้ะท า

ให้นกัเรียนได้มาตรฐานอะไรบ้าง นกัเรียนบรรลุตามมาตรฐานที่ก าหนดได้อย่างไรและจะทราบได้

อย่างไรว่านกัเรียนบรรลมุาตรฐานจากการเรียนตามหวัข้อของหน่วยการเรียนนี ้

จากแนวคิดของนกัวิชาการในการสร้างหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการข้างต้น ผู้วิจยั 

ได้สงัเคราะห์ขัน้ตอนแล้วน าเสนอในรูปแบบของตารางเปรียบเทียบการสร้างหน่วยการเรียนรู้แบบ
บูรณาการตามแนวคิดของนักวิชาการ ดังตาราง 1 แล้วได้ด าเนินการสังเคราะห์เป็นขัน้ตอนของ
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบSTEM เร่ือง เสียง ไว้ดังนี ้1) ก าหนดขัน้ตอนหวัเร่ืองให้
หัวเร่ืองสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และชัน้ปีตามที่ก าหนดไว้ 2) ก าหนดสาระการเรียนรู้ 
ผู้สอนต้องสร้างกรอบความคิดในการจดักิจกรรมของหน่วยการเรียนรู้นัน้ ๆ ให้พิจารณากลุ่มสาระ
ที่มีความสอดคล้องสมัพันธ์กับกรอบความคิดและต้องมีความสมัพันธ์กนัหลาย ๆ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  3) พิจารณาความสอดคล้องระหว่างสาระการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 4) จัดเรียงล าดับเนือ้หา และก าหนดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับเวลาเรียนที่
สถานศกึษาก าหนด 5) วางแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั  
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1.5 แนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีเอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ผู้ สอนจะต้องมีการวางแนวทางการ

จัดการเรียนรู้ โดยการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ (สุนีย์ เหมะประสิทธ์ิ, 2554, น.7-8) ได้กล่าวถึง ขัน้ตอนการเขียนแผนการ

จดัการเรียนรู้ว่ามีองค์ประกอบ ไว้ดงันี ้  

 1. สาระส าคญัของความรู้ คือ องค์ความรู้ที่เป็นมโนทศัน์ หลกัการ หรือทฤษฎี  

 2. ความรู้เดิมที่ต้องมีมาก่อน คือ องค์ความรู้เดิมที่นักเรียนควรจะมีหรือเรียนรู้

มาแล้ว ซึง่จะเป็นพืน้ฐานในการเรียนรู้มโนทศัน์ใหม่  

 3. จุดประสงค์การเรียนรู้  คือ ส่วนที่แสดงว่านักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ทัง้  3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ทกัษะ และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 4. ความสอดคล้องกบัตัวชีว้ดั คือ ส่วนที่ระบุว่าการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

ในแผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคล้องกบัมาตรฐานและตวัชีว้ดัชัน้ปี  

 5. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์  คือ สว่นที่ระบวุ่าแผนการจดัการเรียนรู้ มุ่งพฒันา

คณุลกัษณะอันพึงประสงค์ในด้านใดบ้าง ตามคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ รวมถึงการ

แสดงหลักฐานและร่องรอยการเรียนรู้ (การวัดและประเมินผล) หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การระบุถึง

พฤติกรรมที่สะท้อนว่านกัเรียนเกิดการเรียนรู้  

 6. หลักฐานร่องรอยการเรียนรู้ (การวัดและประเมินผล) คือ ส่วนที่ระบุถึง

พฤติกรรมที่สะท้อนว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้ พร้อมทัง้วิธีการ เทคนิคการวัดผล และเกณฑ์การ

ประเมิน 

 7. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ คือ ส่วนที่ระบุถึงสื่อการสอนและสื่อการเรียน รู้ 

รวมทัง้การใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนทัง้แหล่งเรียนรู้ที่เป็นตัวของบุคคล สถานที่ทางธรรมชาติ 

และสถานที่ที่มนษุย์สร้างขึน้ เป็นต้น 

 8. กิจกรรมการเรียนรู้ คือ ส่วนที่ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาความ

เก่งความดี และความสุขของนักเรียน นั่นคือการพัฒนาการคิด การส่งเสริมสมรรถนะที่ส าคัญ 

รวมทัง้คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
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 9. การมอบหมายงาน คือ ส่วนที่ ครู วางแผนว่าหลงัสิน้สดุการสอนจากแผนการ

จัดการเรียนรู้แล้วนักเรียนต้องปฏิบัติสิ่งใดบ้าง เช่น การบ้าน หรือการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ใน

บทเรียนถดัไป 

 10 บนัทึกหลงัการสอน คือ ส่วนที่ครูบนัทึกและสรุปผลของการจดัการเรียนการ

สอน เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับปรับปรุงคุณภาพการสอนและคุณภาพในการเรียนให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึน้ 

จึงสรุปได้ว่า แนวทางการจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการส่งผ่าน

ความรู้ ทักษะและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพสอดคล้องตาม

เปา้หมายที่หลกัสตูรก าหนดไว้ 

1.6 ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ 
 การทดสอบประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้ เป็นการพิจารณาว่าหน่วยการเรียนรู้

บูรณาการที่พฒันาขึน้ช่วยให้การจดัการเรียนรู้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดย (ชยัยงค์ 

พรหมวงศ์, 2556, น.8-9) ได้กลา่วถึงวิธีการหาประสิทธิภาพ E1/E2 ไว้ดงันี ้

 ส าหรับ E1 คือ ค่าประสิทธิภาพของงานและแบบฝึกปฏิบัติ กระท าได้โดยการน า

คะแนนงานทกุชิน้ในแต่ละกิจกรรม แต่ละคนมารวมกนั แล้วหาค่าเฉลี่ยและเทียบสว่นเป็นร้อยละ 

 ส าหรับ E2 คือ ค่าประสิทธิภาพผลลพัธ์ของการประเมินหลงัเรียนของแต่ละสื่อหรือ

ชุดการสอน กระท าได้โดยการเอาคะแนนจากงานสุดท้ายของนักเรียนทัง้หมดรวมกันแล้วหา

ค่าเฉลี่ยและเทียบสดัสว่นเพื่อหาค่าร้อยละ 

 ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ที่เป็นไปตามเกณฑ์ควรมีความคลาดเคลื่อนหรือความ

แปรปรวนของผลลพัธ์ไม่เกิน (บวกลบ) 2.5 และหากคะแนน E1 และ E2 ห่างกันเกิน 5% แสดงว่า 

กิจกรรมที่ให้นกัเรียนท ากบัการสอนหลงัเรียนไม่สมดลุกนั จ าเป็นที่ต้องแก้ไข 

 จึงสรุปได้ว่าการทดสอบประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้ เป็นการประเมินว่าหน่วย

การเรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึน้ท าให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึน้หรือไม่ ช่วยให้กระบวนการเรียนการสอน

ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจยัได้ใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพหน่วยการ

เรียนรู้ E1/E2   คือ 80/80 โดย 80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนจากการท าใบงานและชิน้งานต่าง ๆ 

น ามาค านวณหาค่าเฉลี่ยแล้วคิดเป็นร้อยละ และ 80 ตัวหลงั หมายถึง คะแนนทดสอบหลงัเรียน

ของนกัเรียนทกุคน น ามาค านวณหาค่าเฉลี่ยแล้วคิดเป็นร้อยละ 
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1.7 ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
พัชรี บุญโสม (2555, น.13-14) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบ

บรูณาการ ไว้ดงันี ้ 

1. ท าให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หาในลักษณะองค์รวม มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง

เนือ้หาวิชา ท าให้ผู้ เรียนระลึกถึงข้อมลูได้อย่างรวดเร็ว กระตุ้นนกัเรียนให้มีความรู้ทัง้ลึกและกว้าง 

ท าให้เป็นผู้มีทศันะกว้างไกล ลดความซ า้ซ้อนของเนือ้หาแต่ละวิชา และท าให้มีเวลาเรียนมากขึน้ 

2.  ท าให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ได้

อย่างกว้างขวาง และหลากหลายรูปแบบ โดยผสมผสานความรู้ คณุธรรม ค่านิยม คณุลกัษณะอนั

พึงประสงค์ มีเจตคติที่ดี ผู้ เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริง 

อย่างเหมาะสมตามความสนใจ 

3. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมกระบวนการคิด 

การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยกุต์ความรู้มาใช้เพื่อปอ้งกนัและแก้ปัญหา และการ

ประยกุต์ใช้ทกัษะต่าง ๆ 

4.ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย รู้จักเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้ อ่ืน โดย

ค านึงถึงความคิดเห็นและผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก การยอมรับผู้ อ่ืน การรู้สึกเป็นส่วน

หนึ่งของหมู่คณะ และเกิดการเรียนรู้จากการท าร่วมกนั 

5. ช่วยท าให้ผู้ เรียนเข้าใจสภาพและปัญหาสงัคมได้ดีกว่า สามารถพิจารณาปัญหา 

และที่มาของปัญหาอย่างกว้าง ๆ ใช้ความรู้อย่างหลากหลายมาสมัพันธ์กัน ส่งเสริมให้เกิดทกัษะ

และความสามารถในการแก้ปัญหาทัง้ผู้ เรียนและผู้สอน รวมทัง้สง่เสริมการค้นคว้าวิจยั 

6. ช่วยท าให้การสอนและการให้การศึกษามีคุณค่ามากขึน้ สามารถช่วยเน้นการ

พฒันาทกัษะที่จ าเป็น ให้เกิดความคิดรวบยอดที่กระจ่างขึน้ ถูกต้อง และสามารถปลกูฝังค่านิยมที่

พงึประสงค์ได้ 

7. ช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ และเกิดความ

สนุกสนานเพราะได้เรียนรู้หลายด้าน พฒันาค่านิยม พัฒนาวินัยตนเอง ส่งเสริมความสามารถใน

การท างาน 

สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณค่าต่อการ

พฒันานักเรียน เพราะสิ่งที่ได้เรียนรู้เป็นสิ่งที่สมัพันธ์กบัชีวิตจริง ช่วยฝึกให้ผู้ เรียนรู้จกัน าความรู้ที่
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ได้รับไปผสมผสานกนั ฝึกให้รู้จกัใช้เหตผุล และสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ใน

ชีวิตประจ าวนัได้ 

 

2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษา 
2.1 ความหมายของสะเต็มศึกษา 

 นักวิชาการทางการศึกษาได้ให้ความหมายของสะเต็มศึกษา ไว้หลายความหมาย 

(นัสรินทร์ บือชา, 2558, น.10; พรทิพย์ ศิริภทัราชยั, 2556, น.49; พลศักด์ิ แสงพรมศรี, 2559, น.

11) ซึ่งสามารถวิเคราะห์และสรุปความหมายได้ว่า สะเต็มศึกษา คือ การจัดการเรียนรู้ที่มีการบูร

ณาการศาสตร์วิชาต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (science) เทคโนโลยี (technology) วิศวกรรม 

(engineering) และคณิตศาสตร์ (mathematics) เข้าด้วยกนั โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

ค้นคว้า สร้างสรรค์และออกแบบพัฒนาผลงานหรือนวัตกรรมขึน้ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิด

การพฒันาทกัษะต่าง ๆ ที่ส าคญั 

จากความหมายของสะเต็มศึกษาที่กลา่วมาข้างต้น สรุปได้ว่า สะเต็มศึกษา หมายถึง 

การน าศาสตร์วิทยาทัง้ 4 มาบูรณาการการเรียนรู้เข้าด้วยกัน อันได้แก่ วิทยาศาสตร์ (science) 

เทคโนโลยี (technology) วิศวกรรม (engineering) และคณิตศาสตร์ (mathematics) เพื่อพัฒนา

ให้นกัเรียนมีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
2.2 ศาสตร์สาขาของสะเต็มศึกษา 

 นกัวิชาการทางการศึกษาหลายท่านได้ให้ศาสตร์ของสะเต็มศึกษาไว้มากมาย ดงันี ้

(พรทิพย์ ศิริภทัราชยั, 2556, น.50) ได้กลา่วถึงจุดเด่นของธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละ

สาขาวิชาไว้ดงันี ้

วิทยาศาสตร์ (S) เน้นเก่ียวกบัความเข้าใจในธรรมชาติ การสอนตามแนวทางสะเต็ม

ศกึษาสง่ผลให้นกัเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น รู้สกึท้าทาย และเกิดความมัน่ใจในการเรียนรู้ ซึ่ง

จะสง่ผลให้ประสบความส าเร็จในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ในระดบัชัน้ที่สงูขึน้ 

เทคโนโลยี (T) เป็นวิชาที่เก่ียวข้องกบักระบวนการแก้ปัญหา ปรับปรุง พฒันาสิ่งต่าง 

ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีที่ เรียกว่าการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่งคล้ายกับกระบวนการสืบเสาะ ดังนัน้เทคโนโลยีจึงไม่ได้หมายถึง

คอมพิวเตอร์หรือไอซีทีเท่านัน้ 
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วิศวกรรมศาสตร์ (E) เป็นวิชาที่เก่ียวเนื่องกบัความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการพฒันา

นวตักรรมต่าง ๆ โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

คณิตศาสตร์ (M) ประการแรก เป็นวิชาที่เก่ียวกับกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ 

(mathematical thinking) ซึ่งได้แก่ การเปรียบเทียบ การจ าแนก/จัดกลุ่ม การจดัรูปแบบ การระบุ

รูปร่างและคุณสมบัติ ประการที่สองภาษาคณิตศาสตร์ เด็กสามารถถ่ายทอดความคิดหรือเข้าใจ

ความคิดรวบยอด โดยการสื่อสารผ่านภาษาทางคณิตศาสตร์ได้ เช่น มากกว่า น้อยกว่า เล็กกว่า

ใหญ่กว่า เป็นต้น ประการสดุท้ายคือการส่งเสริมคณิตศาสตร์ขัน้สงู (higher-level mathematical 

thinking) จากกิจกรรมการเลน่หรือการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวนั 

 วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา (2559, น.13-14) สะเต็มศึกษาเป็นการจดัการเรียนการ

สอนที่เชื่อมโยงความรู้และบรูณาการความรู้จาก ศาสตร์ 4 วิชาดงันี ้

วิทยาศาสตร์ (Science) หมายถึง ความรู้และกฎความเป็นจริงที่อยู่ในธรรมชาติ

รอบตัว ทัง้ที่เก่ียวกบัสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ได้แก่ คน สตัว์ พืช สิ่งของ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่

ใช้การสืบค้น ทดลอง พิสจูน์ และเรียนรู้เพื่อหาความจริงที่เกิดขึน้ในโลก 

 เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติและสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่

รอบตัวมาใช้ประโยชน์ให้ดีขึน้ด้วยการใช้ความรู้ ความคิด และเทคนิคต่าง ๆ หรืออาจเป็นการ

พฒันาและน าสิ่งต่าง ๆ มาแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ในการท างานและในชีวิตประจ าวนั เช่น การ

หาข้อมลูคอมพิวเตอร์ การพิมพ์บนคอมพิวเตอร์แทนการเขียน ท าให้บนัทึกข้อความได้รวดเร็วเป็น

ระเบียบและสามารถเก็บข้อมลูได้ 

 วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) หมายถึง การออกแบบ แก้ปัญหาและสร้างสรรค์

สิ่งใหม่ ด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหา สร้างสรรค์ และอ านวย

ความสะดวกให้กบัมนษุย์ซึง่วิศวกรรมศาสตร์มกัควบคู่ไปกบัเทคโนโลยี 

 คณิตศาสตร์ (Mathematics) หมายถึง หลักการในการใช้สมการและวิธีต่าง ๆ ใน

การค านวณ เพื่อแก้ปัญหา หาผลลพัธ์ และหาข้อเท็จจริงเก่ียวกบัจ านวน ตวัเลข พืน้ผิว เรขาคณิต 

โครงสร้าง 

จากแนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบของสะเต็มศึกษาของนักวิชาการทางการศึกษา

หลายท่าน พบว่า สะเต็มศึกษาเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบสหวิทยาการที่ไม่ใช่การสอนแบบแยก

ส่วน แต่เป็นลกัษณะบูรณาการของศาสตร์ทัง้ 4 ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
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และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกนั โดยผนวกกบัการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อให้นกัเรียนได้กระบวนการ 

การน าความรู้มาแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนัได้  นกัวิชาการทางการศึกษาแต่ละท่านอธิบายจดุเด่น

ของแต่ละวิชาแตกต่างกันออกไป ผู้ วิจัยจึงน าแนวคิดของนักวิชาการทางการศึกษามาจัดท า

องค์ประกอบของการสอนบรูณาการแบบสะเต็ม เร่ือง เสียง โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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2.3 แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
 การจดัการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนานกัเรียนให้มีคณุภาพ ตามที่หลกัสตูรก าหนดควร

เป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของ

กิจกรรมการเรียนรู้โดยจดักิจกรรมให้นกัเรียนมีโอกาสศึกษาด้วยตนเองโดยการเลือก การตดัสินใจ 

และลงมือปฏิบติั เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการโดยสร้างชิน้งาน

ด้วยวิธีการท่ีสร้างสรรค์ (Prince (2008 อ้างถึงใน กมลฉัตร กล่อมอ่ิม, 2562, น.127) ผู้ สอนจึงมี

ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด และจุดเน้น ที่เก่ียวข้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ของสาระ

เทคโนโลยี (การออกแบบเทคโนโลยี) ตวัอย่างแนวทางการจดัการเรียนรู้ มีดงันี ้ 

1. การใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ (Problem-Based learning: PBL) เป็นการ

จดัการเรียนรู้ที่เน้นในสิ่งที่เด็กอยากเรียนรู้ โดยสิ่งที่อยากเรียนรู้ดงักล่าวจะต้องเร่ิมมาจากปัญหาที่

เด็กสนใจ หรือพบในชีวิตประจ าวนัที่มีเนือ้หาเก่ียวข้องกบับทเรียน อาจเป็นปัญหาของตนเองหรือ

ปัญหาของกลุม่ ซึง่ครูจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการจดัการเรียนรู้ตามความสนใจของเด็กอย่าง

เหมาะสม จากนัน้ครูและเด็กร่วมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกบัปัญหานัน้ โดยปัญหาที่

จะน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้บางครัง้อาจเป็นปัญหาของสงัคมที่ครูเป็นผู้กระตุ้นให้เด็กคิดจาก

สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ จะเน้นที่กระบวนการเรียนรู้ของเด็ก เด็กต้องเรียนรู้

จากการเรียน (learning to learn) เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนในกลุ่ม การปฏิบัติและการ

เรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) น าไปสู่การค้นคว้าหาค าตอบหรือสร้างความรู้ใหม่บน

ฐานความรู้เดิมที่นกัเรียนมีมาก่อนหน้านี ้

 2. การเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry-Based Learning) เป็นการสืบเสาะหาความรู้

โดยใช้กระบวนการที่นักวิทยาศาสตร์ศึกษาอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งวางอยู่บน

พืน้ฐานของหลกัฐานหรือเหตุผลต่าง ๆ และอีกความหมาย คือ เป็นกระบวนการที่นักเรียนใช้ใน

การค้นคว้า หาค าตอบอย่างมีระบบเพื่ออธิบายเหตกุารณ์ต่าง ๆ  ที่ต้องการศึกษากระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอน ผู้ สอนสามารถเลือกจัดการ

เรียนรู้ให้นกัเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ในการสืบเสาะหาความรู้ตามบริบท

ของผู้สอน นกัเรียน โรงเรียน และแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ตามความเหมาะสม โดยครูเป็นผู้สนบัสนุน

ให้นกัเรียนได้ส ารวจปรากฏการณ์ต่าง ๆ และกระตุ้นให้นกัเรียนสร้างความเข้าใจ ทางวิทยาศาสตร์

ได้อย่างถกูต้อง 
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 3. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) หมายถึง     

การจัดการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้ กระตุ้ นเพื่อน าความสนใจที่เกิดจากตัวนักเรียนมาใช้ในการท า

กิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง น าไปสู่การเพิ่มความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ     

การฟังและการสงัเกตจากผู้ เชี่ยวชาญ  โดยนักเรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม    

ที่จะน าไปสู่การสรุปความรู้ใหม่ มีการเขียนกระบวนการจดัท าโครงงานและได้ผลการจดักิจกรรม

เป็นผลงานที่เป็นรูปธรรม  

4. การเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5E เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ครูนิยมใช้กับเด็กระดับ

ประถมศึกษาตอนปลายและนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษา คือ 5Es หรือกระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้ จากหนงัสือชื่อ The 5 Es of Inquiry-Based Science หน้า 16-124 ได้ให้ความหมายของ

ค าว่า “Inquiry” หรือการสืบค้นว่าหมายถึง กิจกรรมหรือสิ่งที่มนุษย์ท าหรือกระบวนการเรียนรู้ด้วย

ประสบการณ์ การทดลองหรือการทดสอบในภาวะต่าง ๆ เพื่อสาธิตในสิ่งที่รู้หรือการค้นหาสิ่งที่ไม่รู้

การสืบค้นหรือการศึกษาจากการใช้ค าถามทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นขัน้ตอน 5 Es เป็นค าย่อของ 

E ทัง้ห้า ได้แก่ Engage การสร้างความสนใจ, Explore การส ารวจค้นหา, Explain การอธิบาย, 

Elaborate ขัน้ขยายความรู้ และ Evaluate การประเมินผล Chitman-Booker และ Kopp (2013, 

p.55)  

 5. กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา

เป็นการเรียนรู้ที่ผนวกวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและกระบวนการออกแบบทาง

วิศวกรรมเพื่อที่จะท าให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและพัฒนาความรู้ความสามารถในด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อน ามาออกแบบชิน้งาน ซึ่งชิน้งานนัน้สามารถน ามา

แก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวนัได้ ซึ่งกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมประกอบด้วยองค์ประกอบ 

5 ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้

 1) การระบุปัญหา (Identify a challenge) เป็นขัน้ตอนที่ผู้ แก้ปัญหาท าความ

เข้าใจสิ่งที่ เป็นปัญหาในชีวิตประจ าวัน และจ าเป็นต้องหาวิ ธีการหรือสร้างสิ่ งประดิษฐ์ 

(Innovation) เพื่อแก้ปัญหาดงักลา่วนัน้  

 2) การค้นหาแนวคิดที่เก่ียวข้อง (Explore Ideas) คือ การรวบรวมข้อมูลและ

แนวคิดที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาและประเมินความเป็นไปได้ ความคุ้มทุน ข้อดี ข้อด้อย และ

ความเหมาะสมเพื่อเลือกแนวคิดหรือวิธีที่เหมาะสม 
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 3) การวางแผนและพัฒนา (Plan and Develop) ผู้ แก้ปัญหาต้องก าหนด

ขัน้ตอนย่อยในการท างานรวมทัง้ก าหนดเป้าหมายและระยะเวลาในการด าเนินการให้ชัดเจน

รวมถึงออกแบบและพัฒนาต้นแบบ (Prototype) ของผลผลิตเพื่อใช้ในการทดสอบแนวคิดที่ใช้ใน

การแก้ปัญหา 

 4) การทดสอบและการประเมินผล (Test and Evaluate) เป็นขัน้ตอนทดสอบ

และประเมินการใช้งานต้นแบบ เพื่อแก้ปัญหาโดยผลที่ได้อาจถูกน ามาใช้ในการปรับปรุงและ

พฒันาผลลพัธ์ให้มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหามากขึน้ 

 5) การน าเสนอผลลัพธ์ (Present the Solution) หลังจากการพัฒนาปรับปรุง

ทดสอบและประเมินวิธีการแก้ปัญหาหรือผลลพัธ์จนมีประสิทธิภาพตามที่ต้องการ ผู้แก้ปัญหาต้อง

น าเสนอผลลพัธ์ต่อสาธารณชนโดยต้องออกแบบวิธีการน าเสนอข้อมลูที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ 

จากแนวทางการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่กลา่วมาข้างต้น ผู้วิจยั

ได้เลือกวิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะวฏัจักรการเรียนรู้แบบ 5 ขัน้ (5E) ผนวกกบักระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรมในการพฒันาหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เร่ือง เสียง เพื่อให้

นกัเรียนได้เรียนรู้เนือ้หาเชิงลึก สามารถร่วมกนัแสวงหาค าตอบ ลงมือปฏิบติั สร้างองค์ความรู้ด้วย

ตนเอง และสามารถสร้างสรรค์ชิน้งานใหม่ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ภายใต้

สถานการณ์จ าลองที่เป็นจริงในชีวิตประจ าวนั 
2.4 การวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

 Edward (2013, pp.13-15) ได้เสนอวิธีการวัดและประเมินผลตามแนวทางสะเต็ม

ศกึษาสามารถท าได้ 2 วิธี คือ 

 1. กรณีที่ผู้สอนใช้วิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based  

learning) ในการสอนวิทยาศาสตร์ผู้สอนสามารถประเมินนกัเรียน ได้ดงันี ้
 1.1 การตัง้ค าถามในแบบทดสอบ 20 ข้อ  

 1.2 การปฏิบติัการทดลอง 

 1.3 การรายงานผลการทดลอง 

 1.4 การศกึษาตวัแปรที่ใช้ในการทดลอง 
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 2. ในกรณี ที่ผู้ สอนใช้วิ ธีการจัดการเรียน รู้โดยการออกแบบทางวิศวกรรม 

(Engineering Design) ผู้สอนสามารถประเมินกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมของนักเรียน 

ได้ดงันี ้ 

2.1 การระดมความคิด 

2.2 การพฒันาโมเดลต้นแบบ 

2.3 การท างานเป็นทีม 

 จากการศกึษาวิธีการวดัและประเมินผลตามแนวทางสะเต็มศกึษาควรมีการประเมิน

หลายครัง้ คือ การประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินหลังเรียน รวมทัง้มีแนวทางการ

ประเมินที่หลากหลายและเน้นการประเมินการเรียน รู้จากการปฏิบัติจ ริง เพื่ อประเมิน

ความสามารถทกัษะการคิดและทักษะปฏิบติัของนกัเรียนเมื่อได้รับการจดัการเรียนรู้ตามแนวทาง

สะเต็มศกึษา 
2.5 ข้อดี ข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

ส านักวิชาการ (2559, น.11)ได้กล่าวถึงข้อดี และข้อจ ากัดในการจัดการเรียนรู้ตาม

แนวทางสะเต็มศกึษา ไว้ดงันี ้

การจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศกึษามีข้อดี ดงันี ้

1. เป็นการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชาที่

เรียนกบัสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง ซึง่ท าให้ผู้ เรียนมีทศันะกว้างไกล 

2. ผู้ เรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจริงและ

ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

3. เป็นการสอนท่ีสง่เสริมกิจกรรมการจดัการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ 

4. การสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา จะท าให้ผู้ เรียนเกิดการพฒันาด้านต่าง ๆ อย่าง

ครบถ้วน สอดคล้องกบัแนวการพฒันาคนให้มีคณุภาพในศตวรรษที่ 21 ทัง้ด้านปัญญา ด้านทกัษะ

การคิด เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และด้านคุณลักษณะ คือ ผู้ เรียนมีทักษะการ

ท างานกลุม่ มีทกัษะการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

การจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศกึษามีข้อจ ากดั ดงันี ้

1. ประเทศไทยมีเพียงหลกัสูตรการสอนที่แบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์เท่านัน้ แต่ยังไม่มีกลุ่มสาระการเรียนรู้วิศวกรรมศาสตร์ปรากฏอย่าง
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ชัดเจนในระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จะมีลักษณะเป็นเพียงแค่การสอดแทรกอยู่ในวิชากลุ่ม

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเท่านัน้ ท าให้ขาดความชัดเจน ขาดความต่อเนื่อง และขาดความ

สอดคล้องกนัของแต่ละกลุม่สาระ จึงท าให้ไม่มีแนวทางให้ครูผู้สอนน าไปจดัการเรียนการสอนได้ 

2. ความไม่พร้อมด้านสื่อการสอน บทเรียน กระบวนการวัดและประเมินผล          

ที่ชดัเจน จะท าให้การจดัการเรียนการสอนแบบสะเต็มศกึษาประสบความส าเร็จได้ยาก 

3. ครูผู้สอนไม่มีความสามารถ ไม่มีความช านาญ และไม่มีความรู้พียงพอ ดงันัน้

จึงต้องมีการเตรียมการศึกษาและวางแผนการด าเนินงาน STEM Education ให้ชัดเจน มีการ

อบรมให้ความรู้แก่ครู เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีรูปธรรม เนื่องจากแผนการพฒันาครูที่ดี

และชัดเจน จะมีส่วนที่ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ สอนเข้าใจและสามารถน าไปสอนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การรวมเนือ้หาและประสบการณ์ให้มีการบูรณาการในระดับชัน้มัธยมศึกษา

และในระดบัที่สงูขึน้เป็นไปได้ยาก 

 จากข้อความดังกล่าวสรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา         

จะส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เพื่อให้เกิด

การเรียนรู้บูรณาการที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันและสามารถน าไปใช้

แก้ปัญหาในชีวิตจริงและการประกอบอาชีพในอนาคต อันเป็นทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21      

แต่ก็มี ข้อจ ากัดตรงที่ว่าปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มีความชัดเจนในเร่ืองของความรู้และ

กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

เป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้ามองเป็นข้อดีคือครูผู้สอนจะได้พัฒนาหลกัสูตรได้ตามความเข้าใจของตนเอง 

โดยไม่มีกรอบแนวคิดมาก าหดใด ๆ  

 

3.เอกสารท่ีเกี่ยวข้องรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขัน้ (5E) 

ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาค้นคว้าเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 
5 ขัน้ (5E) โดยเรียงล าดบัตามหวัข้อต่อไปนี ้

3.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขัน้ (5E) 
 นกัวิชาการหลายท่าน (กรมวิชาการ, 2546, น.219; ทิศนา แขมมณี, 2553, น.141; 

พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2545, น.56) ได้กล่าวถึง ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ

เรียนรู้ 5 ขัน้ (5E) ซึ่งผู้วิจยัได้ท าการศึกษาและสรุปได้ดงันี ้การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 
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5 ขัน้ (5E) หมายถึงการด าเนินการเรียนการสอนโดยการแสวงหาความรู้โดยวิธีการเช่นเดียวกับ

การท างานของนักวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบและสรุป ด้วยตัวนักเรียนเอง โดยมีครูเป็น

ผู้สนบัสนนุ โดยใช้ค าถามและการลงมือปฏิบติั 

จากความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขัน้ (5E)ข้างต้น         

จึงสรุปได้ว่า การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขัน้ (5E) หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่เน้น

นักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยนักเรียนเป็นผู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ค้นคว้าหรือสร้างความรู้ด้วย

ตนเองอย่างเป็นกระบวนการต่อเนื่องเป็นวัฏจักรโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนมี

สว่นรับผิดชอบในการจดัการเรียนรู้ทกุขัน้ตอน ครูมีหน้าที่กระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความอยากรู้อยาก

เห็น แล้วลงมือสืบเสาะหาความรู้โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อค้นพบความรู้หรือ

ประสบการณ์ที่มีความหมายด้วยตนเอง 
3.2 ขัน้ตอนการสอนตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขัน้ (5E) 

   รูปแบบการเรียนการสอน 5E เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มีพืน้ฐานมาจาก
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (constructivism) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการสืบสอบ 
ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ตามล าดับ ซึ่งนักการศึกษาและองค์กรทางการศึกษาได้อธิบายขัน้ตอน
การสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน 5E ไว้ ดงันี ้
   นักศึกษากลุ่ม BSCS (Biological Science Curriculum Study) BSCS (1997 
อ้างถึงใน ประสาท เนืองเฉลิม (2558, น.147-148)ได้แบ่งขัน้ตอนของกระบวนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ออกเป็น 5 ขัน้ ดงันี ้ 
        1. ขัน้สร้างความสนใจ (Engagement) ขัน้นีเ้ป็นขัน้ตอนการแนะน าบทเรียน
หรือประเด็นที่สนใจ ประเด็นอาจมาจากการที่นักเรียนน าเสนอหรือผู้ สอนเป็นผู้ เสนอแนะใน
ห้องเรียนกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบด้วยการซกัถามประเด็นปัญหา การถกประเด็นปัญหา 
การทบทวนความรู้เดิม การก าหนดกิจกรรมที่จะเกิดขึน้ในการเรียนการสอนและเป้าหมายที่
ต้องการ ท าให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น ทัง้นีก้ิจกรรมการเรียนการสอนควรจะอยู่บน
พืน้ฐานของประสบการณ์เดิมที่นกัเรียนได้เรียนมาแล้ว 
        2. ขัน้ส ารวจ (Exploration) ขัน้นีก้ระตุ้ นให้นักเรียนได้เกิดการปรับขยาย
ความคิดโดยที่นักเรียนได้รับค าแนะน า ค าชีแ้จงจากผู้สอน และมีการเตรียมวสัดุอปุกรณ์ไว้อย่าง
เพียงพอ ผู้สอนไม่ควรบอกนักเรียนว่าจะต้องเรียนอะไรและต้องไม่อธิบายแนวคิดมากนกั เพื่อให้
นกัเรียนได้ด าเนินการส ารวจต่อไป นักเรียนต้องมีบทบาทร่วมกันในการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ส ารวจ 
การเก็บรวบรวม หรือการบนัทกึข้อมลูด้วยตนเอง 
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        3. ขัน้อธิบาย (Eplanation) ขัน้นีมุ้่งหาสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียน
เพื่อให้นกัเรียนวางแนวคิดเก่ียวกบับทเรียนด้วยความร่วมมือระหว่างนกัเรียนและผู้สอน ซึ่งมีส่วน
ในการเลือกและจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมของชัน้เรียน ส่งผลให้นักเรียนเกิดการปรับขยาย
โครงสร้างทางปัญญา สามารถก าหนดมโนทัศน์ตามความเข้าใจของตนเอง ผู้ สอนเสนอแนะ
แนวทางแก่นกัเรียนจนสร้างค าอธิบายตามความเข้าใจหรือกรอบแนวคิดของตน 
        4. ขัน้ขยายความรู้ (Expantion) ขัน้นีมุ้่งกระตุ้นความร่วมมือของกลุม่นกัเรียน
จดัระเบียบประสบการณ์ทางความคิดผ่านการค้นพบ ท าการเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์เดิม
กบัประสบการณ์ใหม่ในสิ่งที่นกัเรียนได้เรียนรู้มาแล้ว มโนทศัน์ที่สร้างขึน้ต้องเชื่อมโยงกบัความคิด
อ่ืนหรือประสบการณ์อ่ืนที่สมัพนัธ์กนั นกัเรียนประยกุต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้ โดยการขยายความคิดจาก
ตัวอย่างหรือจัดประสบการณ์เชิงส ารวจเพิ่มเติม สามารถค้นคว้าหารายละเอียดในสิ่งที่ต้องการ
ศกึษาและตรวจสอบได้มากขึน้ ตลอดจนมีการใช้ทกัษะต่าง ๆ และมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกบัผู้ อ่ืน 

        5. ขัน้ประเมินผล (Evaluation) ขัน้นีเ้ป็นการทดสอบความรู้ ความเข้าใจตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ การประเมินผลควรต่อเนื่องซึง่ไม่ใช่การสิน้สดุของบทเรียน 

   สุนีย์ เหมะประสิทธ์ิ (2542, น.7-8) ได้น าวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5 ขัน้ (5E) ของ
โครงการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Biological 
Science Curriculum Studies หรือ BSCS) มาทดลองดัดแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กไทย โดย
มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถร่วมกันแสวงหา ค้นพบ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อีกทัง้ยังให้
นกัเรียนมีโอกาสประสบความส าเร็จในการเรียนและเรียนรู้อย่างมีความสขุ ภายใต้สภาพการณ์ที่
จ าลองหรือที่เป็นจริงเพื่อให้เหมาะสมกบันกัเรียนไทย มีขัน้ตอน 5 ขัน้ ดงันี ้
         1. ขัน้น า (Engagement) เป็นขัน้ที่ครูผู้ สอนกระตุ้นเพื่อสร้างความสนใจแก่
นักเรียนหรือตรวจสอบ ทบทวนความรู้และประสบการณ์เดิมของนักเรียน เพื่อน าเข้าสู่การเรียนรู้
บทเรียนใหม่ 
        2. ขัน้ส ารวจ/ขัน้ส ารวจข้อมูลเพื่อการค้นพบ (Exploration) เป็นขัน้ที่นักเรียน
ได้ปฏิบัติกิจกรรมโดยอาจปฏิบัติเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล โดยนักเรียนสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์เดิมมาสร้างความสมัพันธ์กับความรู้ใหม่ จึงท าให้นักเรียนสามารถค้นพบหรือสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง โดยครูผู้ สอนมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ เป็นที่ปรึกษา 
และเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการค้นพบ สร้างความรู้ด้วยตนเอง กล่าวโดยสรุปขัน้นีเ้ป็นขัน้ที่
นกัเรียนได้ค้นพบมโนทศัน์ 
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        3. ขัน้อธิบาย/ขัน้น าเสนอข้อมลูเพื่อการค้นพบ (Eplanation) เป็นขัน้ที่นกัเรียน
อธิบายหรือน าเสนอมโนทัศน์ ความรู้ ที่ค้นพบในขัน้ที่ 2 โดยอาจใช้ความรู้และประสบการณ์เดิม
เป็นฐาน ประกอบกบัหลกัฐานและข้อมลูที่ค้นพบใหม่ ครูผู้สอนมีบทบาทตัง้ค าถามและให้ความรู้
หรือข้อมลูเพิ่มเติม เพื่อให้นกัเรียนกระจ่างชดัยิ่งขึน้ 
        4. ขัน้ขยายหรือประยุกต์ใช้มโนทัศน์/ขัน้ประยุกต์ใช้ (Elaboration) เป็นขัน้ที่

นกัเรียนประยุกต์ใช้มโนทศัน์ในสถานการณ์ใหม่ หรือในสภาพการณ์ที่เป็นจริง หรืออาจขยายมโน

ทศัน์นัน้ ๆ ให้กว้างขึน้ จนก่อให้เกิดความรู้ที่ลกึซึง้ หรือมโนทศัน์อ่ืน ๆ ที่สมัพนัธ์หรือเก่ียวข้องกนั 

        5. ขัน้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Evaluation) ขัน้นีเ้ป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการต่าง ๆ โดยมุ่งให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้มาประมวลและประยุกต์ใช้หรือน าผลการ

ค้นพบ มาจดัแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด ทกัษะและเจตคติต่อการท ากิจกรรมต่าง ๆ โดย

มีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนัและปฏิสมัพนัธ์กบัครู ก่อให้เกิดสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2561, น.219-220) ได้เสนอ
รูปแบบ การจดัการเรียนรู้โดยใช้วฏัจกัรการเรียนรู้แบบ 5 ขัน้ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
        1. ขัน้สร้างความสนใจ (Engage) เป็นการน าเข้าสู่บทเรียนหรือเร่ืองที่สนใจ 
ซึง่เกิดจากความสงสยั ความสนใจของนกัเรียนหรือเร่ืองที่สนใจ ซึ่งเกิดจากความสงสยั ความสนใจ
ของนักเรียน หรือเกิดจากความรู้เดิมของนักเรียน กระตุ้นให้เกิดค าถาม หรือครูจัดกิจกรรม หรือ
สถานการณ์ที่กระตุ้นให้นักเรียนสนใจ สงสยั ตัง้ค าถาม จนน าไปสู่การศึกษาค้นคว้า แก้ปัญหา 
หรือการทดลอง โดยครูอาจใช้วิธีกระตุ้นความสนใจ ได้หลายแบบ เช่น น าเสนอข้อมูล สาธิต เล่า
เร่ือง อภิปรายหรือสนทนา ใช้สื่อ ใช้เกมส์ สร้างสถานการณ์ 
        2. ขัน้ส ารวจและค้นหา (Explore) นักเรียนด าเนินการส ารวจ ค้นหา ทดลอง 
และรวบรวมข้อมูล มีการวางแผนการส ารวจ ตรวจสอบหรือออกแบบการทดลอง ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม เช่น สังเกต ทดลอง รวบรวมข้อมูล โดยครูเตรียมกิจกรรมและคอยถามค าถามเพื่อให้
นกัเรียนได้ค้นคว้าหรือเก็บข้อมลูที่จ าเป็น 
        3. ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป (Explain) นักเรียนน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ
และค้นหามาวิเคราะห์และอภิปรายร่วมกนั พร้อมทัง้น าเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ อาจเป็นรูป
วาด แผนผงั หรืออาจเป็นผลงานที่มีความหลากหลาย เพื่อสนบัสนุนสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยการลง
ข้อสรุปนัน้ควรมีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีเอกสารอ้างอิงหลักฐานประกอบการให้เหตุผลอย่าง
ชดัเจน 
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        4. ขัน้ขยายความรู้ (Elaborate) ครูจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ให้นักเรียนได้
ขยายกรอบความคิดให้กว้างขึน้หรือเชื่อมโยงความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ ด้วยการตัง้ประเด็น
เพื่อให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันประกอบการตัง้ค าถามให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดหรือเชื่อมโยง
ความรู้ โดยนักเรียนสามารถยกสถานการณ์ ตัวอย่าง ประยุกต์ความรู้ไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนหรือ
สร้างค าถามใหม่เพื่อน าไปสูก่ารสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
        5. ขัน้ประเมิน (Evaluate) ครูจดักิจกรรมให้นกัเรียนได้ประเมินการเรียนรู้ของ
ตนเอง เพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง อีกทัง้ให้นกัเรียนได้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของความรู้ที่ได้และเปรียบเทียบความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม 

จึงสรุปได้ว่า ในการจดัการเรียนรู้โดยใช้วฏัจกัรการเรียนรู้แบบ 5 ขัน้เป็นรูปแบบการ

เรียนการสอนหนึ่งที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  เหมาะกับการหาข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ที่ต้องการ

ค าตอบที่ลึกลงไป  ฝึกให้นักเรียนได้คิดและปฏิบติั แสวงหาค าตอบและสร้างองค์ความ รู้ใหม่ด้วย

ตนเอง จึงเหมาะสมกับน าไปต่อยอดองค์ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ตามหน่วย

การเรียนรู้บูรณาการแบบสะเต็มศึกษา ด้วยเหตนุีผู้้ วิจยัจึงเลือกน าการจดัการเรียนรู้โดยใช้วฏัจกัร

การเรียนรู้แบบ 5 ขัน้ ของ(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2561, น.219-

220) ผนวกกับการออกแบบเชิงวิศวกรรม มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้

บูรณาการแบบ STEM เร่ือง เสียง ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ 

ดงันี ้

      1. ขัน้สร้างความสนใจ (Engage) เป็นการน าเข้าสู่บทเรียนหรือเร่ืองที่สนใจ ซึ่ง

เกิดจากความสงสยั ความสนใจของนักเรียนหรือเร่ืองที่สนใจ ซึ่งเกิดจากความสงสยั ความสนใจ

ของนักเรียน หรือเกิดจากความรู้เดิมของนักเรียน กระตุ้นให้เกิดค าถาม หรือครูจัดกิจกรรม หรือ

สถานการณ์ที่กระตุ้นให้นักเรียนสนใจ สงสยั ตัง้ค าถาม จนน าไปสู่การศึกษาค้นคว้า แก้ปัญหา 

หรือการทดลอง โดยครูอาจใช้วิธีกระตุ้นความสนใจ ได้หลายแบบ เช่น น าเสนอข้อมูล สาธิต เล่า

เร่ือง อภิปรายหรือสนทนา ใช้สื่อ ใช้เกมส์ สร้างสถานการณ์ 

        2. ขัน้ส ารวจและค้นหา (Explore) นักเรียนด าเนินการส ารวจ ค้นหา ทดลอง 
และรวบรวมข้อมูล มีการวางแผนการส ารวจ ตรวจสอบหรือออกแบบการทดลอง ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม เช่น สังเกต ทดลอง รวบรวมข้อมูล โดยครูเตรียมกิจกรรมและคอยถามค าถามเพื่อให้
นกัเรียนได้ค้นคว้าหรือเก็บข้อมลูที่จ าเป็น 
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        3. ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป (Explain) นักเรียนน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ
และค้นหามาวิเคราะห์และอภิปรายร่วมกนั พร้อมทัง้น าเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ อาจเป็นรูป
วาด แผนผงั หรืออาจเป็นผลงานที่มีความหลากหลาย เพื่อสนบัสนุนสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยการลง
ข้อสรุปนัน้ควรมีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีเอกสารอ้างอิงหลักฐานประกอบการให้เหตุผลอย่าง
ชดัเจน 
        4. ขัน้ขยายความรู้ (Elaborate) ครูจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ให้นักเรียนได้
ขยายกรอบความคิดให้กว้างขึน้หรือเชื่อมโยงความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ ด้วยการตัง้ประเด็น
เพื่อให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันประกอบการตัง้ค าถามให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดหรือเชื่อมโยง
ความรู้ โดยนักเรียนสามารถยกสถานการณ์ ตัวอย่าง ประยุกต์ความรู้ไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนหรือ
สร้างค าถามใหม่เพื่อน าไปสูก่ารสร้างองค์ความรู้ใหม่  
        5. ขัน้ประเมิน (Evaluate) ครูจดักิจกรรมให้นกัเรียนได้ประเมินการเรียนรู้ของ
ตนเอง เพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง อีกทัง้ให้นกัเรียนได้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของความรู้ที่ได้และเปรียบเทียบความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม 

3.3 บทบาทครูในการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร 
5 ขัน้ (5E) 

การน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร 5 ขัน้ (5E) ไปใช้ ผู้สอนควรจัดเตรียม

กิจกรรมให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของนักเรียน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูต้องมีความรู้

เก่ียวกบับทบาทครูและบทบาทนกัเรียน เพื่อช่วยให้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2548, น.74 - 75) ได้กล่าวถึงบทบาทครูในการจัดการเรียนรู้

ตามแนววฏัจกัรการเรียนรู้ ไว้ดงันี ้

1. เป็นผู้กระตุ้นให้นกัเรียนคิด (Catalyst) โดยก าหนดปัญหา แล้วให้นกัเรียนวางแผน

ตอบเอง หรือกระตุ้นให้นกัเรียนก าหนดปัญหา และวางแผนค าตอบเอง 

2. เป็นผู้ ให้การเสริมแรง (Reinforcer) โดยการให้รางวลั หรือกลา่วชม เพื่อให้ก าลงัใจ 

และเพื่อเกิดพฤติกรรมการสอนอย่างต่อเนื่อง 

3. เป็นผู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback actor) โดยการบอกข้อดี ข้อบกพร่องแก่

นกัเรียน 

4. เป็นผู้แนะน าและก ากับ (Guide and director) เป็นผู้แนะน าเพื่อให้เกิดความคิด

และก ากบัควบคมุมิให้ออกนอกลูน่อกทาง 
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5. เป็นผู้จัดระเบียบ (Organizer) เป็นผู้จดับรรยากาศและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รวมทัง้

อปุกรณ์สื่อการสอนแก่นกัเรียน 

สุนีย์ เหมะประสิทธ์ิ (2543, น.231-232)ได้กล่าวถึงบทบาทของครูในการจัดการ

เรียนรู้ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ตามที่โครงการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา 

สหรัฐอเมริกา ได้สรุปไว้ดงัตาราง 2 

ตาราง 2 บทบาทครูในการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขัน้ (5E) 

ขัน้ตอนการ
จัดการเรียนรู้ 
แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 5 ขัน้ (5E) 

บทบาทครู 

สิ่งท่ีควรท า สิ่งท่ีไม่ควรท า 

1 .ขั ้ น น า เ ข้ า สู่
บทเรียน 
(Engagement) 

1. สร้างความสนใจ 
2. สร้างความอยากรู้อยากเห็น 
3. ตัง้ค าถาม 

1. อธิบายมโนมติ 
2.ให้นิยามหรือค าตอบ 
3.พดูสรุป 

2.ขั ้นส ารวจและ
ค้นหา  
(Exploration 
Phase) 

 1. ทบทวนมโนมติหรือเร่ืองที่นักเรียนมี
ความรู้และความคิดมาก่อน 
2.กระตุ้นให้นกัเรียนท างานร่วมกนั 
โดยครูไม่สอนโดยตรง 
3.ฟังและสงัเกตปฏิสมัพนัธ์ของนกัเรียน 
4.ตัง้ค าถามเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้นักเรียน
ได้สืบเสาะอย่างมีทิศทางหรือเข้าร่องรอย 

1. พดูตดับท 
2.บรรยาย 
3.บอกค าตอบ 
4.บอกหรืออธิบด าเนินการ
แก้ปัญหา 
5.บอกนกัเรียนว่าปฏิบติัผิด 

3.ขัน้อธิบาย 
(Explanation 
Phase) 

1. กระตุ้นให้นักเรียนอธิบายมโนมติและ
ให้ค านิยามด้วยค าพดูของนกัเรียนเอง 
2.ตัง้ค าถามเพื่ อหาหลักฐาน โดยให้
นกัเรียนชีแ้จงมโนมติ 

1 .ล ะ เล ย ห รื อ ไ ม่ ส น ใ จ
ค าอธิบายของนกัเรียน 
2.แนะน ามโนมติหรือทักษะที่
ไม่เก่ียวข้องกบัสิ่งที่เรียน 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ขัน้ตอนการ
จัดการเรียนรู้ 
แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 5 ขัน้ (5E) 

บทบาทครู 

สิ่งท่ีควรท า สิ่งท่ีไม่ควรท า 

3.ขัน้อธิบาย 
(Explanation 
Phase) 

3 . เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ นั ก เ รี ย น ไ ด้ ใ ช้
ประสบการณ์ เดิม เป็นฐานของการ
อธิบายมโนมติที่ค้นพบ 
4.ให้ค านิยามที่เป็นแบบแผนหรืออธิบาย
และแสดงแผนผังเพื่อให้นักเรียนชีแ้จง
มโนมตินัน้ ๆ 
5. ให้ ค านิ ย ามที่ เป็ นแบบแผนห รือ
อธิบายและแสดงแผนผังเพื่อให้นักเรียน
เข้าใจมโนมตินัน้ ๆ 

3 .ล ะ เล ย ห รื อ ไ ม่ ส น ใ จ
ค าอธิบายของนกัเรียน 
4.แนะน ามโนมติหรือทักษะที่
ไม่เก่ียวข้องกบัสิ่งที่เรียน 
5. อ้างอิงผลการเรียนรู้กับ
กิจกรรมที่ได้ปฏิบติัมาแล้ว 

4. ขัน้ขยาย
ความรู้  
(Elaboration 
Phase) 
 

1. คาดหวังให้นักเรียนได้ใช้นิยามศัพท์
แผนผงัและค าอธิบายในขัน้ที่  
2.กระตุ้นให้นกัเรียนใช้นิยามศพัท์แผนผงั
และค าอธิบายในขัน้ที่ 3 
2. กระตุ้นให้นกัเรียนใช้หรือขยายมโนมติ
และทกัษะในสถานการณ์ใหม่ 
3.ตัง้ค าถามให้นักเรียนทบทวนความ
เข้าใจของตนเอง เช่น นักเรียนรู้อะไร
ท าไมนกัเรียนจึงคิดเช่นนัน้ 

1. ใหค าตอบเก่ียวกบันิยาม 

2.บอกว่านกัเรียนผิด 

3.บรรยาย 

4.ชีน้ านักเรียนทีละขัน้ เพื่อ
แก้ปัญหา 
5 .อ ธิ บ าย วิ ธี ด า เนิ น ก า ร
แก้ปัญหา 
 

5. ขัน้ประเมินผล 
(Evaluation 
Phase) 

 1. อนุญาตให้นักเรียนประเมินผลการ
เรียนรู้ของตนแต่ละกลุม่ 
2 .ตั ้งค าถ ามปลาย เปิ ด  เช่ น  ท า ไม
นักเรียนจึงคิดว่า....นักเรียนมีหลักฐาน
อะไรบ้าง....นกัเรียนรู้เก่ียวกบั...อะไรบ้าง 
 

1. ให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่
ใช้แก้ปัญหา 
2.ชีน้ านักเรียนทีละขัน้ เพื่อ
แก้ปัญหา 
3 .ท ด ส อ บ ค า ศั พ ท์ แ ล ะ
ข้อเท็จจริง 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

ขัน้ตอนการ
จัดการเรียนรู้ 
แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 5 ขัน้ (5E) 

บทบาทครู 

สิ่งท่ีควรท า สิ่งท่ีไม่ควรท า 

5. ขัน้ประเมินผล 
(Evaluation 
Phase) 

3.ค้นหาหลักฐานที่ นัก เรียน เปลี่ ยน
ความคิดและพฤติกรรม 
4.สังเกตว่านักเรียนเกิดการประยุกต์ใช้
มโนมติและทกัษะใหม่หรือไม่ 
5.ประเมินความรู้และทกัษะของนกัเรียน 
 

4.ชีแ้นะความคิดและมโนมติ
ใหม่ 
5.สร้างความสบัสนหรือกวน 
6.ส่งเสริมการอภิปรายที่ไม่
สมัพันธ์กนัมโนมติหรือทกัษะ
นัน้ ๆ 

 
ที่มา: สนีุย์ เหมะประสิทธ์ิ (2543)  เอกสารค าสอนวิชา ปถ421 วิททยาศาสตร์ส าหรับครู

ประถม. หน้า 231 – 232 
 
จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า บทบาทหน้าที่ของครูในการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการ

เรียนรู้ 5 ขัน้ (5E) ครูมีบทบาทหน้าที่ในการสร้างสถานการณ์ที่เหมาะสมกบัการเรียนรู้ของนกัเรียน 
คอยกระตุ้นให้ผู้ เรียนมีค าถาม รู้จักคิดแก้ปัญหา คิดค้นหาค าตอบ  คอยจัดวัสดุอุปกรณ์ในการ
ทดลอง ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นกัเรียนในการสืบค้น การส ารวจและรวบรวมข้อมูล นอกจากนีค้รู
ยังท าหน้าที่เป็นผู้ อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติการทดลอง ให้ค าแนะน าและร่วมอภิปราย
สรุปผลความรู้ที่ได้จากการทดลองมาเป็นองค์ความรู้ของนักเรียนเอง โดยครูไม่ต้องบอกค าตอบ
ลว่งหน้า 
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4. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 นักวิชาการทางการศึกษาได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว้หลาย

ความหมาย(จิระพา สุโขวัฒนกิจ, 2556, น.35; จุฬาลักษณ์ ยิม้ดี, 2556, น.45; พิมพันธ์ เดชะ

คปุต์, 2545, น.109; สรุศกัด์ิ แซ่เตียว, 2549, น.29; อทิติย์ ชูตระกูลวงศ์, 2556, น.64) ซึ่งสามารถ

วิเคราะห์และสรุปความหมายได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความส าเร็จหรือ

ความสามารถที่เกิดการการเรียนรู้ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ  โดยวดัผล

การเรียนรู้จากคะแนนของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึงคะแนนของ

นักเรียนที่ ได้จากความรู้ความสามารถหรือมวลประสบการณ์ทัง้ปวงท่ีนักเรียนได้รับจาก

ประสบการณ์การเรียนการสอนหรือฝึกอบรมจากที่บ้านและที่โรงเรียน  ท าให้นักเรียนเกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึง่สามารถวดัได้จากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 4.2 ทฤษฏีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 Bloom (1956 อ้างถึงใน วราลี สินธุวา (2560, น.64-65)ได้จ าแนกจุดมุ่งหมายของ

การเรียนรู้แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

ด้านพทุธิพิสยั (Cognitive Domain) เป็นวตัถุประสงค์ทางการเรียนการสอนที่มุ่ง

พฒันานกัเรียนเก่ียวกบัการระลกึหรือการจดจ าความรู้และการพฒันาความสามารถทาง

สติปัญญา 

ด้านจิตพิสยั (Affective Domain) เป็นวตัถปุระสงค์ทางการเรียนการสอนที่มุ่ง

พฒันานกัเรียนเก่ียวกบัความสนใจ เจตคติ คณุค่า ความซาบซึง้และการปรับตวั 

ด้านทกัษะพิสยั (Psychomotor Domain) เป็นวตัถุประสงค์ทางการเรียนการ

สอนที่มุ่งพฒันานกัเรียนเก่ียวกบัทกัษะความช านาญในการด าเนินงาน 

โดยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในงานวิจยันีส้อดคล้องกบัการเรียนรู้ด้านพทุธิพิสยั โดย   

(Bloom (1956 อ้างถึงในวราลี สินธุวา, 2560, น.64-65)ได้กลา่วถึงล าดบัขัน้ของความรู้จากขัน้ที่มี

ระดบัความซบัซ้อนของการคิดน้อยที่สดุไปหาขัน้ที่มีความซบัซ้อนมากที่สดุ โดยมี 6 ระดบั ดงันี ้

 1. ความ รู้ความจ า (Knowledge) ความสามารถในการเก็บ รักษามวล

ประสบการณ์ต่าง ๆ จากการที่ได้รับรู้ไว้และระลึกสิ่งนัน้ได้เมื่อต้องการเปรียบดังเทปบนัทึกเสียง
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หรือวีดีทศัน์ที่สามารถเก็บเสียงและภาพของเร่ืองราวต่าง ๆ ได้ สามารถเปิดฟังหรือดภูาพเหล่านัน้

ได้ เมื่อต้องการ 

 2. ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นความสามารถในการจับใจความส าคัญ

ของสื่อและสามารถแสดงออกมาในรูปของการแปลความ ตีความ คาดคะเน ขยายความ หรือ การ

กระท าอ่ืน ๆ  

 3. การน าความรู้ไปใช้ (Application) เป็นขัน้ที่นักเรียนสามารถน าความรู้

ประสบการณ์ ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ 

จึงจะสามารถน าไปใช้ได้ 

 4. การวิเคราะห์ (Analysis) นกัเรียนสามารถคิด หรือ แยกแยะเร่ืองราวสิ่งต่าง ๆ 

ออกเป็นสว่นย่อย เป็นองค์ประกอบที่ส าคญัได้ และมองเห็นความสมัพนัธ์ของสว่นที่เก่ียวข้องกนั 

ความสามารถในการวิเคราะห์จะแตกต่างกนัไปแล้วแต่ความคิดของแต่ละคน 

 5. การสงัเคราะห์ (Synthesis) ความสามารถในการที่ผสมผสานสว่นย่อย ๆ เข้า

เป็นเร่ืองราวเดียวกนัอย่างมีระบบ เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่สมบรูณ์และดีกว่าเดิม อาจเป็นการถ่ายทอด

ความคิดออกมาให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ง่าย การก าหนดวางแผนวิธีการด าเนินงานขึน้ใหม่ หรือ อาจจะ

เกิดความคิดที่จะสร้างความสมัพนัธ์ของสิ่งที่เป็นนามธรรมขึน้มาในรูปแบบใหม่ หรือ องค์ความรู้

ใหม่ 

 6. การประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถในการตัดสิน ตีราคา หรือ 

สรุปเก่ียวกับคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ออกมาในรูปของคุณธรรมหรือคุณค่าอย่างมีกฎเกณฑ์ที่

เหมาะสม ซึง่อาจเป็นไปตามเนือ้หาสาระในเร่ืองนัน้ ๆ หรืออาจเป็นกฎเกณฑ์ที่สงัคมยอมรับก็ได้ 

 จากองค์ประกอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีกล่าวไปข้างต้น ผู้ วิจัยได้พิจารณาให้

ครอบคลุมผลการเรียนรู้และพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม   4 ระดับ 

ได้แก่  

 1. ความ รู้ความจ า (Knowledge) ความสามารถในการเก็บ รักษามวล

ประสบการณ์ต่าง ๆ จากการที่ได้รับรู้ไว้และระลกึสิ่งนัน้ได้เมื่อต้องการ 

 2. ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นความสามารถในการจับใจความส าคัญ

ของสื่อ และสามารถแสดงออกมาในรูปของการแปลความ ตีความ คาดคะเน ขยายความ หรือ 

การกระท าอื่น ๆ  
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 3. การน าความรู้ไปใช้ (Application) เป็นขัน้ที่นักเรียนสามารถน าความรู้

ประสบการณ์ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้  

 4. การวิเคราะห์ (Analysis) นกัเรียนสามารถคิด หรือ แยกแยะเร่ืองราวสิ่งต่าง ๆ  

ออกเป็นสว่นย่อยที่เป็นองค์ประกอบที่ส าคญั และมองเห็นความสมัพนัธ์ของสว่นที่เก่ียวข้องกนั  

4.3 ลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดี 
 ชวาล แพรัตกุล (2552, น.284) ได้เสนอลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนที่ดี ได้ดงันี ้

 1. มีความเที่ยงตรง หมายถึง เคร่ืองมือที่สามารถวดัได้ตรงตามจุดประสงค์และ

เนือ้หาที่ต้องการ 

 2. มีความเชื่อมั่น หมายถึง เคร่ืองมือวัดให้ผลการวัดได้คงที่  ไม่ว่าจะน า

เคร่ืองมือนีไ้ปสอบวดัก่ีครัง้ก็ตาม 

 3. มีความเป็นปรนัยซึ่งครอบคลุมลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ ค าถามมีความ

ชดัเจนการตรวจคะแนนให้ชดัเจน ท าให้ผู้ตรวจไม่ว่าใครก็ตามตรวจให้คะแนนได้ตรงกนั 

 4. การแปลความหมายตรงกัน กล่าวคือ คะแนนที่ได้บอกสภาพของผู้ สอบ

ตรงกันมีการถามลึก หมายถึง ไม่ถามเพียงแค่พฤติกรรมขัน้ความรู้ความจ า ถามต ารา หรือที่

ครูผู้ สอนเท่านัน้ แต่ต้องถามพฤติกรรมขัน้สูงกว่า ได้แก่ ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์                    

การสงัเคราะห์ และประเมินค่า 

 5. มีความยุติธรรม หมายถึง ข้อค าถามต้องไม่มีช่องทางแนะ ข้อค าถามค้นหา

เด็กที่ฉลาด เด็กต้องไม่สามารถใช้ไหวพริบในการเดาได้ถูก ไม่เปิดโอกาสให้คนเกียจคร้านที่ดตู ารา

ลวก ๆ ตอบได้ ข้อค าถามมีลกัษณะยัว่ยใุห้คิด และที่ส าคญัข้อค าถามต้องเป็นแบบอย่างในทางที่ดี 

หมายถึง ข้อสอบต้องประกอบด้วยค าถามที่สร้างแบบอย่างที่ดีแก่นกัเรียน ไม่ควรถามสิ่งที่เป็น

ตวัอย่างที่ไม่เหมาะสม 

 6. มีอ านาจจ าแนก หมายถึง ข้อสอบต้องประกอบด้วยค าถามที่สามารถจ าแนก

กลุม่ผู้สอบที่มีความสามารถสงูและความสามารถต ่าออกจากกนัได้อย่างชดัเจน 
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 7. ค่าความยากง่าย หมายถึง ข้อสอบที่ดีต้องไม่ยากเกินไป คือ มีผู้ที่สามารถท า

ข้อสอบนีแ้ละได้คะแนน ขณะเดียวกนัก็ต้องไม่ง่ายเกินไป จนไม่สามารถจ าแนกความสามารถของ

ผู้สอนได้  

 8. มีความเฉพาะเจาะจง หมายถึง ข้อสอบนัน้จะต้องประกอบด้วยค าถามทีมี

ความชดัเจน ไม่คลมุเครือ จนผู้สอบตีความหมายได้แตกต่างกนั 

 9. มีประสิทธิภาพ หมายถึง ข้อสอบนัน้จะต้องน าไปใช้ได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก             

ไม่สิน้เปลืองเวลา เงิน และแรงงาน สามารถน าผลการสอบไปใช้ได้อย่างคุ้มค่า 

จากการศึกษาลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี สรุปได้ว่า

ข้อสอบต้องวดัความสามารถของนกัเรียนได้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ ถูกต้อง

ตามเนือ้หารายวิชา มีข้อค าถามชัดเจน วัดความรู้ได้หลายระดับ มีประสิทธิภาพที่ดี มีความ

เที่ยงตรง ความยาก อ านาจจ าแนก และความเชื่อมัน่ ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 

4.4 ขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ส าหรับขัน้ตอนในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนนัน้ นกัการศกึษา

หลายท่าน(พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2548, น.99 - 101; ศิริชัย กาญจนวาลี, 2552, น.165)ได้กล่าวถึง

ขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ไว้ดงันี ้ 

1. ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เป็นผลการเรียนรู้ที่เป็นผลการ

เรียนรู้ที่ผู้สอนมุ่งหวงัจะให้เกิดขึน้กับผู้ เรียน โดยจะต้องก าหนดไว้ล่วงหน้าส าหรับเป็นแนวทางใน

การจัดการเรียนการสอน และการสร้างแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิ จากนัน้ล าดบัความส าคัญของ

จดุประสงค์เพื่อน าไปก าหนดจ านวนข้อที่จะน าไปสร้างแบบทดสอบ 

2. สร้างตารางวิเคราะห์หลกัสตูร (Test blueprint) ซึง่เป๋นตารางแสดงความสมัพนัธ์

ระหว่างจดุประสงค์การเรียนรู้กบัเนือ้หา ตารางนีท้ าให้ผู้สร้างแบบทดสอบมัน่ใจได้ว่าแบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่สร้างขึน้มาสามารถวดัเนือ้หาในหลกัสตูรได้สมดลุและสอดคล้องกบั

จดุประสงค์ที่ก าหนด 

3. ก าหนดชนิดของข้อสอบและศึกษาวิธีสร้าง ซึ่งชนิดของข้อสอบนัน้มีหลายรูปแบบ 

เช่น แบบถูกผิด แบบจบัคู่ แบบเลือกตอบ แบบเติมค า แบบตอบสัน้ หรือแบบความเรียงทัง้นีผู้้ออก

ข้อสอบต้องพิจารณาและตัดสินใจว่าจะใช้รูปแบบใด โดยต้องเลือกให้สอดคล้องกับจุดประสงค์
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การเรียนรู้และวยัของผู้ เรียน แล้วศึกษาวิธีเขียนข้อสอบชนิดนัน้ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการ

และวิธีการเขียนข้อสอบ 

4. เขียนข้อสอบตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ โดยให้สอดคล้องกับตารางวิเคราะห์

หลกัสตูรและจดุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 

5. ตรวจทานข้อสอบ เพื่อให้ข้อสอบที่เขียนไว้มีความถูกต้องตามหลกัวิชา มีความ

สมบูรณ์ครบถ้วนตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในตารางวิเคราะห์หลกัสูตร ก่อนที่จะจัดพิมพ์และ

น าไปใช้ 

6. ทดลองสอบกบักลุ่มที่มีลกัษณะคล้ายคลึงกันกับกลุ่มที่ ต้องการทดสอบจริง แล้ว

น าผลการสอบมาวิเคราะห์และปรับปรุงแบบทดสอบให้มีคณุภาพ  

7. จากผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยหากพบว่าแบบทดสอบใด

ไม่มีคุณภาพหรือมีคุณภาพไม่ดีพอ อาจจะต้องตดัทิง้หรือปรับปรุงแก้ไขข้อสอบให้มีคณุภาพดีขึน้

แล้วจึงจดัท าแบบทดสอบฉบบัจริงที่จะน าไปทดสอบกบักลุม่เป้าหมายต่อไป 

 จากการศึกษาขัน้ตอนการพัฒนาแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ผู้วิจยัจึง

ได้แนวทางในการพฒันาเคร่ืองมือ โดยเร่ิมต้นจากการวิเคราะห์หลกัสตูร เพื่อวิเคราะห์เนือ้หาและ

พฤติกรรมที่ต้องการวัด ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการวัดส าหรับใช้เป็นแนวทางในการ

จดัการเรียนการสอนและการสร้างข้อสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ ก าหนดชนิดของข้อสอบและศึกษาวิธีการ

สร้าง จากนัน้ด าเนินการออกข้อสอบตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในตารางวิเคราะห์หลักสูตร 

เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ จากนัน้น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี

สร้างขึน้เสนอผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (IOC) โดยมีเกณฑ์

การผ่าน 0.5 ขึน้ไป แล้วจึงน าเข้าสูก่ระบวนการทดลองสอบ (Try out) เพื่อน าแบบทดสอบดงักลา่ว

มาวิเคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือ ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าความยากง่าย อ านาจจ าแนกรายข้อ และ          

ค่าความเชื่อมัน่ของเคร่ืองมือทัง้ฉบบั ซึง่ผู้วิจยัได้น าหลกัการดงักล่าวและพฤติกรรมด้านพทุธิพิสยั   

ของบลมู (Bloom) 4 ด้าน ได้แก่ ความรู้ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ และการวิเคราะห์ มาใช้

ในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก  
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5. เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
5.1 ความหมายของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 การแก้ปัญหาจากการสร้างสรรค์ตามที่นกัการศกึษาได้ให้ความหมายไว้สามารถ

สรุปความได้ว่า (นงนชุ เอกตระกลู, 2560, น.23; เฟ่ืองลดา จิตจกัร, 2558, น.20; สิทธิชยั ชมพู

พาทย์, 2554, น.13) ได้สรุปความหมายการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไว้ว่า การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์  หมายถึง กระบวนการมุ่งหาค าตอบและแก้ปัญหา รวมถึงการพฒันาสภาวะที่มีอยู่ให้ดี

ขึน้ โดยการท างานร่วมกนัระหว่างการคิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในการเลือก

และประเมินวิธีแก้ปัญหาจนได้วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สดุ ดงันัน้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ตาม

การวิจยัในครัง้นี ้ หมายถึง กระบวนการในการแก้ปัญหาและมุ่งหาค าตอบ ด้วยวิธีการใหม่ ๆ          

ที่แตกต่างจากเดิมและท าให้สภาวะที่เป็นอยู่ดีขึน้ 

5.2 กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
มีนกัจิตวิทยาและนกัวิชาการหลายท่านได้เสนอกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์อย่างเป็นขัน้เป็นตอนไว้ ดงันี ้

Davis (1983 อ้างถึงใน สนุชัชา ศภุธรรมวิทย์ (2556, น.53) ได้กลา่วถึง กระบวนการ

เกิดความคิดสร้างสรรค์ ตามที่มลูนิธิเพื่อการศกึษาความคิดสร้างสรรค์ (The Creative Education 

Foundation) ใช้อยู่ในปัจจุบนั เรียกกระบวนการนีว้่า กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

กระบวนการนีจ้ะเร่ิมต้นด้วยการมีปัญหาที่ยุ่งเหยิง (Mess) กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

แบ่งออกเป็นขัน้ ๆ ดงันี ้

 ขัน้ที่ 1 การค้นหาความจริง (Fact finding) เมื่อเกิดปัญหาที่ท าให้มีความวิตก

กงัวล จ าเป็นต้องพยายามหาข้อมลูเก่ียวกบัปัญหาที่เกิดขึน้ เพื่อท าให้ทราบว่าปัญหานัน้คืออะไร 

 ขัน้ที่ 2 การค้นหาปัญหา (Problem finding) จากขัน้ที่ 1 เมื่อได้ข้อมลูเก่ียวกบั

ปัญหาแล้วในขัน้นีจ้ะพิจารณาถึงมลูเหตแุละแนวทางที่เป็นไปได้ โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ใน

หลายๆ แนวทางให้ได้มากที่สดุ จากนัน้จึงน าแนวทางทัง้หมดมาคดัเลือกหาแนวทางที่เหมาะสม

ที่สดุเพียง 1 หรือ 2 แนวทาง แล้วตัง้เป็นประเด็นปัญหาเพื่อค้นหาวิธีการแก้ไขต่อไปในขัน้ที่ 3 

 ขัน้ที่ 3 การค้นหาความคิด (Idea Finding) เมื่อได้ประเด็นปัญหาจากขัน้ที่ 2 

แล้ว ในขัน้นีเ้ป็นการระดมความคิดเพื่อหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาตามประเด็นที่ตัง้ไว้อย่างอิสระ โดย

ไม่มีการประเมินความเหมาะสมในขัน้นี ้
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 ขัน้ที่ 4 การค้นหาค าตอบ (Solution finding) ในขัน้นีเ้ป็นขัน้ตอนของการ

พิจารณาคดัเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมที่สดุจากวิธีการท่ีหามาได้ในขัน้ที่ 3 โดยเร่ิมแรกจะต้องหา

หลกัเกณฑ์ในการเลือก เช่น ความประหยดั ความรวดเร็ว เป็นต้น เมื่อได้หลกัเกณฑ์ที่เหมาะสม

แล้ว จึงน าหลกัเกณฑ์ดงักลา่วไปพิจารณาคดัเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สดุ 

 ขัน้ที่ 5 การค้นหาค าตอบที่เป็นที่ยอมรับ (Acceptance finding) ขัน้ตอนนีจ้ะ

เป็นการน าเอาวิธีการที่เหมาะสมที่สดุจากขัน้ที่ 4 มาพิสจูน์ให้เห็นว่าสามารถน าไปใช้ได้จริง รวมทัง้

การเผยแพร่ความคิดนัน้ให้ผู้ อ่ืนลองปฏิบติัเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ 

 สิทธิชัย ชมพูพาทย์ (2554, น.25) ได้สังเคราะห์แนวคิดการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์และสามารถสรุปเป็นขัน้ตอนซึง่มีทัง้สิน้ 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

 ขัน้ที่ 1 การเข้าถึงปัญหา คือ การท าความเข้าใจ ท าความรู้จักกับสถานการณ์ที่

เป็นปัญหาโดยศึกษารายละเอียดของสถานการณ์อย่างรอบด้าน เพื่อระบุปัญหาที่จะต้องแก้ไข 

ส ารวจข้อมลูจากแหล่งข้อมลู ก าหนดกรอบของปัญหา ประกอบด้วย 1) เห็นความส าคญั คือ ระบุ

และอธิบายความส าคัญของปัญหาทัง้ในความคิดของตนเองและผู้ อ่ืน รวมถึงมีความคิดที่

เหมาะสมต่อปัญหา 2) การส ารวจข้อมูล คือ การส ารวจข้อมูลที่เก่ียวข้องกับปัญหาเพื่อท าความ

เข้าใจกบัสถานการณ์อย่างรอบด้าน 3) การระบุปัญหา คือ การตดัสินว่าปัญหาที่เกิดขึน้ทัง้หมดนัน้

มีปัญหาใดที่เป็นปัญหาที่แท้จริงและต้องน ามาแก้ไข และความคิดใดเป็นความคิดที่เหมาะสมต่อ

การแก้ปัญหา 

 ขัน้ที่  2 การคิดวิธีการแก้ปัญหา คือ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการหาวิธี

แก้ปัญหาให้มากที่สุด โดยไม่มีการตัดสินว่าความคิดใดที่ผิดหรือถูก ยึดมั่นว่าความคิดที่ได้เป็น

ความคิดที่ส าคญัส าหรับการแก้ปัญหา รวมถึงการสร้างวิธีการแก้ปัญหาใหม่จากวิธีการแก้ปัญหา

เดิม 

 ขัน้ที่ 3 การเลือกและเตรียมการ คือ การประเมินวิธีการแก้ปัญหาด้วยเกณฑ์ที่

สร้างขึน้จนได้วิธีที่ ดีที่สุด จากนัน้จึงพิจารณาสิ่งสนับสนุนและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึน้ใน

กระบวนการแก้ปัญหาและการวางแผนใหม่โดยมีขัน้ตอน คือ 1) การเลือกวิธีการแก้ปัญหา โดย

การสร้างเกณฑ์คัดเลือกวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดท าการประเมินวิธีการแก้ปัญหาและเลือกวิธีการ

แก้ปัญหา 2) การคาดการณ์ผลกระทบเป็นการระบุสิ่งสนับสนุนและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึน้ใน

กระบวนการแก้ปัญหา ระบทุรัพยากรที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
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 ขัน้ที่  4 การวางแผนการแก้ปัญหา คือ การวางแผนการแก้ปัญหา เป็นการ

ประกนัความเป็นไปได้ของวิธีการแก้ปัญหา ตรวจสอบ ติดตาม ปรับปรุงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการ

แก้ปัญหา การวางแผนการแก้ปัญหาโดยใช้ ความสามารถและข้อจ ากดัของบุคคล บริบท เงื่อนไข 

ทรัพยากร และอุปสรรค ซึ่งมีขัน้ตอน คือ 1) การประเมินทรัพยากร คือ การระบุแนวทางและ

ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการแก้ปัญหา 2) การออกแบบกระบวนการ เป็นการวางขัน้ตอนและกิจกรรม

การแบ่งหน้าที่ของสมาชิกในกลุม่พร้อมกบัระบขุัน้ตอนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ 

 ขัน้ที่ 5 การลงมือปฏิบัติ คือ การน าแผนที่วางไว้ ไปปฏิบัติจริง การก ากับและ

ติดตามการแก้ปัญหาเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ หรือเป้าหมายที่วางไว้  มีการสังเกตและบันทึก

พฤติกรรมการแก้ปัญหา เมื่อเป็นไปตามที่วางแผนไว้จึงให้การเสริมแรงตนเอง ในขัน้ตอนนี ้

ประกอบด้วย 1) การลงมือปฏิบติัเป็นการลงมือปฏิบติัตามแผนสงัเกต และสะท้อนและปรับปรุง

กระบวนการแก้ปัญหา 2) การเผชิญปัญหา คือ การจัดการกับความรู้สึกของตนเองระหว่างการ

แก้ปัญหาประกอบด้วยการสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมของตน เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ พร้อม

กบัการควบคมุและเสริมแรงตนเอง 

กญัญารัตน์ โคจร (2554, น.148-149) ได้พฒันารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (CPS) ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยในทุกขัน้ตอนของการ

จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ CPS จะเน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ ท ากิจกรรมและฝึกการคิด

สร้างสรรค์ควบคู่ไปกบัการคิดอย่างมีเหตผุล ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

 ขัน้ที่  1 กระตุ้ นความสนใจ (Engaging) เป็นขัน้ตอนการเร้าความสนใจให้

นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเป็นการส ารวจทบทวนมโนทัศน์ ความรู้พืน้ฐาน

เดิมของนกัเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กบันกัเรียนส าหรับการเรียนรู้มโนทศัน์ใหม่ 

 ขัน้ที่ 2 ส ารวจตรวจสอบท าความเข้าใจปัญหา (Problem Exploring) ส ารวจ

และท าความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหาให้ครอบคลมุทุกด้าน และก าหนดขอบเขตของปัญหาให้

ชดัเจน 

 ขัน้ที่ 3 สร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา (Solution Creating) เป็นขัน้ที่เน้นการ

ฝึกทกัษะการคิดแก้ปัญอย่างสร้างสรรค์ให้นกัเรียน โดยการสร้างทางเลือก แนวคิดของการตอบ 
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 ขัน้ที่ 4 วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา (Plan Executing) เป็นการจดักิจกรรม 

ในขัน้ตอนการฝึกคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยการคิดออกแบบ วางแผน ลงมือปฏิบัติตาม
แผน เก็บรวบรวมข้อมลู หลกัฐาน และน ามาสร้างมโนทศัน์ ค าอธิบายของสถานการณ์ปัญหาด้วย
ตวัเอง 

 ขัน้ที่ 5 การตรวจสอบ ยอมรับ และขยายองค์ความรู้ (Concept Examining) 

เป็นการท ากิจกรรมส ารวจ ตรวจสอบค าอธิบายที่นกัเรียนสร้างขึน้กบัองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ที่ยอมรับในปัจจบุนั รวมทัง้แลกเปลี่ยนมโนทศัน์ ค าอธิบายที่สร้างขึน้กบัเพื่อน ๆ ในห้องเรียน 

 จากแนวคิดของนกัวิชาการเก่ียวกบัขัน้ตอนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ผู้วิจยั

ได้น าข้อมูลที่ศึกษามาสังเคราะห์เป็นขัน้ตอน น าเสนอในรูปแบบของตารางเปรียบเทียบขัน้ตอน

กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ตามแนวคิดของนักวิชาการ ดังตาราง 3 แล้วได้ท าการ

สังเคราะห์เป็น 4 ขัน้ตอน ดังนี ้1) การพบความจริง นักเรียนจะต้องมีความสามารถในการระบุ

ปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึน้ ภายใต้ของเขตของความเป็นจริงในสถานการณ์ที่เกิดขึน้ 

รวมไปถึงการเลือกปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างสมเหตสุมผล 2) การหาแนวทางแก้ปัญหา นกัเรียน

คิดวิธีการแก้ปัญหาจากปัญหาที่เลือกมา โดยวิธีการแก้ปัญหามีความหลากหลาย มีความแปลก

ใหม่  และตัดสินเลือกปัญหาได้อย่างเหมาะสม 3) การวางแผนแก้ปัญหา นักเรียนมีการระดม

สมอง ออกแบบการท างานให้หลากหลายและร่วมหาแผนงานที่เหมาะสม 4) การหาค าตอบที่เป็น

ที่ยอมรับ เป็นขัน้ตอนประเมินแบบแผนการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการทบทวนกระบวนการแก้ไข

ปัญหาและศกึษาทางเลือกที่เป็นไปได้ในการตดัสินใจเพื่อน าไปใช้ในครัง้ต่อไป 
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5.3 การวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ในการศกึษาเอกสารที่เก่ียวข้อง จึงค้นพบแนวคิดที่เก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ ดงันี ้

 สมศกัด์ิ สินธุระเวชญ์ (2543 อ้างถึงในสพุีรา ดาวเรือง (2554, น.56) ได้แสดงเกณฑ์

การให้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไว้ 3 ข้อ โดยยดึหลกัการให้คะแนน

ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์ ดงันี ้

1. การให้คะแนนความคล่องแคล่วในการคิดพิจารณาจากค าตอบที่เป็นไปได้ 

ตามเงื่อนไขของค าถาม โดยให้คะแนนค าตอบละ 1 คะแนน  

 2. การให้คะแนนความยืดหยุ่นในการคิดพิจารณาจากค าตอบที่เป็นไปได้ ซึ่งจะ

จดักลุ่ม หรือประเภทของค าตอบให้กับนกัเรียนแต่ละคน โดยค านึงถึงวิธีการคิดที่แตกต่างกนั ต่อ

สิ่งเร้าหรือเงื่อนไขที่ก าหนดให้ โดยให้คะแนนค าตอบเป็นกลุม่ กลุม่ละ 1 คะแนน 

 3. การให้คะแนนความคิดริเร่ิม พิจารณาจากความถ่ีค าตอบของนกัเรียนทัง้หมด

ที่มีความถ่ี จากกลุ่มตัง้แต่ 2-4.99 เปอร์เซ็นต์ จะได้ 1 คะแนน ถ้าเป็นค าตอบที่ไม่ซ า้กับกลุ่มเลย 

จะได้ 2 คะแนน ถ้าความถ่ีเกินกว่า 5 เปอร์เซ็นจะไม่ถือเป็นความคิดริเร่ิม หรือให้คะแนนตาม

สดัส่วนของความถ่ีของค าตอบ ตามวิธีการของ Cropley (1996) ค าตอบใดที่กลุ่มตวัอย่างตอบซ า้

กนัมาก ๆ    ก็ให้คะแนนน้อย หรือไม่ได้เลย ถ้าค าตอบยิ่งซ า้กับคนอ่ืนน้อยหรือไม่ซ า้คนอ่ืนเลย ก็

จะได้คะแนนมากขึน้ 

  สรุป การวดัความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ส าหรับการวิจยัครัง้นี ้

ผู้วิจยัใช้แบบทดสอบที่ได้รับการพฒันาจาก (ดารารัตน์ ชยัพิลา, 2558, น.137-150) มีลกัษณะเป็น

แบบทดสอบเขียนตอบแบบบรรยาย โดยก าหนดสถานการณ์เก่ียวกับปัญหาที่นักเรียนพบใน

ชีวิตประจ าวัน 1 สถานการณ์ มีทัง้สิน้ 6 ค าถาม โดยคลอบคลุมขัน้ตอนการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 3 ขัน้ตอน คือ 1) การค้นพบความจริง 2) การหาแนวทางการแก้ปัญหา 3) การวางแผน

การแก้ไขปัญหา เกณฑ์การให้คะแนนใช้รูปแบบการประเมินแบบรูบริค  (Rubric scoring) 

เนื่องจากในการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มีเงื่อนไข           

ไม่สามารถวดัได้ทกุขัน้ตอนของความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
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5.4 หลักการในการส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
หลกัการในการสง่เสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สามารถสงัเคราะห์และสรุป

ความได้ว่า (Torrance (1963); อารีย์ พนัธ์มณี (2545, น.89); อารีย์ รังสินนัท์ (2532, น.66-67) 

1. สง่เสริมให้เด็กถามและสนใจต่อค าถาม และค าถามที่แปลก ๆ ของเด็ก และ

เขายงัเน้นว่า พ่อแม่หรือครูไม่ควรมุ่งแต่ค าตอบที่ถูกแต่เพียงอย่างเดียว แต่ควรจะกระตุ้นให้เด็กได้

วิเคราะห์ค้นหาเพื่อพิสจูน์การเดา โดยการใช้การสงัเกตและประสบการณ์ของเด็ก 

2. ตัง้ใจฟังและเอาใจใสต่่อความคิดแปลก ๆ ของเด็กด้วยใจเป็นกลาง เมื่อเด็ก

แสดงความคิดเห็นในเร่ืองใด แม้จะเป็นความคิดที่ยงัไม่เคยได้ยินมาก่อน ผู้ใหญ่ก็อย่าเพิ่งตดัสิน 

แต่รับฟังไว้ก่อน 

3. กระตือรือร้นต่อค าถามที่แปลก ๆ ของเด็กด้วยการตอบค าถามอย่างมีชีวิตชีวา 

หรือชีแ้นะใหเด็กหาค าตอบจากแหลง่ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

4. แสดงและเน้นให้นกัเรียนเห็นว่าความคิดของนกัเรียนนัน้มีคณุค่าและน าไปใช้

ให้เกิดประโยชน์ 

5. ควรให้โอกาส กระตุ้นและสง่เสริมให้นกัเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูอาจจะ

เปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ชีแ้นะลดการอธิบายและการบรรยาย แต่เพิ่มการให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการ

ริเร่ิมกิจกรรมด้วยตนเองมากขึน้ 

จากข้อความดังกล่าว สรุปได้ว่าการส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ควรเป็น

การตัง้ค าถามที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีอิสระในการคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยครูมี

หน้าที่กระตุ้นและสง่เสริมให้นกัเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองเสมอ 

 

6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
6.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

ลี (Lee, 2005, pp. 15-24)ได้ศึกษาการสอนของครูที่ใช้จัดการสภาพแวดล้อมการ

เรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อตอบสนองเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคลของห้องเรียนระดับ

ประถมศึกษาในฮ่องกงโดยท าการศึกษาข้อมูลจากการพัฒนากลยุทธ์การสอนในห้องเรียน 

ผลการวิจัยพบว่า    1) ครูมีความสามารถในการออกแบบและสร้างบทเรียนที่ให้ความส าคัญกับ

กลุม่นกัเรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบคุคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ครูสามารถใช้วิธีการสอนที่
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แตกต่างกัน เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของนักเรียนในชัน้เรียน            

3) ครูเปลี่ยนจากวิธีการสอนแบบเดิมไปใช้หลักการสอนที่ยึดผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง ท าให้การมี

ปฏิสมัพนัธ์ในชัน้เรียนประสบความส าเร็จในระดบัที่สงูขึน้ 4) สามารถมีปฏิสมัพนัธ์และร่วมท างาน

กบัผู้ อ่ืน รวมทัง้สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้อย่างตรงไฟตรงมามากขึน้ 

จารีพร ผลมูล (2558, น.92) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณา

การแบบ STEAM ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 กรณีศึกษา ชุมชนวงัตะกอ จังหวดัชุมพร 

เป็นงานวิจัยประเภทกึ่งทดลอง โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 33 

คน โรงเรียนเมืองหลงัสวนจงัหวดัชุมพร ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ใช้รูปแบบการทดลอง

แบบหน่ึงกลุ่มทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด นักเรียนมีจิตส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผ่านเกณฑ์ระดบัดี นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ในระดับดี และประสิทธิภาพของ

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEAM กรณีศึกษาชุมชนวงัตะกอ มีค่าเท่ากับ 81.65/78.33 ซึ่ง

เป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่ผู้วิจัยก าหนด แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ จะ

ช่วยให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สร้างจิตส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

และสง่ผลให้นกัเรียนมีความสนใจและพงึพอใจต่อการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึน้ 

นิปัทม์ ทิพยกมลพนัธ์ (2558, น.100-102) ได้ท าการวิจยั เร่ือง การพฒันาหน่วยการ

เรียนรู้สาระประวติัศาสตร์แบบบูรณาการเร่ือง “เสรีไทยแพร่” ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 37 คน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ใช้

รูปแบบการทดลองแบบหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 

70) มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ

ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 60) และมีทศันคติต่อวิชาประวติัศาสตร์ของนกัเรียนหลงัเรียนสงูกว่า

ก่อนเรียน และผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 70) ซึ่งเป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่ผู้วิจยัก าหนด แสดง

ให้เห็นว่าการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ จะช่วยให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และส่งผลให้นกัเรียนมีทศันคติต่อการ

เรียนวิชาประวติัศาสตร์ได้ดียิ่งขึน้ 
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พรสวสัด์ิ สองแคว (2559, น.145) ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้เร่ือง “รู้

รักษ์หิน ถิ่นแม่ฮ่องสอน” ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับ

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 เป็นงานวิจยัเชิงกึ่งทดลอง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนกัเรียนระดบัชัน้

มธัยมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสบโป่ง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ านวน 13 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบ

เจาะจง ใช้รูปแบบการทดลองแบบหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการวิจัยพบว่า 

หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง “รู้รักษ์หิน ถิ่นแม่ฮ่องสอน” ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 79.21/76.30 ซึ่งเป็นไปตาม

เกณฑ์ 75/75 และนักเรียนที่เรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง “รู้รักษ์หิน ถิ่นแม่ฮ่องสอน” ตาม

แนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อสง่เสริมการเรียนรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 

มีคะแนนการรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ วิจัย

ก าหนด แสดงให้เห็นว่าการพฒันาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ จะช่วยให้นกัเรียนมีการพฒันาด้าน

การรู้วิทยาศาสตร์ได้ดียิ่งขึน้ 

พชัรี บุญโสม (2555, น.83-85) ได้ศกึษาวิจยั เร่ือง การพฒันาหน่วยการเรียนรู้บรูณา

การแบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง “ความสมัพนัธ์ระหว่างรูปเรขาสองมิติ

และสามมิติ” ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 เป็นการวิจยัแบบกึ่งทดลอง กลุ่มเป้าหมายคือนกัเรียนชัน้

มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโนนค าตือ้จตุราษฎร์วิทยา จังหวัดศรีษะเกษ จ านวน 27 คน ใช้วิธีการ

คดัเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจยั พบว่า ประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบบูรณา

การ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง “ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาสองมิติและสามมิติ” 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็น 86.33/80.63 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ ผลการ

ประเมินทกัษะและกระบวนการ พบว่านกัเรียนร้อยละ 100 มีคะแนนอยู่ในระดบัดีขึน้ไป ซึ่งเป็นไป

ตามเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 80 และผลประเมินคณุลกัษณะอันพึงประสงค์พบว่า นักเรียนร้อยละ 

89 อยู่ในเกณฑ์ระดบัดีขึน้ไป ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ว่านกัเรียนต้องอยู่ในระดบัดี ร้อยละ 

80 ขึน้ไป ซึ่งเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ที่ผู้วิจยัได้ก าหนด แสดงให้เห็นว่าการพฒันาหน่วยการเรียนรู้

บูรณาการ จะช่วยให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และด้าน

คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ได้ดียิ่งขึน้ 

สชุานาฏ สวุรรณพิบูลย์ (2559, น.80-88) ได้ศึกษาการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบ

บูรณาการ เร่ือง บ้านพักเชิงนิเวศตามแนวทางสะเต็มศึกษา ส าหรับนักเรียนชัน้นักเรียนชัน้
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มธัยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิจยัประเภทกึ่งทดลอง กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนคณะราษบ ารุง จังหวดัปทุมธานี จ านวน 35 คน ผ่านวิธีการเลือกแบบเจาะจง ใช้รูปแบบ

การทดลองแบบหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการศึกษาพบว่า หน่วยการเรียนรู้

แบบบูรณาการ เร่ือง บ้านพักเชิงนิเวศ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวทางสะเต็ม

ศึกษา มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.35/84.10 ตามเกณฑ์ 80/80 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์หลงัเรียน

สูงกว่าก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาหน่วยการเ รียนรู้บูรณาการ จะช่วยให้นักเรียนมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ได้ดีย่ิงขึน้ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ สามารถสรุปได้ดงันี ้ 

1. การพฒันาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ มีการบูรณาการแบบภายในกลุ่มสาระและ

ข้ามกลุม่สาระ 

2. ผลการศกึษาที่ได้จากการพฒันาหน่วยการเรียนรู้ พบว่า 

2.1 นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ผ่านหน่วยการเรียนรู้บูรณาการมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนและผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 70 

2.2 นักเรียนที่ได้รับการจดัการเรียนรู้ผ่านหน่วยการเรียนรู้บูรณาการมีนกัเรียนมี

จิตส านึกอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ระดบัดี  

2.3นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ผ่านหน่วยการเรียนรู้บูรณาการมีความพึง

พอใจต่อการจดัการเรียนรู้ในระดบัดี 

2.4 นักเรียนที่ ได้ รับการจัดการเรียน รู้ผ่านหน่วยการเรียน รู้บู รณาการมี

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และผ่าน

เกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 60) 

2.5 นกัเรียนที่ได้รับการจดัการเรียนรู้ผ่านหน่วยการเรียนรู้บูรณาการมีทศันคติต่อ

วิชาประวติัศาสตร์ของนกัเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน และผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 70) 
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2.6 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ผ่านหน่วยการเรียนรู้บูรณาการมีคะแนน

การรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์หลงัเรียน สงูกว่าก่อนเรียน 

2.7 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ผ่านหน่วยการเรียนรู้บูรณาการผลการประเมิน

ทกัษะและกระบวนการ และผลประเมินคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ มีคะแนนอยู่ในระดบัดีขึน้ไป  

2.8 นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

จึงสรุปได้ว่า การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนในเร่ืองที่น าไปใช้ และพฒันาความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถใน

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้านทกัษะกระบวนการ และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ จิตส านึกได้

จริง และสอดคล้องกบัตวัแปรที่ผู้วิจยัเลือกน ามาใช้ในการศกึษาวิจยั 

6.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
สก๊อต (Scott, 2012 , p.30) ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียน รู้บู รณ าการ

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนมธัยมของประเทศสหรัฐอเมริกา มี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของ STEM ศึกษา ในโรงเรียนมัธยม 10 แห่งทัว่สหรัฐอเมริกา เพื่อ

เตรียมความพร้อมแก่นักเรียนส าหรับเข้าท างานในสาขาที่เก่ียวข้องกับ STEM ศึกษา ในหลาย ๆ 

โรงเรียนได้มีการออกแบบแผนและด าเนินการน าไปใช้แล้ว แต่อีกหลาย ๆ แห่งยังอยู่ในขัน้

ด าเนินการวางแผน จากการศึกษาชีใ้ห้เห็นว่านกัเรียนที่สมคัรใจเข้าร่วมห้องเรียน STEM ศึกษา มี

ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดีกว่าเด็กนกัเรียนระดบัเดียวกนัที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ 

ลิน (Lin, 2015, pp.301-322) ได้ศึกษาระบบการประเมินผลเพื่อประเมินทักษะการ

แก้ปัญหาแบบร่วมมือ (CPS) ของผู้ เรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นในการจดัการเรียนรู้แบบสะ

เต็มศึกษา โดยมีการประเมินอยู่ 8 ช่วง และมีนักวิจัย 4 คนที่เข้าร่วมในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้โดย

เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดจะเป็นเกณฑ์เดียวกับ OECD ได้ก าหนดไว้ ซึ่งในการประเมินจะใช้ระบบ

คอมพิวเตอร์ส าหรับประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยตัวอย่างปัญหาที่ใช้ในการทดสอบผู้ เรียน 

เช่น การออกแบบชัน้วางของ การใช้ไมโครเวฟ และการสร้างบ้าน เป็นต้น โดยผู้ เข้าร่วมวิจยัจะเป็น

ผู้ เรียนชาวไต้หวนัที่ศกึษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น จ านวน 222 คน ซึ่งในการประเมินจะ

พิจารณาจากสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของผู้ เรียน ซึง่มี 3 สมรรถนะย่อย ได้แก่ การสร้าง

และการเก็บรักษาความเข้าใจที่มีร่วมกนั การเลือกวิธีด าเนินการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา และ
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การสร้างรักษาระเบียบของกลุ่ม ซึ่งพบว่า ระบบการประเมินมีขัน้ตอนที่ยุ่งยาก แต่ก็เป็นที่น่าพึง

พอใจส าหรับผู้ ใช้ ซึ่งระบบนีส้ามารถใช้ในการประเมินผู้ เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ เรียน

แสดงออกถึงสมรรถนะทัง้สามนีอ้ย่างมีนยัส าคญั 

นิตยา ภูผาบาง (2559, น.75-81) ได้ท าการวิจัยเร่ืองการใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา 

เร่ือง พลาสติกชีวภาพจากแป้งมันส าปะหลงั เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้

บูรณาการส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 เป็นวิจัยประเภททดลอง กลุ่มตัวอย่างคือนกัเรียน

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชลกันมีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสมบัติทาง

กายภาพของแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากแป้งมันส าปะหลงั 2) เพื่อสร้างกิจกรรมสะเต็มศึกษา 

เร่ือง พลาสติกชีวภาพจากแป้งมันส าปะหลงัเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้

บูรณาการส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขัน้กระบวนการของนกัเรียนระหว่างกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 โดยใช้กิจกรรมสะ

เต็มเร่ือง พลาสติกชีวภาพจากแป้งมนัส าปะหลงั ผลการศึกษาพบว่านกัเรียนที่เรียนรู้ผ่านกิจกรรม

สะเต็มศกึษา เร่ืองพลาสติกชีวภาพจากแป้งมนัส าปะหลงัในกิจกรรมที่ 2 มีทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์สงูกว่ากิจกรรมที่ 1 

พลศักด์ิ แสงพรมศรี (2559, น.73-77) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการ และเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีของ

นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษากับแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างใน

การวิจัยคือนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม ผ่าน

การคัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

ตามแนวทางสะเต็มศกึษามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณา

การ และเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนที่ได้รับการจัดการ

เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้

บูรณาการและเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมี สงูกว่ากลุ่มนักเรียนที่ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ  

ซึง่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่ผู้วิจยัได้ก าหนด แสดงให้เห็นว่าการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม

ศึกษา จะช่วยให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขัน้สงู และเจตคติต่อรายวิชาเคมีได้ดียิ่งขึน้ 



  56 

เพชรศิรินทร์ ตุ่นค า (2559, น.88-89) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา

วิชาเคมี เร่ือง สารชีวโมเลกุล : โปรตีนและลิพิดเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่  21 ระดับชัน้

มธัยมศึกษาตอนปลาย เป็นการวิจยัประเภททดลอง กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปี

ที่ 6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 42 คน ผ่านการ

คัดเลือกวิธีแบบเจาะจง ใช้รูปแบบการทดลองแบบหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาเคมี เร่ือง สารชีวโมเลกุล : โปรตีนและลิพิดเพื่อ

ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 

80.72/71.79 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ  E1/E2 เท่ากับ 70/70 ท่ีก าหนดไว้ ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง สารชีวโมเลกุล : โปรตีน

และลิพิดเพื่อสง่เสริมทกัษะในศตวรรษที่ 21 ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนนหลงัเรียนสงู

กว่าก่อนเรียนและนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาด้วยวิชา

เคมี  เร่ือง สารชีวโมเลกุล  โปรตีนและลิพิด เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่  21 ระดับชัน้

มธัยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนนทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ด้านความคิดสร้างสรรค์หลงัเรียน

สูงกว่าก่อนเรียนซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ วิจัยได้ก าหนด แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้

ตามแนวทางสะเต็มศกึษา จะช่วยให้นกัเรียนมีการพฒันาด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และทกัษะ

การเรียนรู้และนวตักรรมด้านความคิดสร้างสรรค์ได้ดียิ่งขึน้  

ภัสสร ติดมา (2558, น.92-96) ได้ท าการวิจัย เร่ือง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

เร่ือง ระบบร่างกายมนุษย์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 เป็นวิจยัประเภททดลอง กลุม่เปา้หมาย คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 

2 โรงเรียนอดุมดรุณี จงัหวดัสโุขทยั จ านวน 48 คน ผ่านการเลือกแบบเจาะจง ผลการศึกษาพบว่า

การจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเต็มศกึษาสามารถพฒันา

ความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนได้ โดยนกัเรียนได้คะแนนความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ยร้อยละ 79 ขึน้

ไป ซึ่งสูงขึน้ทุกครัง้ที่มีการจัดกิจกรรมแผนการเรียนรู้ใหม่ และเป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่ผู้ วิจัยได้

ก าหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา จะช่วยให้นักเรียนมีการ

พฒันาด้านความคิดสร้างสรรค์ได้ดียิ่งขึน้ 
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อาทิตยา พูนเรือง (2559, น.66-67) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและความสามารถการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง เอนไซม์ โดยใช้การจัดการ

เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เป็นวิจัยประเภททดลอง กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชัน้

มธัยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน ผ่านการเลือกวิธี

แบบเจาะจง โดยใช้รูปแบบการทดลองแบบหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ผลการวิจัย

พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและนักเรียนมี

ความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามวตัถุประสงค์

ที่ผู้วิจยัได้ก าหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา จะช่วยให้นกัเรียน

มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้ดีย่ิงขึน้ 

จากการศกึษางานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัสะเต็มศึกษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

สามารถสรุปได้ดงันี ้ 

1. การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ถูกน าไปใช้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์เป็นเนือ้หาหลกั 

2. ผลการศกึษาที่ได้รับการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศกึษา พบว่า 

2.1 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษามีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

2.2 นกัเรียนที่ได้รับการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษามีนกัเรียนมีทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

2.3นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษามีเจตคติต่อการ

เรียนวิชาเคมีหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

2.4 นกัเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีคะแนนทักษะ

การเรียนรู้และนวตักรรม หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

2.5 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษามีความคิด

สร้างสรรค์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน  

2.6 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษามีความสามารถ

ในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
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3. การศึกษาผลเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษากับวิธีการสอนอ่ืน ๆ 

พบว่า 

3.1 นักเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมห้องเรียน STEM ศึกษา มีความสามารถในการ

แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดีกว่าเด็กนกัเรียนระดบัเดียวกนัที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ 

3.2 นักเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา มีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนสงูกว่ากลุม่นกัเรียนที่ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ  

3.3 นักเรียนที่ได้รับการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษามีทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการสงูกว่ากลุม่นกัเรียนที่ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

3.4 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษามีเจตคติต่อการเรียน

วิชาเคมี สงูกว่ากลุม่นกัเรียนที่ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

จึงสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสามารถพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งน าไปสู่

สร้างนวตักรรม ที่ใช้พืน้ฐานความรู้เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการ

ทางวิศวกรรมเป็นฐาน ตลอดจนสามารถน าความรู้ไปแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึน้ในชีวิตประจ าวัน

ได้ 

6.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร 5 ขัน้ (5E) 
สรชา ศกัด์ิค าดวง (2559, น.78) ได้ท าการศึกษาการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขัน้ (5E) กับการจดัการเรียนรู้แบบดัง้เดิม เป็นการวิจัย

แบบกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง จังหวัด

สมทุรปราการ จ านวน 60 คน ผ่านการวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม โดยแบบแผนการทดลองเป็นแบบ

แผนสองกลุ่ม วัดก่อนและหลงัและมีกลุ่มควบคุม แต่ไม่มีการสุ่มแบบสมบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า 

นกัเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขัน้ (5E) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่ผู้ วิจยัได้

ก าหนด แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5 ขัน้ จะช่วยให้นักเรียนมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้ดีย่ิงขึน้ 
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นิภาพร ภูมิภู (2558, น.98) ได้ท าการพัฒนาแนวคิดของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 

5 เร่ือง ระบบประสาทโดยใช้วฏัจกัรการเรียนรู้แบบ 5 ขัน้ กลุม่ตวัอย่าง คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา

ปีที่ 5 โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จ านวน 47 คน ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการจดัการ

เรียนรู้โดยใช้วฏัจกัรการเรียนรู้แบบ 5 ขัน้ ที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

การตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน การส่งเสริมให้นักเรียนลงมือปฏิบติักิจกรรม การส่งเสริมให้

นักเรียนมีส่วนร่วมในการน าเสนอข้อค้นพบและอภิปรายร่วมกัน การน าเสนอสถานการณ์ใหม่

ให้กับนักเรียน และการใช้วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่หลากหลาย ซึ่งเป็นไปตาม

วตัถุประสงค์ที่ผู้ วิจัยได้ก าหนด แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5 ขัน้ 

จะช่วยให้นกัเรียนมีแนวคิดเร่ืองระบบประสาทได้ดียิ่งขึน้ 

ชยานนัต์ จนัดี (2557, น.203-213) ได้ศกึษาการพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัเรียนชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดหนองแขม(สหราษฎร์บูรณะ) ที่จัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักร

การเรียนรู้ 5E วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้เร่ืองพืช ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

และความคิดเห็นของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 หลงัได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ

เรียนรู้ 5E ผลการวิจัย พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู้เร่ืองพืช และทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  และความคิดเห็นของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ก าหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าการสอนแบบวัฏจักร

การเรียนรู้ 5E จะช่วยพฒันาผลการเรียนรู้ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความคิดเห็น

ของนกัเรียนได้ดิย่งขึน้  

วราวรรณ แสงอยู่ (2556, น.69-70) ได้ท าการศึกษาผลการใช้วงจรการเรียนรู้ 5E 

ร่วมกบัเทคนิคการใช้ค าถามตามแนวคิดของออสบอร์นที่มีต่อทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ขัน้บูรณาการและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น เป็นวิจัย

ประเภทกึ่งทดลอง กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสงักดัส านักงานเขต

ลาดกระบงั จ านวน 3 ห้องเรียน มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มควบคมุ ผ่านการเลือกแบบ

เจาะจง โดยแบบแผนที่ใช้ในการวิจยัคือแบบแผนสองกลุ่มมีการวดัก่อนและหลงั มีกลุม่ควบคมุแต่

ไม่มีการสุ่มแบบสมบูรณ์ ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการสงูกว่านกัเรียนกลุม่ควบคมุ และนกัเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่านกัเรียนกลุ่มควบคมุ ซึ่งเป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่ผู้วิจยัได้ก าหนด 
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แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5 ขัน้ จะช่วยให้นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนและทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ได้ดียิ่งขึน้ 

ศุจิกา จาตุรนต์พงศา (2552, น.76-77) ได้ท าการศึกษาผลของการใช้รูปแบบวงจร

การเรียนรู้ 5E ร่วมกบัสญัศาสตร์ท่ีมีต่อความเข้าใจศพัท์ชีววิทยาและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นวิจัยประเภทกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทะศิรินทร์ จ านวน 71 คน โดยมีการแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่ม

ทดลอง โดยแบบแผนที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบแผนสองกลุ่มมีการวดัก่อนและหลงั มีกลุ่มควบคุม

แต่ไม่มีการสุม่แบบสมบูรณ์ พบว่า นกัเรียนที่เรียนด้วยการจดัการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบวงจร

การเรียนรู้ 5E ร่วมกบัสญัศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่านกัเรียนที่เรียนด้วย

วิธีการสอนแบบทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ วิจัยได้ก าหนด แสดงให้เห็นว่าการจัดการ

เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5 ขัน้ จะช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความ

เข้าใจค าศพัท์วิชาชีววิทยาได้ดียิ่งขึน้ 

จากการศกึษางานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้วฏัจกัรการเรียนรู้แบบ 5 

ขัน้ (5E) สามารถสรุปได้ดงันี ้ 

1. แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5 ขัน้ ที่มีประสิทธิภาพ 

ได้แก่ การใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย การตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน การส่งเสริมให้

นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม การส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการน าเสนอข้อค้นพบและ

อภิปรายร่วมกนั 

2. ผลการศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5 ขัน้ (5E)  

พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5 ขัน้ (5E)    มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

3. การศึกษาผลเปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษากบัวิธีการสอนอ่ืน ๆ 

พบว่า 

3.1 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5 ขัน้ (5E)      

มทีกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการสงูกว่านกัเรียนกลุม่ควบคมุ 

3.2 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5 ขัน้ (5E)      

มีคะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่านกัเรียนกลุม่ควบคมุ 
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3.3 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5 ขัน้ (5E)      

มีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

จึงสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขัน้ (5E) เป็นการจัดการ

เรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับการน ามาต่อยอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับการจัดการเรียนรู้

แบบสะเต็มได้ และผลการน ามาประยุกต์ใช้สามารถพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

ความสามารถในการวิเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหา เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนได้เป็นอย่างดี ดังนัน้ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยจึงได้น าแนวคิดการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้

รูปแบบการเรียนรู้ 5 ขัน้ (5E) เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนฟิสิกส์และความสามารถในการ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนกัเรียน 

6.4 วิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     วิรัตน์ ขนัเขต และ กิตติมา พนัธ์พฤกษา (2562, น.286-300) ได้ท าการศกึษาการ

จดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับกลวิธีแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์

เชิงตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการ

แก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียนชัน้

มธัยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกบักลวิธีแก้โจทย์ปัญหา

ทางฟิสิกส์เชิงตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนสาธิตพิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน 32 คน เคร่ืองมือที่ ใช้ในการวิจัย               

1)แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ            

4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ โดยครอบคลุมพฤติกรรมด้านพุทธิพิสยัของบลูม 4 ด้าน ผลการศึกษา

พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับกลวิธีแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์เชิง

ตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์ ส่งผลให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถใน

การแก้โจทย์ปัญหา มีพัฒนาการอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ วิจัยได้ก าหนด 

แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ร่วมกับกลวิธีแก้โจทย์ปัญหาทาง

ฟิสิกส์เชิงตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์ จะช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ

ความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาได้ดียิ่งขึน้ 
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วินิตา สร้อยเพชรประภา และ บ ารุง ช านาญเรือ (2558, น.359-373) ได้ศึกษาการ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของนักเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อมัลติมีเดีย โดยมี

วตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดเห็นของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อมลัติมีเดีย กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียน

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3 จ านวน 30 คน เคร่ืองมือที่ ใช้ในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้                

2) สื่อมลัติมิเดีย 3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนัย วดัพฤติกรรมที่ต้องให้เกิด

ตามแนวคิดของบลูม จ านวน 30 ข้อ ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองค า

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อมัลติมีเดีย หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) ความคิดเห็นของนักเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปีที่  3 ที่มี ต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อมัลติมีเดีย           

โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ซึ่งเป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่ผู้วิจัยก าหนด แสดงให้เห็นว่า

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อมัลติมีเดียช่วยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ

ความคิดเห็นของนกัเรียนได้ดียิ่งขึน้ 

ปิยะมาศ อาจหาญ (2554, น.111) ได้ท าการวิจยัเร่ืองการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาฟิสิกส์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นงานวิจัยประเภท

ทดลอง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนรัตนโกสินสมโภช ลาดกระบัง 

จ านวนนักเรียน 90 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยมีแบบแผนการทดลองเป็น

แบบแผนสองกลุ่มมีการวัดก่อนและหลัง มีกลุ่มควบคุม ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้รับการ

จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์และความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่ผู้วิจยัก าหนด แสดงให้เห็นว่า

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ จะช่วยพัฒนา

นกัเรียนให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได้ดีย่ิงขึน้ 

สภุัทราภรณ์ เบ็ญจวรรณ์ (2554, น.107) ได้ท าการวิจัย เร่ือง การศึกษาผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4     

ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ รูปแบบซิปปาและการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการวิจัย
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ประเภททดลอง กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์

ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร จ านวน 80 คน ผ่านวิธีการการสุ่มอย่างง่าย แบบแผนการวิจยัเป็นการใช้

รูปแบบการทดสอบก่อนเรียนหลงัเรียน ผลการวิจัยพบว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของ

นกัเรียนที่ได้รับการจดัการเรียนรู้รูปแบบซิปปาก่อนเรียนและหลงัเรียนและความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับการจดัการเรียนรู้รูปแบบซิปปา และนกัเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ก่อนเรียนและหลงัเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  แสดงให้

เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา และนักเรียนที่ได้รับการ

จดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ได้พฒันานกัเรียนให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีย่ิงขึน้ 

สุรศักด์ิ แซ่เตียว (2549, น.68) ได้ท าการวิจัยเร่ืองการศึกษาผลสมัฤทธ์ิและการคิด

อย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฟิสิกส์ PDCA เร่ือง

แรง มวล และการเคลื่อนที่  เป็นวิจัยประเภททดลอง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือนักเรียนชัน้

มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปัญญาวรคณุ กรุงเทพมหานคร ผ่านวิธีการสุ่มอย่างง่าย แบบแผนที่ใช้

ในการทดลองเป็นแบบหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ผลการวิจัยปรากฏว่าผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนฟิสิกส์ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้ชดุกิจกรรมฟิสิกส์ PDCA 

หลงัเรียนสงูขึน้ และความคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียน

โดยชุดกิจกรรมฟิสิกส์ PDCA เร่ือง แรง มวล และกฎการคลื่อนที่ พบว่า นกัเรียนมีความคิดอย่างมี

วิจารณญาณหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ที่ผู้วิจยัก าหนด แสดงให้เห็นว่า

การจดัการเรียนรู้โดยชุดกิจกรรมฟิสิกส์ PDCA เร่ือง แรง มวล และกฎการคลื่อนที่ จะช่วยพฒันา

นกัเรียนให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได้ดียิ่งขึน้  

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สามารถสรุปได้ว่า      

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนส่วนใหญ่จะมีแนวการวิจัยท่ีคล้ายกันคือการน ารูปแบบการ

จดัการเรียนรู้แบบต่าง ๆ และการพัฒนาหลกัสตูรมาใช้ในการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ ดงันัน้ในการวิจัย

ครัง้นีผู้้ วิจยัจึงได้น าแนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจักรการเรียนรู้ 5 ขัน้ (5E) และการบูรณาการ

แบบสะเต็มศึกษา เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ในสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี 
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6.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
เซทินคายะ(Cetinkaya, 2014, pp. 3722-3726)ได้ท าการศึกษา “ผลการใช้กิจกรรม

การเรียนการสอนแบบแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการคิดสร้างสรรค์ งานวิจัยนีม้ี

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ส าหรับ

นกัเรียนห้องเรียนพิเศษที่อยู่ในช่วงอายุระดบักลาง จ านวน 47 คน ในช่วงภาคเรียนฤดรู้อนปี 2010 

ในประเทศตุรกี โดยแบ่งกลุ่มเพื่อท าการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

ผลการวิจัยพบว่า คะแนนสอบก่อนเรียนของนักเรียนทัง้สองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (p>0.5) ส่วนคะแนนสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่ม

ทดลองมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (p<0.5) ในการศกึษาครัง้นีย้งัท า

ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของผู้ เรียน เช่น ความคล่องแคล่ว การคิดริเร่ิม การระบุรายละเอียด ฯลฯ ที่

จะสามารถน าไปพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของตนเองได้ ผู้ เรียนได้แสดงศกัยภาพของตนเองด้วย

การถกูกระตุ้นให้อยากรู้อยากเห็นเพื่อสง่เสริมให้ผู้ เรียนแสดงความคิดสร้างสรรค์ของตนเองออกมา 

ดารารัตน์ ชัยพิลา (2558, น.127-128) ได้ท าการวิจัย เร่ือง ผลการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้โครงงานตามแนวคิด STEM Education ที่มี ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการศึกษา

พบว่า นกัเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ระหว่างเรียน คิด

เป็นร้อยละ 88.35 ซึ่งอยู่ในระดับดี เนื่องจากนักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีกระบวนการ

ท างานที่เป็นระบบ เป็นขัน้ตอน จากการเรียนรู้ด้วยการท าโครงงาน นกัเรียนได้ใช้ความรู้จกัศาสตร์

สาขาวิชาทัง้ 4 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใช้ในการ

แก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่เกิดขึน้ในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาแยกแต่ละแผนการ

จัดการเรียนรู้ ยังพบอีกว่า นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์อย่าง

สร้างสรรค์เพิ่มขึน้ตามล าดบั และนักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์อย่าง

สร้างสรรค์หลังเรียนซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ วิจัย แสดงว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โครงงานตามแนวคิด STEM Education ช่วยพัฒนาให้นักเรียนความสามารถการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ได้ดี 

สนุชัชา ศภุธรรมวิทย์ (2556, น.113-127) ได้ศึกษาเพื่อพฒันารูปแบบการใช้ชดุ

กิจกรรมการเรียนด้วยแท็บเล็ตตามหลกัการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อสง่เสริมความสามารถ
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ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา ผลการศกึษาพบว่า คะแนนเฉลี่ย

ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หลงัเรียนของกลุม่ตวัอย่างสงูกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อน

เรียน 

กัญญารัตน์ โคจร (2554, น.113-126) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้การ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (CPS Learning Model) เร่ือง สารและสมบติัของสาร ส าหรับนักเรียน

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1 เป็นวิจัยประเภททดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนชัน้

มธัยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 2 ห้องเรียน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ผลการศึกษา พบว่า 

นกัเรียนกลุ่มทดลองมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทกัษะการคิดสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์ ทกัษะการ

คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนควบคุม ซึ่งเป็นไปตาม

วตัถปุระสงค์ของผู้วิจยั 

สิทธิชัย ชมพูพาทย์ (2554, น.188-206) ได้ศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมการเรียน     

การสอนเพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของครูและนักเรียน โดยใช้รูปแบบการวิจัยปฏิบติัการ

เชิงวิพากษ์ และมีวัตถุประสงค์ในการพฒันารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ของครูในโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  4 

โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย จ านวน 23 คน ผลการศึกษาพบว่า หลังจากเข้าร่วมการวิจัยเพื่อ

พฒันาพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ครูและนักเรียนได้เปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้านภาษาและวาทกรรม กิจกรรม

และการปฏิบัติรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่ได้รับการ

พฒันามี 5 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้รับรู้ปัญหา ขัน้ระดมความคิด ขัน้วางแผน ขัน้ปฏิบติั ขัน้สรุป และมี

กลวิธีที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการสอน ได้แก่ การเร้าความสนใจ การวางเป้าหมายที่เน้นการคิด

ระดบัสงู เน้นการอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก ากับติดตาม ใช้แหล่งข้อมลูที่หลากหลาย สอน

แบบตัง้ค าถาม การให้ข้อมลูย้อนกลบั และการบนัทกึ 

สุพีรา ดาวเรือง (2554, น.125-131) ได้ศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนแบบ

ผสมผสานโดยใช้การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานและเทคนิคเพื่ อนคู่ คิดเพื่ อส่งเส ริม

ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตวัอย่าง

ในการวิจัย คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 คน ผลการศึกษาพบว่านักเรียนกลุ่ม
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ทดลองมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หลังการทดสอบนักเรียนมีค่าเฉลี่ย

คะแนนสูงกว่าก่อนการทดสอบอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของผู้ วิจัย แสดงว่าในการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้การเรียนรู้แบบกิจกรรม

เป็นฐานและเทคนิคเพื่อนคู่คิด ช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 

จากการศึกษางานวิจัยในประเทศและต่างประเทศที่เก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ สามารถสรุปได้ดงันี ้ 

1. รูปแบบการจดัการเรียนรู้ที่สง่เสริมการพฒันาการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ได้แก่  

1.1 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการ

คิดสร้างสรรค์   

1.2 รูปแบบการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

1.3 รูปแบบการวิจยัปฏิบติัการเชิงวิพากษ์ 

1.4 รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานและ

เทคนิคเพื่อนคู่คิด 

1.5 ชดุกิจกรรมการเรียนด้วยแท็บเล็ตตามหลกัการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

1.6 กิจกรรมการเรียนรู้โครงงานตามแนวคิด STEM Education 

จากรูปแบบการสอนและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่กล่าวถึง ผลจากการศึกษา

พบว่าสามารถพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ 

2. เคร่ืองมือที่ใช้วดัความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีหลายรูปแบบ 

เช่น แบบอตันยั แบบมาตรประมาณค่า (Rating scale)   

จากวิจัยที่เก่ียวข้องสามารถสรุปได้ว่า การที่นักเรียนจะเกิดทักษะการคิดแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ขึน้อยู่กับครูผู้ สอนที่จะใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและหลากหลาย  

เพื่อสง่เสริมและพฒันาความสามารถแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

การวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการ แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดงันี ้

 ระยะที่ 1 การเตรียมการ 

 ระยะที่ 2 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 

 ระยะที่ 3 การด าเนินการวิจยั 

 ระยะที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมลู 

 

ระยะท่ี 1 การเตรียมการ 

ในการวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัเตรียมการ ดงัขัน้ตอนต่อไปนี ้
1. ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 วิเคราะห์สาระ

และมาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ส าหรับเนือ้หาในรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 3 ศึกษาเอกสาร

และงานวิจยัที่เก่ียวข้องรูปแบบการพฒันาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการของ Lee (2005) จารีพร ผล

มลู (2558) นิปัทม์ ทิพยกมลพนัธ์ (2558) สุชานาฏ สวุรรณพิบูลย์ (2559) และศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยที่เก่ียวข้องกบัการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของ Scott (2012) Lin (2015) 

พรทิพย์ ศิริภัทราชัย (2556) วศิณีส์  อิศรเสนา ณ อยุธยา (2559) นิตยา ภูผาบาง (2559)             

เพื่อน ามาพฒันาหน่วยการเรียนรู้บรูณาการแบบ STEM 

2. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ประเภทของแบบทดสอบและขัน้ตอนกระบวนการสร้างแบบทดสอบ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จาก ปิยะมาศ อาจหาญ (2554) สุรศักด์ิ แซ่เตียว (2549) สุภัทราภรณ์ 

เบ็ญจวรรณ์ (2554)  เพื่อน าไปสร้างแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เร่ือง เสียง 

3. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบทดสอบความสามารถใน

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และศึกษาขัน้ตอนความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ของ Cetinkaya (2014) กัญญารัตน์ โคจร (2554) สิทธิชยั ชมพูพาทย์ (2554) ดารารัตน์ ชยัพิลา 

(2558) นงนชุ เอกตระกูล (2560) เพื่อน าไปสร้างแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 
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ระยะท่ี 2 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 
 1. หน่วยการเรียนรู้บรูณาการแบบ STEM เร่ือง เสียง ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 5 

 2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ เร่ือง เสียง 

 3. แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

1. สร้างหน่วยการเรียนรู้บรูณาการแบบ STEM ซึง่ประกอบด้วยรายละเอียด ดงันี ้

1.1 ก าหนดหวัเร่ืองที่ผู้วิจยัสนใจ โดยในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ก าหนดหวัข้อเร่ือง 

เสียง  

 1.2 ก าหนดสาระการเรียนรู้ โดยน าเนือ้หาของวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ที่เก่ียวข้องกนัมาบรูณาการร่วมกนั  

 1.3 น าเนือ้หาทกุสาระที่บรูณาการแล้ว มาพิจารณาความสอดคล้องระหว่าง 

สาระการเรียนรู้กบัมาตรฐานการเรียนรู้ แล้วน ามาสงัเคราะห์เป็นผงัความคิด 
 1.4 น าเนื อ้หาของวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ ที่บูรณาการแล้ว มาจดัเรียงล าดบัการด าเนินเร่ืองให้มีความสอดคล้องไปในทิศทาง

เดียวกนั ตัง้แต่ผลการเรียนรู้บรูณาการแบบ STEM พร้อมทัง้ก าหนดระยะเวลาในการจดัการเรียนรู้ 
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ตาราง 4 ความสมัพนัธ์ของมาตรฐาน ตวัชีว้ดั รายแผนการจดัการเรียนรู้ 

มาตรฐานและตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง มาท าความรู้จกักบั
เสียง 
มาตรฐาน ว 5.1 ม.4-6/2 อธิบายการเกิดคลื่นเสียง 
บีตส์ของเสียง ความเข้มเสียง ระดบัความเข้มเสียง 
การได้ยินเสียง คณุภาพเสียงและน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
มาตรฐาน ค 6.1 ม.4-6/2 ใช้ความรู้ ทกัษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
มาตรฐาน  ง 3.1 ม.4-6/5 แก้ปัญหาด้วยกระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
สาระการเรียนรู้ ได้แก่ 

- การเกิดคลื่นเสียงและรูปร่างคลื่นเสียง 
- ความยาวรอบรูปและพืน้ที่รูปเรขาคณิต 
- การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา การ

วิเคราะห์ เปรียบเทียบ 

1. อธิบายการเกิดเสียงและการถ่ายโอน
พลงังานของเสียงผ่านอากาศได้ 

(วิทยาศาสตร์) 
2. น าความรู้ด้านเทคโนโลยี แอพพลิเค

ชนั slow motion มาใช้ในการทดลอง 
เสียงที่มองเห็น (เทคโนโลยี) 

3. น าความรู้ด้านคณิตศาสตร์มาใช้ใน
การค านวณเก่ียวกบัการออกแบบชุด
การทดลองเร่ือง เสียงที่มองเห็น 

(คณิตศาสตร์) 
4. ใช้หลกัการออกแบบเชิงวิศวกรรมใน

ขัน้ตอน ระบุปัญหา (Identify a 
challenge) และการค้นหาแนวคิดที่
เก่ียวข้อง (Explore Ideas)ในการ
ออกแบบห้องเก็บเสียง (วิศวกรรม) 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง เสียงวิ่งได้ 
มาตรฐาน ว 5.1 ม.4-6/2 อธิบายการเกิดคลื่นเสียง 
บีตส์ของเสียง ความเข้มเสียง ระดบัความเข้มเสียง 
การได้ยินเสียง คณุภาพเสียงและน าความรู้ไปใช้ 
มาตรฐาน ค 6.1 ม.4-6/2  ใช้ความรู้ ทกัษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
มาตรฐาน ง 3.1 ม.4-6/5 แก้ปัญหาด้วยกระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
สาระการเรียนรู้ ได้แก่ – อตัราเร็วของเสียง 

1. อธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราเร็ว
เสี ย ง ใน อ าก า ศ กั บ อุณ ห ภู มิ ไ ด้
(วิทยาศาสตร์) 

2. ออกแบบการทดลองเร่ือง เสียงวิ่งได้ 
(วิศวกรรม) 

3. ค านวณหาอัตราเร็วของเสียงจากการ
ออกแบบการ ทดลอง เร่ืองอัตราเร็ว
ของเสียงได้ (คณิตศาสตร์) 

4. น าความรู้ด้านเทคโนโลยีโดยใช้ แอพ
พลิเคชนั ในการทดลอง (เทคโนโลยี) 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

มาตรฐานและตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 ได้ยินไหม 
มาตรฐาน ว 5.1 ม.4-6/2 อธิบายการเกิดคลื่นเสียง
บีตส์ของเสียง ความเข้มเสียง ระดบัความเข้มเสียง
การได้ยินเสียง คณุภาพเสียงและน าความรู้ไปใช้ 
มาตรฐาน ค 6.1 ม.4-6/5 เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ใน
คณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลกัการกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ  
มาตรฐาน ง 3.1 ม.4-6/9 ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมลู
ผ่านอินเทอร์เน็ต 
สาระการเรียนรู้ ได้แก่ 

- ความเข้มเสียง ระดบัเสียง 
- ล็อกการิทมึ 
- การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา การ

วิเคราะห์ เปรียบเทียบ 

1. สืบค้น อภิปราย และส ารวจตรวจสอบ
เก่ียวกบัความเข้มเสียงและระดับความ
เข้มเสียง(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

2. ค านวณจากความสัมพันธ์ของความ
เข้ ม เสี ย ง  ร ะ ดั บ ค ว า ม เ ข้ ม เสี ย ง 
(คณิตศาสตร์) 

3. ใช้หลักการออกแบบเชิงวิศวกรรมใน
ขัน้ตอน วางแผนและพัฒนา (Plan & 
Delvelop) ในการออกแบบห้องเก็บ
เสียง(วิศวกรรม) 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 มลพิษทางเสียง 
มาตรฐาน ว 5.1 ม.4-6/3 อภิปรายผลการสืบค้น
ข้อมลูเก่ียวกบัมลพิษทางเสียงที่มีต่อสขุภาพของ
มนษุย์ และการเสนอวิธีป้องกนั 
มาตรฐาน ค 6.1 ม.4-6/5เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ใน
คณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลกัการกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ 
มาตรฐาน ง 3.1 ม.4-6/5 แก้ปัญหาด้วยกระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
สาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
-   มลภาวะของเสียง 
-   ใช้กระบวนการเทคโนโลยีในการสร้างห้องเก็บ
เสียง 

1. สืบค้นและอธิบายความหมายของ
มลภาวะทางเสียงได้(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) 

2. น าความรู้เร่ืองมลภาวะของเสียงไป
ออกแบบห้องเก็บเสียงได้(วิทยาศาสตร์) 

3. ใช้หลกัการใช้หลกัการออกแบบเชิง
วิศวกรรมในขัน้ตอน วางแผนและ
พฒันา (Plan&Delvelop) ในการ
ออกแบบห้องเก็บเสียง(คณิตศาสตร์
และวิศวกรรม) 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

มาตรฐานและตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 ห้องเก็บเสียง 
มาตรฐาน ว 5.1 ม.4-6/2 อธิบายการเกิดคลื่นเสียง 
บีตส์ของเสียง ความเข้มเสียง ระดบัความเข้มเสียง 
การได้ยินเสียง คณุภาพเสียงและน าความรู้ไปใช้ 
มาตรฐาน ค 6.1 ม.4-6/5 เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ใน
คณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลกัการกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ  
มาตรฐาน ง 3.1 ม.4-6/5 แก้ปัญหาด้วยกระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
สาระการเรียนรู้ ได้แก่ 

- การสร้างห้องเก็บเสียง 
- การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา การ

วิเคราะห์ เปรียบเทียบ 

1. บอกแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้
จากการเล่นดนตรีแล้วมีเสียงรบกวน
ห้องข้างๆได้(วิทยาศาสตร์) 

2. บอกวิธีตรวจสอบคุณภาพ ด้วยการน า
เทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจสอบ
(เทคโนโลยี) 

3. วัดและเปรียบเทียบความดังเสียงใน
การแข่งขันห้องเก็บเสียงโดยใช้หน่วย
มาตรฐาน(คณิตศาสตร์) 

4. วางแผนและออกแบบห้องเก็บเสียงโดย
ใช้กระบวนการออกแบบได้(วิศวกรรม) 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6 เร่ืองการสัน่พ้อง 
มาตรฐาน ว 5.1 ม.4-6/2 อธิบายการเกิดคลื่นเสียง 
บีตส์ของเสียง ความเข้มเสียง ระดบัความเข้มเสียง 
การได้ยินเสียง คณุภาพเสียงและน าความรู้ไปใช้ 
มาตรฐาน ค 6.1 ม.4-6/5 เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ใน
คณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลกัการกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ  
มาตรฐาน ง 3.1 ม.4-6/5 แก้ปัญหาด้วยกระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
สาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
          -   การสัน่พ้องของเสียง 
          -    การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ 

1. อธิบายการสัน่พ้องของเสียงได้
(วิทยาศาสตร์) 

2. น าความรู้ด้านเทคโนโลยีโดยใช้ แอพ
พลิเคชนั sound meter และ Simple 
tone generator ส าหรับน ามาใช้ในการ
ทดลอง การสัน่พ้อง(เทคโนโลยี) 

3. น าความรู้ด้านคณิตศาสตร์มาใช้ในการ
ค านวณเก่ียวกบัการออกแบบชดุการ
ทดลองเร่ือง การสัน่พ้อง(คณิตศาสตร์) 

4. ออกแบบและเลือกใช้วสัดใุนการสร้าง
ชดุทดลองเร่ือง การสัน่พ้อง(วิศวกรรม) 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

มาตรฐานและตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 7 การเกิดบีตส์ของเสียง
และคลื่นนิ่งของเสียง 
มาตรฐาน ว 5.1 ม.4-6/2 อธิบายการเกิดคลื่นเสียง
บีตส์ของเสียง ความเข้มเสียง ระดบัความเข้มเสียง 
การได้ยินเสียง คณุภาพเสียงและน าความรู้ไปใช้
มาตรฐาน ค 6.1 ม.4-6/5เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ใน
คณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลกัการกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ 
มาตรฐาน ง 3.1 ม.4-6/5 แก้ปัญหาด้วยกระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
สาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
         -   คลื่นนิ่ง บีตส์ 
         -   ใช้กระบวนการเทคโนโลยีในการออกแบบ
การทดลองเร่ืองคลื่นนิ่ง และบีตส์ 

1. อธิบายการเกิดบีตส์และคลลื่นนิ่งได้
(วิทยาศาสตร์) 

2. น าความรู้ด้านเทคโนโลยีโดยใช้ แอพ
พ ลิ เค ชั น  sound meter แ ล ะ  tone 
generator ส าห รับ น าม า ใช้ ใน ก าร
ทดลอง คลื่นนิ่งและบีตส์ได้(เทคโนโลยี) 

3. น าความรู้ด้านคณิตศาสตร์มาใช้ในการ
ค านวณเก่ียวกับการออกแบบชุดการ
ทดลองเร่ือง คลื่นนิ่งได้(คณิตศาสตร์) 

4. ออกแบบและเลือกใช้วัสดุในการสร้าง
ชุดทดลองเร่ือง คลื่นนิ่งและบีตส์ ได้
(วิศวกรรม) 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 8 ปรากฏการณ์ดอป
เปลอร์และปรากฏการณ์คลื่นกระแทก 
มาตรฐาน ว 5.1 ม.4-6/2 อธิบายการเกิดคลื่นเสียง 
บีตส์ของเสียง ความเข้มเสียง ระดบัความเข้มเสียง 
การได้ยินเสียง คณุภาพเสียงและน าความรู้ไปใช้
มาตรฐาน ค 6.1 ม.4-6/5เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ใน
คณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลกัการกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ 
มาตรฐาน ง 3.1 ม.4-6/5 แก้ปัญหาด้วยกระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
สาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
-   ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก 

1. สืบค้น อภิปราย และส ารวจตรวจสอบ
เก่ียวกบัดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก
(เทคโนโลยี) 

2. อธิบายความหมายของปรากฎการณ์ด
อปเพลอร์และคลื่นกระแทก
(วิทยาศาสตร์) 

3.  ค านวณหาปริมาณที่เก่ียวข้องกบั 
     ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่น 
     กระแทก (คณิตศาสตร์) 
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1.5 สร้างหน่วยการเรียนรู้บรูณาการแบบ STEM โดยใช้ชื่อหน่วยว่า “เสียง”  

ประกอบด้วย แผนการจดัการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการสอนแบบ 5E บูรณาการกับ

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม จากเนือ้หาวิชาฟิสิกส์ เร่ือง เสียง ส าหรับนักเรียนชัน้

มธัยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ผู้ วิจยัจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบของ 

สนีุย์ เหมะประสิทธ์ิ (2554, น.7-8) ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ ดงันี ้1) สาระส าคญัของความรู้ 

2) ความรู้เดิมที่ ต้องมีมาก่อน 3) จุดประสงค์การเรียนรู้ 4) ความสอดคล้องกับตัวชี ว้ัด 5) 

คณุลกัษณะอันพึงประสงค์ 6) หลกัฐานร่องรอยการเรียนรู้ 7) สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 8) กิจกรรม

การเรียนรู้ 9) การมอบหมายงาน 10) บันทึกหลังการสอน  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่น า

ความรู้ เร่ือง เสียง มาพฒันาหน่วยการเรียนรู้บรูณาการแบบ STEM ซึ่งเป็นการบรูณาการข้ามกลุ่ม

สาระวิชา ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ 

(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยเน้นศาสตร์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นแกน

หลกั บูรณาการกับการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้ดียิ่งขึน้ โดย

หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการแบบ STEM เร่ือง เสียง มีทัง้สิน้  8 แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้

ระยะเวลาทัง้หมด 18 คาบ คาบละ 50 นาที รายละเอียดปรากฏ ดงัตาราง 5 

 

ตาราง 5  แสดงเนือ้หาของหน่วยการเรียนรู้บรูณาการแบบ STEM เร่ือง เสียง 

สัปดาห์ คาบที่ กิจกรรม / แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน(50นาที/คาบเรียน) 
1 
 

1 - 2 มาท าความรู้จกักบัเสียง 2 คาบ 
3 - 4 เสียงวิ่งได้ 2 คาบ 

2 
 

5 - 6 ได้ยินไหม 2 คาบ 
7 – 8 มลพิษทางเสียง 2 คาบ 

3 9 – 12 ห้องเก็บเสียง 4 คาบ 
4 
 

13 – 14 คลื่นนิ่งและบีตส์ 2 คาบ 
15 – 16 การสัน่พ้องของเสียง 2 คาบ 

5 17 - 18 ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก 2 คาบ 
 รวม 18 คาบ 
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 2. น าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEM ที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ เสนออาจารย์ที่

ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อตรวจความถูกต้องของขัน้ตอน และความสอดคล้องระหว่างผลการ

เรียนรู้กบัการจดัการเรียนรู้ พร้อมทัง้ปรับปรุงตามค าแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

 3. น าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEM ที่สร้างขึน้ ไปให้ผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 5 

ท่าน (ปรากฏในภาคผนวก ก) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและถูกต้องของกระบวนการจดัการ

เรียนรู้ ตลอดจนความสอดคล้องระหว่างขัน้ตอนต่าง ๆ ของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยพิจารณาค่า

ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ≥ 0.5 ขึน้ไป พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC มีค่ามากกว่าหรือ

เท่ากบั 0.6 ซึง่มีคณุภาพตามเกณฑ์ นอกจากนีผู้้ เชี่ยวชาญยงัได้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดงันี ้

1) ปรับกิจกรรมที่ 2 เสียงวิ่งได้ ให้มีความเหมาะสมกบัเวลา 

 2) สาระส าคญัในบางแผนการจดัการเรียนรู้เขียนไม่ตรงประเด็น 

 3) บางกิจกรรมยงัเห็นการบรูณาการแบบ STEM ได้ไม่ชดัเจน 

4) แก้ไขขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ ให้มีความชัดเจนโดยการเชื่อมโยงเข้ากับ

ขัน้ตอนการออกแบบเชิงวิศวกรรมกว่านี ้

5) น าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEM มาปรับปรุงแก้ไขตามเงื่อนไขของ

ค าแนะน าของผู้ เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีความสมบรูณ์และเหมาะสมยิ่งขึน้ 

6) น าหน่วยการเรียนรู้บูรณการแบบ STEM ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียน

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 32 คน ซึ่งเป็นนกัเรียนคน

ละห้องกบักลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั เพื่อหาข้อบกพร่องในการใช้ภาษาและความเหมาะสมของ

กิจกรรมการเรียนรู้กบัเวลาท่ีก าหนด ผลการทดลองใช้มีข้อบกพร่องและข้อดี ดงันี ้

  ข้อบกพร่อง  

 1) ภาษามีความก ากวม ไม่ชดัเจน  

 2) บางกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการตามแผนได้ 

 3) บางกิจกรรมด าเนินการเกินเวลาที่ก าหนด 
  ข้อดี 

 1) นกัเรียนเข้าใจในเนือ้หามากขึน้ 

 2) นักเรียนสามารถน าอุปกรณ์ใกล้ตัวมาใช้ในการทดลองแทนอุปกรณ์การทดลอง

จริงได้ดี 
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 3) นกัเรียนมีการวางแผนการท างานได้ดี 

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1. สร้างแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนฟิสิกส์ เร่ือง เสียง ให้สอดคล้องกับ

ตารางวิเคราะห์เนือ้หาและพฤติกรรมที่ต้องการวัด โดยสร้างเป็นข้อสอบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

จ านวน 36 ข้อ โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนน คือ หากตอบถูกได้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดหรือไม่ตอบ 

หรือตอบมากกว่า 1 ข้อได้ 0 คะแนน  

ตาราง 6  ตารางวิเคราะห์เนือ้หาและพฤติกรรมที่ต้องการวดัของแบบสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนฟิสิกส์ เร่ือง เสียง ในขัน้การพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา  
 

ระดับพฤติกรรม 
ผลการเรียนรู้ 

ความจ า ความ
เข้าใจ 

การ
น าไปใช้ 

การ
วิเคราะห์ 

รวม 

อธิบายการเกิดเสียงและสมบัติของ

เสียง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห 

การแทรกสอด และการเลีย้วเบน 

1, 2 4, 5, 

9, 10, 

11 

3, 7,  6, 8 11 

อธิบายปรากฏการณ์บางอย่างของ

เสี ย ง  แ ล ะ ก า ร น า ค ว า ม รู้ ม า

ประยกุต์ใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ 

- 28, 29 27, 31, 

32, 35, 

36 

17, 30, 

33, 34 

10 

อธิบายเก่ียวกบัการได้ยินได้แก่ ระดับ

เสียง ระดับสูงต ่าของเสียง คุณภาพ

เสียง และผลของมลพิษทางเสียงต่อ

การได้ยิน 

16, 18 15, 20 13, 14  12  7 

อธิบายความถ่ีธรรมชาติและการสั่น

พ้องของวตัถ ุ

22 23, 24 19, 25 21, 26 7 

รวม 4 7 11 14 36 
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 2. น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนฟิสิกส์ เร่ือง เสียง ให้อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปริญญานิพนธ์ พิจารณาตรวจสอบลกัษณะการใช้ค าถาม ตวัเลือก ตวัลวง ตลอดจนความถูกต้อง

ด้านภาษา และสอดคล้องกบัผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้บรูณาการ STEM เร่ือง เสียง 

 3. น าแบบสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้

ผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา ความสอดคล้องกบัผลการเรียนรู้ 

ลกัษณะของค าถาม ตัวเลือก ตัวลวง ตลอดจนความถูกต้องด้านภาษา แล้วน ามาปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะ โดยให้ผู้ เชี่ยวชาญประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา ลงในแบบประเมินทดสอบ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็นรายข้อ ซึง่มีค่าประเมิน 3 ระดบั ดงันี ้

  +1 หมายถึง สอดคล้อง 

  0       หมายถึง ไม่แน่ใจ 

  -1        หมายถึง ไม่สอดคล้อง 

 แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มี ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป ซึ่ง

หมายถึงข้อสอบมีความสอดคล้อง ผลปรากฏว่าข้อสอบใช้ได้ 36 ข้อ เนื่องจากมีค่า IOC                

มากว่าหรือเท่ากับ 0.6 จากนัน้น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีปรับปรุงแก้ไข             

แล้วทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ที่ผ่านการเรียนเร่ือง เสียง 
จ านวน 32 คน ซึง่มีคณุสมบติัใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอย่าง 
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ตาราง 7 ตารางวิเคราะห์เนือ้หาและพฤติกรรมที่ต้องการวดัของแบบสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนฟิสิกส์ เร่ือง เสียง ก่อนน าไป Try out 
 

ระดับพฤติกรรม 
ผลการเรียนรู้ 

ความจ า 
ความ
เข้าใจ 

การ
น าไปใช้ 

การ
วิเคราะห์ 

รวม 

อธิบายการเกิดเสียงและสมบัติของ

เสียง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การ

แทรกสอด และการเลีย้วเบน 

- 
1, 2, 

3, 6  
- 4, 5 6 

อธิบายปรากฏการณ์บางอย่างของเสียง 

และการน าความ รู้ม าป ระยุ ก ต์ ใ ช้

ประโยชน์ด้านต่าง ๆ 

- 7, 20 
 8, 14, 

18 
19 6 

อธิบายเก่ียวกับการได้ยินได้แก่ ระดับ

เสียง ระดับสูงต ่าของเสียง คุณภาพ

เสียง และผลของมลพิษทางเสียงต่อ

การได้ยิน 

11 - - 9,10, 12 4 

อธิบายความถ่ีธรรมชาติและการสั่น

พ้องของวตัถ ุ
13 - 15, 16  17 4 

รวม 2 6 5 7 20 

 
 4. น าผลคะแนนที่ได้จากการทดลองใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ฟิสิกส์มาวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายอยู่

ในช่วง 0.20-0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป ผลที่ได้ คือ มีข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ที่

ก าหนดจ านวน 26 ข้อ โดยมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.43-0.75 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่

ระหว่าง 0.21-0.81 

 5. คดัเลือกข้อสอบที่ได้จากแบบทดสอบ ให้ได้จ านวน 20 ข้อ เพื่อใช้ในการสร้างเป็น

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิส าหรับใช้ในการทดสอบกลุม่ตวัอย่างก่อนเรียนและหลงัเรียน ผลปรากฏ
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ว่า ได้แบบทดสอบที่มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.43-0.75 มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 

0.33-0.81 และมีค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั 0.86 

แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 1. สร้างแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ผู้ วิจัยได้

แนวคิดการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จาก (ดารารัตน์ ชยัพิ

ลา, 2558, น.139-150) มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ โดยก าหนดสถานการณ์ปัญหาที่นักเรียนมีโอกาสพบได้ในชีวิตประจ าวัน จ านวน 1 

สถานการณ์ ข้อค าถามอยู่ในรูปแบบของแบบทดสอบเขียนตอบแบบบรรยาย จ านวน 6 ข้อ 

ครอบคลมุองค์ประกอบของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 3 ด้าน คือ 1) การระบปัุญหา 2) การหา

แนวทางแก้ไขปัญหา 3) การวางแผนการแก้ปัญหา 

 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคให้ครอบคลุมกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ ทัง้ 3 ด้าน ดงันี ้

 1) การระบุปัญหา พิจารณาใน 2 ประเด็นย่อย คือ ค้นหาปัญหา ระบุสาเหตขุอง

ปัญหา และการตัดสินใจเลือกปัญหา โดยสามารถน าเสนอในรูปแบบของเกณฑ์การพิจารณา

พฤติกรรม ได้ดงันี ้

   การค้นพบปัญหาและระบสุาเหตขุองปัญหา 

  2 คะแนน  ระบปัุญหาพร้อมระบสุาเหตขุองปัญหาตามความเป็นจริงจาก 

สถานการณ์มากกว่า 3 ปัญหาขึน้ไป 

  1 คะแนน ระบปัุญหาพร้อมระบสุาเหตขุองปัญหาตามความเป็นจริงจาก 

สถานการณ์ 1-3 ปัญหา 

  0 คะแนน  ไม่มีการระบปัุญหาและไม่ระบสุาเหตขุองปัญหาตามความเป็น 

จริงจากสถานการณ์ 
 

  การตดัสินใจเลือกปัญหา 

  2 คะแนน  ตดัสินใจในการเลือกปัญหาได้ พร้อมอธิบายเหตผุลเชิง 

วิทยาศาสตร์สนบัสนนุได้สมเหตสุมผล 

1 คะแนน ตดัสินใจในการเลือกปัญหาได้ พร้อมอธิบายเหตผุลเชิง 

วิทยาศาสตร์สนบัสนนุได้ไม่สมเหตสุมผลหรือไม่ใช่เหตผุล 
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เชิงวิทยาศาสตร์ 

0 คะแนน ตดัสินใจในการเลือกปัญหาได้ แต่ไม่ได้มีการอธิบายเหตผุลใด ๆ 

 2) การหาแนวทางแก้ไขปัญหา พิจารณาใน 3 ประเด็นย่อย ได้แก่ ความคิดคล่อง 

ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเร่ิม โดยสามารถน าเสนอในรูปแบบของเกณฑ์การพิจารณา

พฤติกรรม ได้ดงันี ้
 

  ความคิดคลอ่ง 
   2 คะแนน  บอกวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ในทางปฏิบติัได้มากกว่า 3 วิธี 
   1 คะแนน  บอกวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ในทางปฏิบติัได้ 1-3 วิธี 
   0 คะแนน  ไม่บอกวธีิการแก้ปัญหาหรือบอกวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปไม่ได้  
    ในทางปฏิบติั 
 

  ความยืดหยุ่น 
   2 คะแนน   มีประเภทของวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ในทางปฏิบติัมากกว่า  
    3 ประเภทขึน้ไป 
   1 คะแนน  มีประเภทของวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ในทางปฏิบติั 1 - 3  
    ประเภท 
   0 คะแนน ไม่บอกวธีิการแก้ปัญหาหรือบอกวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปไม่ได้ 
     ในทางปฏิบติั 
   ความคิดริเร่ิม 
   2 คะแนน  บอกวิธีแก้ปัญหาซ า้กนัไม่เกิน 10 คน 
   1 คะแนน  บอกวิธีแก้ปัญหาซ า้กนั 11 – 20 คน 
   0 คะแนน  บอกวิธีแก้ปัญหาซ า้กนัมากกว่า 20 คนขึน้ไป 

3) การวางแผนการแก้ปัญหา พิจารณา 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ จ านวนแผนการ

แก้ปัญหา และตัดสินใจเลือกแผนการแก้ปัญหา โดยสามารถน าเสนอในรูปแบบของเกณฑ์การ

พิจารณาพฤติกรรม ได้ดงันี ้

   แผนการแก้ปัญหา 
   2 คะแนน  ออกแบบแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีขัน้ตอน 
    การปฏิบติัย่างชดัเจน สามารถน าไปปฏิบติัได้จริง 
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   1 คะแนน  ออกแบบแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีขัน้ตอน 
    การปฏิบติัอย่างชดัเจน แต่ไม่สามารถน าไปปฏิบติัได้จริง 
   0 คะแนน  ออกแบบแผนการแก้ปัญหาไม่เป็นระบบและมีขัน้ตอน 
    การปฏิบติัไม่ชดัเจน แต่ไม่สามารถน าไปปฏิบติัได้จริง 
 

  การตดัสินใจเลือกแผนการแก้ปัญหา 
  2 คะแนน  ตดัสินใจในการเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาได้ และอธิบายด้วย 
    เหตผุลเชิงวิทยาศาสตร์สนบัสนนุด้วยสมเหตสุมผล 
   1 คะแนน  ตดัสินใจในการเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาได้ และอธิบายด้วย 
    เหตผุลเชิงวิทยาศาสตร์สนบัสนนุด้วยไม่สมเหตสุมผลหรือไม่ได้ 
   0 คะแนน  ตดัสินใจเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาได้แต่ไม่สามารถอธิบาย 
    เหตผุลได้ 
 

2. น าแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 1 สถานการณ์

จ านวน 6 ข้อ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของ

สถานการณ์ ข้อค าถาม และเกณฑ์การประเมิน แล้วน ามาปรับปรุงตามค าแนะน า 

3. น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่สร้างให้

ผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ประเมินเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา ลกัษณะการใช้ค าถาม 

เกณฑ์การประเมิน ตลอดจนความถูกต้องด้านภาษา โดยใช้ค่าดชันีความสอดคล้องเป็นเกณฑ์ใน

การพิจารณา ผลการประเมินพบว่า แบบทดสอบทัง้ 6 ข้อ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) 

มากกว่าหรือเท่ากับ 0.6 ซึ่งสูงกว่า 0.5 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ โดยมีข้อแนะน าจาก

ผู้ เชี่ยวชาญ ดงันี ้1) ข้อค าถามควรใช้ภาษาที่ไม่ก ากวม  2) เลือกสถานการณ์ที่ใกล้ตวันกัเรียนและ

เกิดขึน้จริง   

  4. ในการประเมินเพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของเกณฑ์แบบทดสอบความสามารถใน

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จากผู้ ประเมิน 2 คน ผู้ วิจัยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้

ประเมิน (Rater Agreement Index: RAI) ซึ่งเป็นตวับ่งชีถ้ึงระดบัความสอดคล้องกนัของคะแนนที่

ได้จากผู้ประเมิน โดยมีค่า RAI เฉลี่ยรวมของผู้ประเมินทัง้ 2 คน อยู่ที่ 0.83 
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5. น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try out) กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5            

ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 32 คน จากนัน้ผู้วิจยัน ากระดาษค าตอบมาตรวจให้คะแนน เพื่อน ามา

วิเคราะห์ความยากง่ายและหาค่าอ านาจจ าแนก โดยการวิเคราะห์เป็นรายข้อ ผลวิเคราะห์พบว่า    

มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.61-0.78 และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.21-0.76    

มีค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัจากการใช้สมการสมัประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาค โดยมีเท่ากบั 0.51    

ระยะท่ี 3 การด าเนินการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต แขวงบางจาก เขตพระโขนง 

กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  

จ านวน 3 ห้องเรียน มีจ านวนทัง้สิน้ 120 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นนักเรียนช่วงขัน้ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2562 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 

ห้องที่ 1 จ านวน 39 คน ซึง่ได้มาโดยวิธีการสุม่แบบกลุม่ (cluster random sampling) 

เนือ้หาวิชาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

ในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเนือ้หาวิชาฟิสิกส์ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 

เร่ือง เสียง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551  และอ้างอิงจาก

ค าอธิบายรายวิชารวมทัง้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.)  
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัท าการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ใช้เวลาใน

การทดลอง 18 คาบ คาบละ 50 นาที เป็นเวลาทัง้สิน้ 5 สปัดาห์ (ไม่รวมระยะเวลาในการทดสอบ

ก่อนเรียนและหลงัเรียน) ดงัตาราง 8 
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ตาราง  8 ระยะเวลาที่ใช้ในการศกึษาค้นคว้า 
 

คาบที่ กิจกรรม จ านวน
(50นาที/คาบ) 

หมายเหตุ 

 - ทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 
เร่ือง เสียง ก่อนเรียน (แบบทดสอบ) 

- ทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ก่อนเรียน(แบบทดสอบ) 

1 คาบ 
 

1 คาบ 
 

นอกเวลา 

1 - 4 
 

มาท าความรู้จกักบัเสียง 2 คาบ  
เสียงวิ่งได้ 2 คาบ  

5 - 8 
 

ได้ยินไหม 2 คาบ  
มลพิษทางเสียง 2 คาบ  

9 - 12 ห้องเก็บเสียง 4 คาบ  
13 - 16 

 
คลื่นนิ่งและบีตส์ 2 คาบ  
การสัน่พ้องของเสียง 2 คาบ  

17 - 18 ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก 2 คาบ  
 - ทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 

เร่ือง เสียง หลงัเรียน (แบบทดสอบ) 
- ทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ หลงัเรียน(แบบทดสอบ) 

1 คาบ 
 

1 คาบ 

นอกเวลา 
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แบบแผนการวิจัย 

การศึกษาค้นคว้าครัง้นีเ้ป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experiment research) โดย

ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย แบบหนึ่งกลุ่ม มีการสอบก่อนเรียนและหลังการเรียน 

(One-group pretest-posttest design) มีแบบแผนการทดลอง ดงัตาราง 9 

ตาราง  9 แบบแผนการวิจยัแบบ One-group Pretest-Posttest design 
 

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 
E T1 X T2 

 

สญัลกัษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง 
     E   แทน  กลุม่ทดลอง (Experimental group) 
     T1  แทน  การทดสอบก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยหน่วยบรูณาการแบบ STEM 

(Pretest) 
     T2     แทน  การทดสอบหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยหน่วยบรูณาการแบบ STEM 

(Posttest) 
     X แทน  การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้แบบ 5 ขัน้ (5E) ด้วยหน่วยการ

เรียนรู้บรูณาการแบบSTEM เร่ือง เสียง 

ขัน้ตอนด าเนินการทดลอง 

1. ก่อนด าเนินการทดลอง ผู้วิจยัด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กบันกัเรียน

กลุ่มตัวอย่างเป็นรายบุคคลด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบทดสอบ

ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

2. ด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEM เร่ือง เสียง 

ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5 ขัน้ (5E) เป็นเวลา 18 คาบ (คาบละ 

50 นาที) 

3. เมื่อด าเนินการทดลองเสร็จสิน้ ผู้ วิจัยด าเนินการทดสอบหลังเรียน (Post-test)     

กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างรายบุคคล ด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบทดสอบ

ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
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4. ผู้ วิจยัเก็บรวบรวมคะแนนแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน คะแนนจากการท า

แบบฝึกหัดระหว่างเรียนในแต่ละหน่วยของนักเรียนทุกคน มาวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของ

หน่วยการเรียนรู้ตามเกณฑ์ 80/80  

5. น าผลคะแนนของกลุ่มตัวอย่างจากการใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

และแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน ในการวิเคราะห์

ข้อมลูทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป 

ระยะท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้สถิติดงันี ้
1. สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ 

1.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 

1.2 ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  

2. สถิติที่ใช้ในการหาคณุภาพเคร่ืองมือ 
 2.1 หาค่าดชันีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ใช้วิธีการหาดชันีความสอดคล้อง 

(index of item objective congruence : IOC)  

2.2 หาค่าความยากหรือดัชนีความยาก  (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เร่ือง เสียง ที่เป็นปรนัย โดยหาได้จากการ

วิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ (Item-Analysis) ใช้เทคนิค 27% ของ จุง เตห์ ฟาน (Chung-Teh fan) 

และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หาโดยวิธีของ Kuder-

Richardson method: KR-20  

 2.3หาค่าความยากหรือดัชนีความยากและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ               

วดัความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่เป็นอัตนัย และหาค่าความเชื่อมั่นของเกณฑ์

โดยใช้วิธีสมัประสิทธ์ิแอลฟาครอนบราค (Cronbach’ s Alpha method) และหาค่าความเชื่อมั่น

ของเกณฑ์ที่ใช้ตรวจข้อสอบอตันยัจากผู้ตรวจ 2 คน (Rater Agreement Index, RAI) 

3. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
 3.1 ทดสอบสมมติฐานข้อ 1 โดยค านวณหาประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้บูรณา

การแบบ STEM เร่ือง เสียง ตามเกณฑ์ 80/80 ใช้สตูร E1/E2 โดยก าหนดให้  
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80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนจากการท าใบงานและชิน้งานต่าง ๆ น ามาค านวณหา

ค่าเฉลี่ยแล้วคิดเป็นร้อยละ   

80 ตัวหลงั หมายถึง คะแนนทดสอบหลงัเรียนของนักเรียนทุกคน น ามาค านวณหา

ค่าเฉลี่ยแล้วคิดเป็นร้อยละ 

 3.2  ทดสอบสมมติฐานข้อ 2 และข้อ 4 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยใช้สถิติ    t-test for 
Dependent Samples ผ่านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน 

3.3   ทดสอบสมมติฐานข้อ 3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
(ร้อยละ 70) โดยใช้ t-test for One sample ผ่านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการค านวณ 
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 

การน าเสนอผลการศึกษา ผลการใช้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบสะเต็ม ในประเด็น
ดงัต่อไปนี ้

 1 . ประสิท ธิภาพหน่ วยการเรียน รู้บู รณ าการแบบ  STEM โดยเที ยบหาค่า

ความสมัพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพของกระบวนการ E1 กบัประสิทธิภาพของผลลพัธ์ E2  

 2. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัได้รับการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEM เร่ือง เสียง 

 3. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ก่อนและหลงัได้รับ

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEM เร่ือง เสียง 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง
ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์ การแปลความหมายในการวิเคราะห์ข้อมลูจากการทดลอง ไว้ดงันี ้

E1 คือ  ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จดัไว้ในหน่วยการเรียนรู้บรูณาการแบบ  

STEM คิดเป็นร้อยละจากการท ากิจกรรมระหว่างเรียน 

E2        คือ  ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (พฤติกรรมนกัเรียนหลงัจากเรียนรู้ด้วยหน่วย 

การเรียนรู้บรูณาการแบบ STEM) คิดเป็นร้อยละจากคะแนนวดั 

ผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน 

x          คือ         การจดัการเรียนรู้ด้วยหน่วยบูรณาการแบบ STEM เร่ือง เสียง 

n คือ  จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

x̅ คือ  ค่าเฉลี่ย 

S.D. คือ  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 p         คือ        ระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 t คือ ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t-distribution 
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ผลการใช้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบสะเต็มเร่ือง เสียง 

1. เปรียบเทียบประสิทธิภาพหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEM เร่ือง เสียง โดยวัด
จากการเทียบหาค่าความสมัพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) กบัประสิทธิภาพของ
ผลลพัธ์ (E2) 

ผู้ วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูโดยน าคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนทัง้
ก่อนเรียนและหลงัที่ได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEM เร่ือง เสียง 
มาเปรียบเทียบกนัโดยใช้สตูร E1 / E2 ได้ผลตามตาราง 10 

 
ตาราง  10 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEM เร่ือง เสียง โดย
วดัจากการท ากิจกรรมระหว่างเรียนและท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนได้ถึง
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 

รายการ n คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่าประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพในการจดักิจกรรมระหว่างเรียน E1 39 80 66.88 83.60 
ประสิทธิภาพในการท าแบบทดสอบหลังเรียน E2 39 20 16.87 84.35 

 

 จากตาราง 10 พบว่าประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEM เร่ือง 
เสียง เท่ากับ 83.60/84.35 ซึ่งพบว่าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEM เร่ือง เสียง ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 
 
2. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEM เร่ือง เสียง 

ผู้ วิจัยได้น าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทัง้ก่อนและหลังท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEM เร่ือง เสียง มาเปรียบเทียบกันโดยใช้
วิธีการทางสถิติ t – test  for Dependent Sample ได้ผลตามตาราง 11 
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ตาราง  11 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้หน่วยการเรียนรู้บรูณาการแบบ STEM เร่ือง เสียง 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน n 

คะแนน
เต็ม 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
t p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
1. ความจ า 39 2 1.26 .68 1.90 .31 6.85** .00 
2.ความเข้าใจ 39 6 1.72 .76 4.77 .87 16.97** .00 
3.การน าไปใช้ 39 5 .92 .74 4.64 .49 24.58** .00 
4. การวิเคราะห์ 39 7 .87 .69 5.67 .74 34.662** .00 

รวม 39 20 4.85 .81 16.87 .89 55.74** .00 

**p<.01 

จากตาราง 11 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
แบบ STEM เร่ือง เสียง มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .01  เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2  

เมื่อแยกประเด็นพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยทัง้หมด 4 ระดับ คือ ความรู้ ความเข้าใจ          
การน าไปใช้ และการวิเคราะห์ พบว่า 

1. คะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ของนักเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดบั .01  

 2. คะแนนเฉลี่ยด้านความเข้าใจของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  

 3. คะแนนเฉลี่ยด้านการน าไปใช้ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  

 4. คะแนนเฉลี่ยด้านการวิเคราะห์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  
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ตาราง  12 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้บูรณา
การแบบ STEM เร่ือง เสียง ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 เทียบกบัเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 70) 
 

รายการ  n 
คะแนนเต็ม 

หลงัเรียน เทียบกบั
เกณฑ์ 

t 
X  S.D. 

ผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 

39 20 16.87 0.89 14.00 
(ร้อยละ 70) 

117.88** 

**p<.01 
จากตาราง 12 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ

แบบ STEM เร่ือง เสียง มีคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียน ผ่านเกณฑ์ก าหนด  (ร้อยละ 70) อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 3 

 
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ จากหน่วยการเรียนรู้

บูรณาการแบบ STEM เร่ือง เสียง  

ผู้วิจัยได้น าคะแนนจากแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนทัง้ก่อนเรียนและ
หลังเรียน ที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ  STEM เร่ือง เสียง                        
มาเปรียบเทียบกนั ใช้วิธีการทางสถิติ t-test for Dependent Sample ได้ผลดงัตาราง 13 
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ตาราง  13 เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ก่อนและหลงัที่ได้รับการ
จดัการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้บรูณาการแบบ STEM เร่ือง เสียง 
 

ความสามารถการใน
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

n 
คะแนน
เต็ม 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
t p 

x̅ S.D. x̅ S.D. 

1. การค้นพบความจริง 39 4 2.23 .43 3.54 .72 10.21** .00 
2. การหาแนวทางการ
แก้ปัญหา 

39 6 2.31 .47 4.79 .95 15.19** .00 

3. การวางแผนการ
แก้ปัญหา 

39 4 2.28 .46 3.87 .52 14.66** .00 

รวม 39 14 6.82 .85 12.20 1.28 26.49** .00 

**p<.01 

จากตาราง 13 พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
แบบ STEM เร่ือง เสียง มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หลงัเรียนสงู
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 4 

 เมื่อแยกประเด็นความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็น 3 ด้าน คือการระบุ
ปัญหา การแสวงหาและคดัสรรทางเลือกในการแก้ปัญหา และการวางแผนปัญหา พบว่า 

 1. คะแนนเฉลี่ยด้านการระบุปัญหาของนักเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  

 2. คะแนนเฉลี่ยด้านการหาแนวทางการแก้ปัญหาของนกัเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  

 3. คะแนนเฉลี่ยด้านการวางแผนการแก้ปัญหาของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  
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บทท่ี 5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

งานวิจัยนีม้ีความมุ่งหมายเพื่อ  1)พัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEM เร่ือง 
เสียง ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลงัได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหน่วยการ
เรียนรู้บูรณาการ แบบ STEM เร่ือง เสียง ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5  3) เพื่อศึกษา
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนกัเรียนก่อนและหลงัได้รับการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEM เร่ือง เสียง ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 
โดยมีสมมติฐานการวิจยั ดงันี ้

1) หน่วยการเรียนรู้บรูณาการแบบ STEM มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2) นักเรียนที่ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEM

เร่ือง เสียง มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน  
3) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEM

เร่ือง เสียง มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70  
     4) นกัเรียนที่ได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยหน่วยบูรณาการแบบ STEM มีความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน  

แบบแผนการวิจัยที่ ใ ช้ ในครัง้นี คื้อ  เป็นการวิจัยกึ่ งทดลอง  (Quasi-experiment 
research) โดยใช้แบบแผนการวิจัย แบบหนึ่งกลุ่ม มีการสอบก่อนเรียนและหลงัการเรียน (One-
group pretest-posttest design) ประชากรเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวชิรธรรม
สาธิต แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพ ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2562 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 3 ห้องเรียน มีจ านวนนกัเรียน 120 คน โดยท าการสุ่มแบบกลุ่ม 
(cluster random sampling) 1 ห้องเรียน จ านวน 39 คน ใช้เวลา 18 คาบ คาบละ 50 นาที (ไม่
รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 

1. หน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEM เร่ือง เสียง ประกอบด้วย แผนการจดัการ

เรียนรู้ทัง้หมด 8 แผน ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ เชี่ยวชาญ 5 ท่าน มีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) 

มากกว่าหรือเท่ากบั 0.6 
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2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก 

จ านวน 20 ข้อ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ เชี่ยวชาญ 5 ท่านมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

มากกว่าหรือเท่ากับ 0.6 มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.48 – 0.8 ทัง้ฉบับโดยเฉลี่ย 0.61 

และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.35 – 0.81 ทัง้ฉบับเฉลี่ย 0.52 ค่าความเชื่อมั่นของ

แบบทดสอบ 0.86 

3. แบบทดสอบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้เป็นการวัดจาก

สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั 1 สถานการณ์ 6 ข้อ มีเกณฑ์การให้คะแนนรูบริค แบบทดสอบเป็น

ข้อสอบเขียนตอบแบบบรรยาย ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ เชี่ยวชาญ 5 ท่านมีค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (IOC) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.6 มีค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 0.51 

สถิติพืน้ฐานที่ใช้ ได้แก่ 1) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 2) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) สถิติที่ใช้ใน เพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่  1) ทดสอบสมมติฐานข้อ 1       
โดยค านวณหาประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEM เร่ือง เสียง ตามเกณฑ์ 
80/80 ใช้สตูร E1/E2  2) t-test for Dependent Samples  เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
และความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบSTEM เร่ือง เสียง  3) t-test for One sample เพื่อ
เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนหลงัได้รับการจัดการเรียนรู้เทียบกับ
เกณฑ์ที่ก าหนด 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEM เร่ือง เสียง ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาชัน้ปีที่ 5 สรุปผลการศกึษา ได้ดงันี ้ 

 1. หน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEM เร่ือง เสียง ส าหรับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 

เท่ากบั 83.60/84.35 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 2. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ 

STEM มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 

และผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 70)  
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 3. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ 

STEM มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทัง้ภาพรวมและรายด้าน หลงัเรียนสงูกว่า

ก่อนเรียน  

 

อภปิรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการเรียนรู้แบบสะเต็ม เร่ือง เสียง 
สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงัต่อไปนี ้
  1. ผลการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ 

 หน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEM เร่ือง เสียง ส าหรับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5       

ได้ประสิทธิภาพหน่วยการเรียนรู้เท่ากับ 83.60/84.35 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 อาจเนื่องมาจาก

สาเหต ุดงัต่อไปนี ้

ประการแรก การพฒันาหน่วยการเรียนรู้ มีการด าเนินการอย่างเป็นขัน้ตอน เร่ิมจาก

มีการก าหนดหัวเร่ือง ผู้วิจัยได้เลือกหวัเร่ือง “เสียง” ซึ่งเป็นสิ่งที่เก่ียวข้องกบัชีวิตประจ าวนัของทุก

คน และเป็นสาระส าคัญที่ผู้ วิจัยต้องการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ สอดคล้องกับ (ส านักวิชาการ

และมาตรฐานการศึกษา, 2553, น.13) ที่ได้กล่าวว่า การก าหนดหัวเร่ือง ชื่อหน่วยการเรียนรู้       

เป็นสิ่งที่ส าคัญโดยหัวเร่ืองต้องสะท้อนให้เห็นถึงสาระส าคัญ หลังจากที่ได้หัวเร่ือง จึงพิจารณา

สาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหัวเร่ือง สร้างเป็นแผนผังความคิด          

แล้วก าหนดผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ จากนัน้จึงจัดเรียงล าดับเนือ้หาต่าง ๆ จากง่ายไป

ยากและครอบคลุมผลการเรียนรู้ทัง้หมด พร้อมกบัก าหนดเวลาการจดัการเรียนรู้แต่ละกิจกรรมให้

เหมาะสม  สดุท้ายจึงน าเนือ้หาที่เก่ียวข้องไปวางแผนการจดัการเรียนรู้ ก าหนดเทคนิควิธีที่จะใช้ใน

การจัดการเรียนรู้ โดยลักษณะของแผนจะต้องเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน

ขัน้ตอนของการจดัการเรียนรู้ ส่งเสริมทกัษะ คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ สมรรถนะ และสามารถ

น าความรู้ไปสู่ชีวิตจริงได้ สอดคล้องกับแนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของ (สุนีย์ เหมะ

ประสิทธ์ิ, 2554, น.7-8) มีองค์ประกอบดังนี ้1) สาระส าคัญของความรู้ 2) ความรู้เดิมที่ต้องมีมา

ก่อน 3)จุดประสงค์การเรียนรู้  4) ความสอดคล้องกับตัวชีว้ัด 5) คุณลักษณะอันพึงประสงค์            

6) หลักฐานและร่องรอยการเรียน รู้ 7) สื่ อและแหล่งการเรียน รู้  8) กิ จกรรมการเรียน รู้                          

9) การมอบหมายงาน 10) บนัทกึหลงัการสอน 
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ประการที่สอง ในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ครัง้นีผู้้ วิจัยได้เลือกพัฒนาหน่วยการ

เรียนรู้บูรณาการแบบ STEM เป็นการบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) เป็นการ

จัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้เรียนเนือ้หาและฝึกทักษะอย่างน้อย 2 วิชาร่วมกัน โดยกิจกรรมมีการ

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของทุกวิชาเพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสอดคล้องกัน (ศูนย์สะเต็มศึกษา

แห่งชาติ, 2558, น.66) ท าให้นกัเรียนได้เรียนรู้หลายวิชาในเวลาที่จ ากดั เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึง้ 

มองเห็นภาพเป็นองค์รวมและเป็นการเรียนรู้อย่างสมดุล สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุชานาฏ 

สุวรรณพิบูลย์, 2559, น.82) ที่ได้ท าการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เร่ืองบ้านพักเชิง

นิเวศตามแนวทางสะเต็มศึกษาส าหรับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และ     

(พรสวัสด์ิ สองแคว, 2559, น.145) ที่ได้ท าการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้เร่ือง “รู้รักษ์หิน ถิ่น

แม่ฮ่องสอน” ตามแนวคิดสะเต็มศกึษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง “รู้รักษ์หิน ถิ่นแม่ฮ่องสอน” ตามแนวคิดสะเต็ม

ศึกษา เพื่ อส่งเส ริมการเรียน รู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ ส าห รับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  6                           

มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 
  2. ผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ 

ผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ สามารถแยกอภิปรายเป็นประเด็นต่าง ๆ ดงันี ้

 2.1  คะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หลงัการใช้หน่วยการเรียนรู้

บูรณาการแบบ STEM เร่ืองเสียง สงูกว่าก่อนใช้หน่วยการเรียนรู้อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 และสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (ร้อยละ 70) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ อาจเนื่องมาจาก

สาเหตดุงัต่อไปนี ้

ประการแรก หน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEM ที่ผู้ วิจัยได้พัฒนาเป็นการ

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ 4 รายวิชา ได้แก่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ โดยเชื่อมโยงกัน ผ่านหัวข้อ (Theme) ของหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ  STEM       

ที่ก าหนดไว้ นักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เช่น การออกแบบการทดลอง

ต่าง ๆ การสร้างชิน้งานจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม แต่ละกิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียน

ระดมความคิด ลงมือปฏิบัติ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้ที่เรียนไปประยุกต์เพื่อ

แก้ปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง นักเรียนได้เรียนรู้จากรูปธรรมสู่นามธรรม  ส่งผลให้เข้าใจสาระ

รายวิชาวิทยาศาสตร์มากขึน้ สอดคล้องกับ Henson (2001 อ้างถึงใน กมลฉัตร กล่อมอ่ิม (2562, 
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น.99) กล่าวว่า การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้จะต้องบูรณาการประสบการเรียนรู้กับชีวิตจริง 

กระบวนการเรียนรู้ และการประเมินเน้นการปฏิบัติเน้นการรับรู้ถึงสังคมและพฤติกรรมท างาน

ร่วมกนั และสนองความต้องการของนกัเรียนแต่ละคนที่มีระดบัการเรียนรู้แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้อง

กบั วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา (2559, น.20) กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM 

เป็นการเรียนการสอนที่สร้างองค์ความรู้ให้นักเรียน ช่วยให้นกัเรียนเข้าใจสิ่งต่าง ๆ โดยเรียนรู้จาก

รูปธรรมสู่นามธรรม ลงมือปฏิบติัให้เกิดองค์ความรู้ ผลการศึกษานีส้อดคล้องกับงานวิจยัของ ศิริ

ลกัษณ์ ชาวลุ่มบวั (2558, น.148-150) ที่ได้พัฒนาหลกัสูตรตามแนวทางสะเต็มศึกษา เร่ือง อ้อย 

ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงั

การใช้หลกัสตูรสงูกว่าก่อนการใช้หลกัสตูรอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และสงูกว่าเกณฑ์

ที่ก าหนดไว้ (ร้อยละ 70) และสุชานาฏ สุวรรณพิบูลย์ (2559, น.84-85) ที่ได้พัฒนาหน่วยการ

เรียนรู้บูรณาการ เร่ือง บ้านพกัเชิงนิเวศ ตามแนวทางสะเต็มศกึษา ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 1 พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 และนัสรินทร์ บือชา (2558, น.59) ได้จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

(STEM Education) ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

ประการที่สอง ในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ครัง้นี  ้มีการน ารูปแบบการเรียนรู้

แบบวฏัจกัรการเรียนรู้แบบ 5 ขัน้ (5E) เป็นการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ขอยกตวัอย่าง

กิจกรรมเร่ือง เสียงที่มองเห็น (ภาคผนวก ง) เร่ิมจากขัน้สร้างความสนใจ เร่ิมจากผู้สอนใช้วีดีทศัน์

สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัแล้วตัง้ค าถามว่าเสียงเกิดขึน้ได้อย่างไร และลกัษณะของคลื่นเสียงมี

รูปร่างลกัษณะอย่างไร เพื่อให้นกัเรียนได้ทบทวนความรู้เดิมและสร้างค าถามให้กบันกัเรียนเพื่อให้

นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ สู่ขัน้ส ารวจตรวจสอบ นักเรียนร่วมกันออกแบบการทดลอง      

ท าการทดลอง  โดยผู้สอนมีหน้าที่เตรียมอปุกรณ์การทดลองให้บางส่วนเท่านัน้ นกัเรียนแต่ละกลุ่ม

สามารถเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมได้อย่างอิสระ  แล้วน าแนวคิดที่ได้ผลการทดลองมาแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกันในขัน้อธิบายและลงข้อสรุป โดยผู้สอนจะเป็นคนตัง้ค าถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกัน

สรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ จากนัน้ผู้สอนน าสถานการณ์ปัญหาเร่ืองเสียงที่เกิดขึน้ในชีวิตประจ าวัน

มาตัง้เพื่อให้นักเรียนร่วมกันน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ ระบุปัญหาที่เกิดขึน้จากสถานการณ์   

เพื่อสร้างความเข้าใจของปัญหา แล้วร่วมกันเลือกวิธีการแก้ปัญหา ท าให้นักเรียนเกิดความรู้ที่
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กว้างขึน้ ในขัน้ขยายความรู้ และสดุท้ายในขัน้การประเมินผลนกัเรียนถูกประเมินผลจากการตอบ

ค าถามในชัน้เรียน การท ากิจกรรม และความถกูต้องของการตอบค าถามในใบกิจกรรม 

 จากขัน้ตอนที่กล่าวมานักเรียนจะได้รู้จักคิดด้วยตนเอง รู้จักค้นคว้าหาเหตุผล 

สามารถน าองค์ความรู้นัน้มาแก้ปัญหาได้โดยการน าเอาวิธีการต่าง ๆ ของกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับ วราวรรณ แสงอยู่ (2556, น.69-70) ได้ท าการศึกษาผลของการใช้

วงจรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถามตามแนวคิดของออสบอร์นที่มี ต่อทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่า

นักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และศุจิกา จาตุรนต์พงศา (2552, น.

76-77) ได้ท าการศึกษาผลของการใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับสญัศาสตร์ที่มีต่อความ

เข้าใจศัพท์ชีววิทยาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า 

นกัเรียนที่เรียนด้วยการจดัการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E ร่วมกบัสญัศาสตร์มี

คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบทั่วไปอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และสรชา ศักด์ิค าดวง (2559, น.78) ได้ท าการศึกษาการ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของ

นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจักรการเรียนรู้ 5 ขัน้ (5E) กับการ

จัดการเรียนรู้แบบดัง้เดิม ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ

เรียนรู้ 5 ขัน้ (5E) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนสงูกว่า

ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้วยเหตุนีจ้ึงส่งผลท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ของนกัเรียนสงูขึน้ 

2.2 คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้

มธัยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEM 

เร่ือง เสียง  

จากการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ก่อนเรียนและ

หลังเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  5 ที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้         

บูรณาการแบบ STEM เร่ืองเสียง พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์               

ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตาม
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สมมติฐานข้อที่ 3 จากผลการวิจยัดงักลา่วอธิบายได้ว่านกัเรียนที่ได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยหน่วย

การเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEM เร่ือง เสียง มีความสามารถในการแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์สูงขึน้ทัง้ภาพรวมและรายด้าน ทัง้นีเ้พราะในหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ 

STEM เร่ือง เสียง มีการใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขัน้ (5E) ผนวกกับกระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรมซึ่งเป็นจุดเด่นของการจัดการเรียนรู้แบบ STEM ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน    

เร่ิมจากขัน้ระบุปัญหา นกัเรียนจะต้องท าความเข้าใจกบัสถานการณ์ที่เป็นปัญหาในชีวิตประจ าวนั

และจ าเป็นต้องหาวิธีการในการสร้างชิน้งานเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จากนัน้นักเรียนต้องรวบรวม

แนวคิดที่เก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหาและประเมินความเป็นไปได้ในขัน้การค้นหาแนวคิดที่เก่ียวข้อง 

พอได้แนวคิดที่เก่ียวข้องในการแก้ปัญหานกัเรียนจะต้องระดมความคิดวางแผนขัน้ตอนการท างาน 

รวมถึงการออกแบบชิน้งาน ในเวลาที่ผู้สอนจ ากดัไว้ในขัน้การวางแผนและพฒันา พอนกัเรียนสร้าง

ชิน้งานเรียบร้อย จะต้องมาทดสอบชิน้งานในขัน้การทดสอบและประเมินผล เมื่อท าการทดสอบ

แล้วเกิดปัญหา นักเรียนสามารถน าไปแก้ไขชิน้งานเพื่อให้ชิน้งานมีประสิทธิภาพมากขึน้              

และขัน้ตอนสุดท้ายขัน้การน าเสนอผลลพัธ์ หลังจากพัฒนาชิน้งานเรียบร้อย นักเรียนจะต้องมา

น าเสนอวิธีการด าเนินการสร้างชิน้งานและผลการใช้ชิน้งาน จากขัน้ตอนกระบวนการออกแบบเชิง

วิศวกรรม ช่วยให้นักเรียนสืบค้นหรือแก้ปัญหาเพื่อหาค าตอบในสิ่งที่อยากรู้ได้อย่างเป็นระบบ     

และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมช่วยให้นักเรียนใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี           

และคณิตศาสตร์มาบูรณาการรวมกนัให้ได้นวตักรรมที่สร้างสรรค์ขึน้มา สอดคล้องกบัขัน้ตอนการ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ดงันี ้1) การค้นพบความจริง นกัเรียนจะทราบสถานการณ์และคิดปัญหา

ที่เกิดขึน้ทัง้หมด แล้วค่อยเลือกประเด็นปัญหาที่จะแก้ 2) การหาแนวทางการแก้ปัญหา นกัเรียนจะ

ได้สืบความรู้ที่เก่ียวข้องกับปัญหาที่เกิดขึน้ 3) การวางแผนการแก้ปัญหา นักเรียนจะได้ร่วมกัน

วางแผนและออกแบบนวตักรรมเพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์ทีก าหนดให้ 4) การค้นหาค าตอบ

เป็นที่ยอมรับ นักเรียนจะได้ลงมือสร้างนวัตกรรมที่ได้ออกแบบ และทดสอบผลลัพธ์ว่าสามารถ

แก้ปัญหาได้หรือไม่  หลงัจากที่ได้ด าเนินกิจกรรมไปแล้ว ผู้ วิจัยท าการสมัภาษณ์นักเรียนที่ได้รับ

การจดักิจกรรมเห็นประโยชน์ ของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ดงันี ้

  “หนูประทับใจกิจกรรมการสร้างกล่องเก็บเสียง เพราะได้น าความรู้ที่ได้เรียนน ามา

แก้ปัญหา และไดส้ร้างส่ิงประดิษฐ์ตามความคิดพวกหนู สนกุดีค่ะ” 

นกัเรียนคนที่ 1 
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  “ชอบที่ครูน าสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัที่เชื่อมโยงเนื้อหา แล้วให้แก้ปัญหาอย่างเป็น

ขัน้ตอน โดยไม่ปิดกัน้ความคิด” 

นกัเรียนคนที่ 2 

จากที่กล่าวมา การจัดการเรียนรู้แบบ STEM จะช่วยพัฒนาความสามารถการใน

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ดารารัตน์ ชัยพิลา, 2558, น.78)            

ที่พฒันารูปแบบการสอนแบบโครงงานตามแนวคิด STEM Education ที่มีต่อความสามารถในการ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เร่ืองปฏิกิริยาเคมีของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5

พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ระหว่างเรียนของนักเรียนโดยรวมอยู่ใน

ระดับดี และเมื่อพิจารณาแยกแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่านักเรียนมีพัฒนาการแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์โดยมีคะแนนเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ ตามล าดบั 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1.1 ก่อนน าหน่วยการเรียนรู้ไปใช้ ควรศึกษาในด้านผลการเรียนรู้ ขอบเขตเนือ้หา  

กิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล ก่อนน าหน่วยการเรียนรู้ไปใช้ 

1.2 การน าหน่วยการเรียนรู้ไปใช้ ควรค านึงถึงบริบทของโรงเรียน ขอบเขตเนือ้หาของ

นกัเรียน ความพร้อมของสื่อการสอน อปุกรณ์การทดลองและสถานที่ในการทดลองต้องเพียงพอ

ต่อนกัเรียน 

1.3 ในการจัดการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ ผู้ สอนควรมีความเข้าใจใน

รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เนือ้หาฟิสิกส์เพิ่มเติมเร่ือง เสียง เพื่อเป็นผู้ชีแ้นะที่ดี 

สามารถด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างราบร่ืน และสามารถพัฒนาต่อยอดให้นักเรียนก าหนด

ปัญหาที่เก่ียวข้องตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ด้วยตนเอง ช่วยเพิ่มความท้าทายของนกัเรียนมาก

ขึน้ 
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2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
       2.1 ควรมีการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEM โดยใช้การจัดการเรียนรู้

แบบอ่ืน ๆ เช่น การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ใช้กิจกรรมเป็นฐาน การใช้ปัญหาเป็น

ฐาน เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของนกัเรียน 

       2.2 ควรมีการศึกษาผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ ในประเด็นอ่ืน ๆ เช่น ทักษะการเรียน

แบบร่วมมือ ทกัษะการท างานเป็นทีม ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นต้น 

       2.3 ในการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์            

ควรสร้างแบบทดสอบในรูปแบบ คู่ขนาน เพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดการจ าแบบทดสอบก่อนเรียนได้
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กบัการจดัการเรียนรู้แบบดัง้เดิม. (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัศรีนค
รินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

ส านกัทดสอบทางการศกึษากรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ. (2554). แนวทางการประเมิน
คณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐานเพื่อประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา. 
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กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านกังานพระพทุธศาสนา  
ส านกัวิชาการ. (2559). สะเต็มศกึษา. Academic Focus. 
ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2553). แนวทางการจดัการเรียนรู้ ตามหลกัสตูรแกนกลาง

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จ ากดั.  

สิทธิชยั ชมพพูาทย์. (2554). การพฒันาพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ของครูและนกัเรียนในโรงเรียนสง่เสริมนกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์โดยการใช้การวิจยัปฏิบติัการเชิงวิพากษ์. (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดษุฎี
บณัฑิต). มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

สชุานาฏ สวุรรณพิบลูย์. (2559). การพฒันาหน่วยการเรียนรู้แบบบรูณาการ เร่ือง บ้านพกัเชิงนิเวศ
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1. (ปริญญานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

สนุชัชา ศภุธรรมวิทย์. (2556). การพฒันารูปแบบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนด้วยแท็บเล็ตตาม
หลกัการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อสง่เสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ของนกัเรียนประถมศกึษา. (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต). จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, กรุงเทพฯ.  

สนุีย์ คล้ายนิล. (2555). การศกึษาวิทยาศาสตร์ไทย: การพฒันาและภาวะถดถอย. กรุงเทพฯ: สสวท.  
สนีุย์ เหมะประสิทธ์ิ. (2542). เอกสารฝึกอบรม ทกัษะ เทคนิค กระบวนการจดัการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ: ภาคหลกัสตูรและการสอนคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประสานมิตร.  

สนีุย์ เหมะประสิทธ์ิ. (2543). เอกสารค าสอนวิชา ปถ421 วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถม. 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ: ภาควิชาหลกัสตูรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์.  

สนีุย์ เหมะประสิทธ์ิ. (2554). ตวัอย่างหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ตามหลกัสตูรขัน้
พืน้ฐานโดยใช้กระบวนการเรียนรู้สูก่ารบรูณาการ. ราชบุรี: ธรรมรักษ์การพิมพ์.  

สพุีรา ดาวเรือง. (2554). การพฒันารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้การเรียนรู้แบบกิจกรรม
เป็นฐานและเทคนิคเพื่อนคู่คิดบนวิกิเพื่อสง่เสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3. (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, กรุงเทพฯ.  

สภุทัราภรณ์ เบ็ญจวรรณ์. (2554). การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์และความสามารถ
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ในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจดัการเรียนรู้รูปแบบซิปปา 
และการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน. (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

สรุศกัด์ิ แซ่เตียว. (2549). การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยชดุกิจกรรมฟิสิกส์ PDCA. 
(ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

สวุิทย์ มลูค า, และ อรทยั มลูค า. (2543). การเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ. กรุงเทพฯ: ที.พี.พริน์้ จ ากดั.  
อทิติย์ ชูตระกลูวงศ์. (2556). ผลของการเรียนการสอนแบบสืบสอบโดยใช้ค าถามตามการจ าแนก

ประเภทวตัถุประสงค์ทางการศกึษาของบลมูท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนฟิสิกส์และทกัษะ
กระบวนการทาวิทยาศาสตร์ขัน้ผสมผสานของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย. (ปริญญา
นิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, กรุงเทพฯ.  

อาทิตยา พนูเรือง. (2559). การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง เอนไซม์ โดยใช้การจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศกึษา. 
(ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

อารีย์ พนัธ์มณี. (2545). ฝึกคิดให้เป็น คิดให้สร้างสรรค์. กรุงเทพ: ใยไหม.  
อารีย์ รังสินนัท์. (2532). ความคิดสร้างสรรค์. กรุงเทพ: ข้าวฟ่าง.  

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  108 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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รายช่ือผู้ เช่ียวชาญ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุศิษย์ ทองน า 

  ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

2. อาจารย์โอภาส สขุหวาน 

  ภาควิชาอตุสาหกรรมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

3. อาจารย์เพ็ญจนัทร์  นาคะรังสี 

  ครูช านาญการพิเศษ (คศ.3) สอนรายวิชาฟิสิกส์ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร 

 

4. อาจารย์อษัฎายธุ จินผล 

  ครูช านาญการพิเศษ (คศ.3) สอนรายวิชาฟิสิกส์ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ เตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร 

 

5. อาจารย์ไพฑรูย์  ธิราพืช 

  ข้าราชการบ านาญ อดีตครูช านาญการพิเศษ (คศ.3) สอนรายวิชาฟิสิกส์  

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล จงัหวดันครศรีอยธุยา 
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ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างเคร่ืองมือการวิจัย 
- แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เร่ือง เสียง 
- แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เร่ือง เสียง   

ค าชีแ้จง 

1. ข้อสอบแบบปรนยัจ านวน 20 ข้อ ใช้เวลา 50 นาที  

2. เขียนชื่อ - นามสกลุ ชัน้ เลขที่ วนัที่สอบ ด้วยปากกาลงในกระดาษค าตอบ 

3. ให้เลือกค าตอบที่ถกูต้องเพียงค าตอบเดียว 

4. หากต้องการเปลี่ยนตวัเลือกใหม่ ต้องลบค าตอบเดิมให้สะอาดแล้วจึงเลือกตวัใหม่ 

***************************************************************************************************** 

1. ข้อใดอธิบายลกัษณะการคลื่อนที่ของคลื่นเสียงได้ถูกต้อง (ความเข้าใจ) 

      1) อนภุาคตวักลางสัน่ในแนวเดียวกบัการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง 

2)  เมื่อแหลง่ก าเนิดเสียงสัน่ท าให้เกิดการอดัตวัและขยายตวัของโมเลกลุอากาศ 

  3) คลื่นเสียงแพร่กระจายโดยการสั่นอนุภาคตัวกลางในแนวตัง้ฉากกับทิศที่คลื่นเสียง

เคลื่อนที ่

4) เมื่อคลื่นเสียงกระจายออกไปท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความดนัจึงเกิดเสียงขึน้ 

ข้อใดถกูต้อง 

ก. 1) และ 3)    ข.  1), 2) และ 3) 

ค. 2), 3)  และ 4)   ง.  ถกูทุกข้อ  
 

2. เมื่อเสียงเคลื่อนที่ผ่านอากาศ ข้อใดต่อไปนีถ้กูต้อง (ความเข้าใจ) 

  ก. ต าแหน่งในอากาศที่มีการกระจดัเท่ากบัศนูย์ จะมีความดนัต ่ากว่าปกติ 

ข. ต าแหน่งในอากาศที่มีการกระจดัเท่ากบัศนูย์ จะมีความดนัสงูกว่าปกติ 

  ค. กราฟของการกระจดัของโมเลกุลอากาศมีเฟสต่างกบักราฟของความดนัอากาศเท่ากบั 

90 องศา 

  ง. ต าแหน่งในอากาศที่มีความดันสูงกว่าปกติกับต าแหน่งที่มีความดันต ่ากว่าปกติ และ

เป็นต าแหน่งที่อยู่ติดกนั จะอยู่ห่างกนัเท่ากบัความยาวคลื่นของเสียง 
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3. ถ้าอณุหภมูิของอากาศเปลี่ยนจะมีผลท าให้ปริมาณใดของเสียงเปลี่ยนแปลงบ้าง (ความเข้าใจ) 

1) ความถ่ี    2) ความยาวคลื่น 

3) อตัราเร็วคลื่น    4) ดชันีหกัเหของตวักลางใด ๆเทียบกบัอากาศ 

ค าตอบที่ถกูต้องคือ 

ก. 2) และ 3)    ข. 1), 2) และ 3) 

ค. 2), 3) และ 4)    ง. ถกูทกุข้อ 
 

4. คนงานซ่อมรางรถไฟ ซึ่งก าลงัซ่อมอยู่ ณ ที่แห่งหนึ่ง ผู้ ฟังจะได้ยินเสียงเคาะราง 2 ครัง้ เวลา

ต่างกัน 3 วินาที ถ้าอัตราเร็วของเสียงในอากาศเท่ากับ 331 เมตร/วินาที ในเหล็กเท่ากับ 5,103 

เมตร/วินาที จงหาว่าคนงานที่ซ่อมทางอยู่ห่างจากผู้ ฟังเท่าใด (วิเคราะห์) 

ก.  500 เมตร        ข.  768 เมตร  

ค.  1,062 เมตร               ง.  1,580 เมตร 
 

5. ข้อใดถกูต้องส าหรับการเคลื่อนที่ของเสียง (วิเคราะห์) 

  ก. ถ้าอณุหภมูิของอากาศเป็น 0 องศาเซลเซียส อตัราเร็วของเสียงเป็น 0 

ข. ในชัน้บรรยากาศของโลกยิ่งสงูจากผิวโลกอตัราเร็วของเสียงจะยิ่งเร็วขึน้ 

  ค. ทุก ๆ 1 องศาเซลเซียสของอุณหภูมิของอากาศที่เพิ่มขึน้จะท าให้อัตราเร็วของเสียง

เพิ่มขึน้ 331 เมตร/วินาที 

  ง. ถ้าเขียนกราฟระหว่างอตัราเร็วของเสียงกบัอณุหภูมิอากาศ (องศาเซลเซียส) เส้นกราฟ

จะตดัแกนอตัราเร็วที่ 331 เมตร/วินาที 
 

6. เสียงดนตรีจากอีกห้องหนึ่งโดยไม่เปิดประตู ท าให้คนอ่ืนในอีกห้อง  การที่ได้ยินหนึ่งได้ยิน

เสียงพดู เป็นปรากฏการณ์ของสมบติัเสียงตามข้อใด (ความเข้าใจ) 

ก. การสะท้อน    ข. การหกัเห 

ค. การแทรกสอด   ง. การเลีย้วเบน 
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7. วสัดลุกัษณะใดที่สามารถใช้ในลดการสะท้อนของเสียงและดดูซบัเสียงได้ดีที่สดุ (การน าไปใช้) 

 ก. ลกัษณะผิวเรียบ เนือ้แข็ง ไม่เป็นรู เป็นประเภทโลหะ 

ข. ลกัษณะผิวเรียบ เนือ้นิ่ม ไม่เป็นรูพรุน 

 ค. ลกัษณะผิวขรุขระ เนือ้แข็ง ไม่เป็นรูพรุน  

 ง. ลกัษณะผิวขรุขระ เนือ้นิ่ม เป็นรูพรุน  
 

8. ข้อใดไม่ใช่วิธีการท าห้องเก็บเสียงอย่างง่าย (การน าไปใช้) 

             ก. ติดตัง้ผ้าม่าน หรือผ้าห่มหนาๆที่ผนงั 

             ข. ติดตัง้วสัดกุัน้เสียงมาติดที่ผนงัหรือน าชัน้หนงัสือมาวางไว้ชิดที่ผนงัห้อง 

             ค. ท าภายในห้องให้โลง่ มีเฟอร์นิเจอร์น้อยๆ 

             ง. น าแผ่นยางมาปิดช่องว่างใต้ประตหูรือหน้าต่างภายในห้องให้เรียบร้อย 
 

9. แหลง่ก าเนิดเสียงให้เสียงด้วยความถ่ีและก าลงัเสียงคงที่ ถ้าเราวิ่งเข้าหาแหลง่ก าเนิดเสียงนี ้จะ

ได้ยินเสียงที่ (วิเคราะห์) 

ก. มีระดบัความเข้มเสียงคงเดิม มีระดบัเสียงคงเดิม   

ข. มีระดบัความเข้มเสียงคงเดิม มีระดบัเสียงเพิ่มขึน้ 

ค. มีระดบัความเข้มเสียงเพิ่มขึน้ มีระดบัเสียงคงเดิม 

ง. มีระดบัความเข้มเสียงเพิ่มขึน้ มีระดบัเสียงเพิ่มขึน้ 
 

10. แหล่งก าเนิดมีก าลงั 6 × 10-2  W  อยู่ห่างผู้ ฟัง 100/√𝜋 m ปรากฏว่าได้ยินเสียงระดับความ

เข้ม 60 dB ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากมีผนังห้องระหว่างแหล่งก าเนิดเสียงกับผู้ ฟัง จงหาว่าผนังห้อง

ดดูกลืนเสียงท าให้ระดบัความเข้มเสียงลดร้อยละเท่าใด (วิเคราะห์) 

ก. 26.5   ข. 33.33  ค. 40   ง. 66.67 
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11. กลุม่อาชีพใดไม่เสี่ยงที่จะได้รับมลภาวะของเสียงนาน ๆ (ความจ า) 

ก. พนกังานในโรงงานอตุสาหกรรม 

ข. คนงานคมุเคร่ืองจกัรกลก่อสร้าง 

ค. พนกังานควบคมุ หรือให้สญัญาณลานบิน 

ง. พนกังานต้อนรับโรงแรม 
 

12. ชายคนหนึ่งยืนอยู่ริมคลองแสนแสบ ห่างจากเรือผู้ โดยสาร 50 เมตร ได้ยินเสียงเรือผู้ โดยสารมี

ความเข้ม 0.4 วัตต์/ตารางเมตร ถ้าเรือผู้ โดยสารแล่นตลอดวัน โดยคนขับเรือนั่งห่างจากเคร่ือง 1 

เมตร เขาจะได้รับอนัตรายจากระดบัความเข้มเสียงหรือไม่ เท่าไหร่ (วิเคราะห์) 

ก. ระดบัความเข้มเสียง 60 เดซิเบล ไม่เป็นอนัตราย 

ข. ระดบัความเข้มเสียง 80 เดซิเบล ไม่เป็นอนัตราย 

ค. ระดบัความเข้มเสียง 90 เดซิเบล เป็นอนัตราย 

ง. ระดบัความเข้มเสียง 150 เดซิเบล เป็นอนัตราย 
 

13. บีตส์ของเสียงดนตรีเกิดจากปรากฎการณ์ข้อใด (ความจ า) 

            ก. เรโซแนนซ์    ข. การเปลี่ยนระดบัเสียง 

            ค. การแทรกสอดของคลื่น   ง. การเปลี่ยนแปลงความเร็วคลื่น  
  

14. ถ้านักเรียนต้องการทดลองการเกิดบีตส์ นักเรียนต้องใช้อุปกรณ์ใดเป็นอย่างน้อย (การ

น าไปใช้) 

       ก. เคร่ืองก าเนิดสญัญาณเสียง 2 เคร่ือง ล าโพง 2 ตวั                            

ข. เคร่ืองก าเนิดสญัญาณเสียง 2 เคร่ือง ล าโพง 1 ตวั 

ค. เคร่ืองก าเนิดสญัญาณเสียง 1 เคร่ือง ล าโพง 2 ตวั 

ง. เคร่ืองก าเนิดสญัญาณเสียง 1 เคร่ือง ล าโพง 1 ตวั 
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15. ในการทดลองการสัน่พ้องของเสียง ขณะเกิดการสัน่พ้องของเสียงครัง้แรก ลกูสูบอยู่ห่างจาก

ปากหลอดเรโซแนนซ์ 20 เซนติเมตร เมื่อเกิดการสัน่พ้องครัง้ต่อไป ลกูสบูจะอยู่ห่างจากปากหลอด

เท่าใด (น าไปใช้) 

 

       ก. 30 เซนติเมตร     ข. 40 เซนติเมตร 

      ค. 60 เซนติเมตร     ง. 100 เซนติเมตร   
  
16. ท่อปลายเปิดทัง้สองด้านท าให้ล าอากาศในหลอดมีความถ่ีมูลฐาน ( fuandamental 

frequency) เป็น 5,000 เมตร ท่อนีย้าวประมาณก่ีเซนติเมตร ถ้าอุณหภูมิอากาศในขณะนัน้ 15 

องศาเซลเซียส (น าไปใช้) 

        ก. 1 เซนติเมตร                          ข. 3 เซนติเมตร 

       ค. 5 เซนติเมตร                            ง. 7 เซนติเมตร 
 

17. ในการทดลองการสัน่พ้องของเสียงเมื่อน ามือถือเปิดแหลง่ก าเนิดเสียงความถ่ี 1000 Hz จ่อไว้ที่

ปลายหลอดเรโซแนนซ์จะได้ต าแหน่งเสียงดงั 2 ครัง้ติดต่อกนัมีระยะห่างระหว่างลกูสบู 17 cm เมื่อ

ปรับค่าความถ่ีใหม่แล้วน ามาจ่อ พบว่าต าแหน่งที่เกิดการสัน่พ้อง 2 ครัง้ติดต่อกันเป็น 15 cm ข้อ

ใดถกูต้อง (วิเคราะห์) 

ก. ในขณะที่ท าการทดลองอณุหภมูิภายในท่อเป็น 20 องศาเซลเซียส 

ข. ความเร็วเสียงในขณะนัน้เป็น 340 เมตร/วินาที 

ค. แหลง่ก าเนิดเสียงใหม่มีความถ่ี 800 เฮิรตซ์ 

ง. ถ้าใช้ความถ่ีใหม่เป็น 1,200 เฮิรตซ์ ระยะที่มีเสียงดงั 2 ครัง้ติดต่อกนัจะเป็น 16 cm 
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18. รถยนต์คนัหนึ่งแลน่ด้วยความเร็ว 25 เมตร/วินาที คนขบับีบแตรด้วยความถ่ี 320 Hz ผู้ ฟังที่อยู่

บนถนนด้านหน้ารถจะได้ยินเสียงด้วยความถ่ีเท่าใด ก าหนดให้อตัราเร็วเสียง 340 เมตร/วินาที 

(น าไปใช้) 

 ก. 296 Hz   ข. 298 Hz  ค. 335 Hz  ง. 345 Hz 
 

19. ถ้าทิง้ระเบิดจากเคร่ืองบินซึง่บินด้วยความเร็ว 360 เมตร/วินาที นกับินจะ (ก าหนดให้อตัราเร็ว

เสียงในอากาศเท่ากบั 340 เมตร/วินาที) (วิเคราะห์) 

ก. ได้ยินเสียงระเบิดก่อนเห็นแสง 

ข. ไม่ได้ยินเสียงระเบิด 

ค. ได้ยินเสียงระเบิดระดบัเสียงต ่ากว่าคนที่อยู่บนพืน้ได้ยิน 

ง. เห็นแสงก่อน แล้วจึงได้ยินเสียงระเบิด 
 

20. ในเร่ืองของปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ ข้อใดต่อไปนีไ้ม่ถกูต้อง (เข้าใจ) 

  ก. ถ้าต้นก าเนิดคลื่นเคลื่อนเข้าหาผู้สงัเกตที่อยู่นิ่ง คลื่นที่ผู้สงัเกตได้รับความยาวคลื่นสัน้

กว่าเมื่อเทียบกบักรณีที่ต้นก าเนิดไม่เคลื่อนที่ 

  ข. ถ้าต้นก าเนิดคลื่นเคลื่อนเข้าหาผู้สงัเกตที่อยู่นิ่ง คลื่นที่ผู้สงัเกตได้รับความยาวคลื่นยาว

กว่าเมื่อเทียบกบักรณีที่ต้นก าเนิดไม่เคลื่อนที่ 

  ค. ถ้าผู้สงัเกตเคลื่อนเข้าหาต้นก าเนิดคลื่นที่อยู่นิ่ง คลื่นที่ผู้สงัเกตได้รับความยาวคลื่นสัน้

กว่าเมื่อเทียบกบักรณีที่ผู้สงัเกตไม่เคลื่อนที่ 

  ง. ถ้าผู้สงัเกตเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v เข้าหาต้นก าเนิดคลื่นที่อยู่นิ่ง เทียบกบักรณีที่ต้น

ก าเนิดเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v เดียวกนัเข้าหาผู้สงัเกตที่อยู่นิ่ง คลื่นที่ผู้สงัเกตได้รับในแต่ละกรณี

จะมีความถ่ีไม่เท่ากนั 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาฟิสิกส์ 

เร่ือง เสียง 

ข้อ เฉลย 

1 ข 

2 ค 

3 ค 

4 ค 

5 ง 

6 ข 

7 ง 

8 ค 

9 ง 

10 ข 

11 ง 

12 ง 

13 ค 

14 ก 

15 ค 

16 ก 

17 ข 

18 ก 

19 ข 

20 ข 
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แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ชีแ้จงแถลงไข 

  1. แบบทดสอบนีเ้ป็นแบบทดสอบวัดความสารถการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ

นกัเรียนมีลกัษณะเป็นค าถามเป็นสถานการณ์ให้นกัเรียนอธิบาย 

  2. แบบทดสอบนีป้ระกอบด้วยสถานการณ์ซึ่งประกอบด้วยค าถามจ านวน 3 ข้อ ใช้เวลา 

50 นาท ี

  3. ตอบค าถามด้วยความรู้ที่ตนเองมีอยู่ ให้มีความหลากหลายและแตกต่าง เน้นแนวคิด

และอธิบาย มีเหตผุลเชิงวิทยาศาสตร์ในการตดัสินใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 จากสถานการณ์ที่เกิดขึน้ นักเรียนค้นพบประเด็นปัญหาใดบ้าง พร้อมทัง้ระบุสาเหตุ
ให้มากที่สุด 

ที่ ปัญหา สาเหตุของปัญหา 
   
   
   
   
   

สถานการณ์ปัญหา เสียงกับมนุษย์ 

ดเูหมือนว่าเสียงรบกวนจากนอกบ้าน จะเป็นปัญหาหนึ่งที่คู่กับบ้านในสมัยนีไ้ป

เสียแล้ว โดยเฉพาะบ้านที่มีพืน้ที่ขนาดเล็กที่ตัง้อยู่ในแหล่งชุมชนและเช่าอพาร์ทเม้นท์ 

คอนโด หรือหอที่ต้องใช้ผนังบ้านร่วมกับคนอ่ืน จนท าให้การออกแบบหรือวางต าแหน่ง

ห้องเพื่อบล็อกเสียงท าได้ค่อนข้างล าบาก จึงมักจะเจอปัญหาเสียงดังรบกวนจากนอก

บ้านหรือเพื่อนบ้านข้างห้อง และก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา ทัง้การนอนไม่หลบั

เพราะเสียงดังรบกวน ไม่มีสมาธิอ่านหนังสือและท างาน และที่ยิ่งร้ายแรงไปกว่านัน้คือ

เกิดปัญหากบัระบบประสาทการได้ยิน   

ข้อที่ 1 เจ้าหนูยอดนักสืบ 
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1.2 จากสถานการณ์ที่เกิดขึน้ นักเรียนคิดว่าปัญหาใดควรได้รับการแก้ไขเป็นอันดับแรก  

ค าตอบ 

 

เพราะเหตใุด                     

ค าตอบ 

 

 

 

2.1 ให้นักเรียนน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่นักเรียนเลือกจากข้อที่ 1.2 ให้มากที่สุด 

ปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข 

ค าตอบ 

 

ที่ วิธีการแก้ไขปัญหา 
  
  
  
  
  
 

 

 

ข้อท่ี 2 เจ้าหนูยอดนักคิด
สร้างสรรค์ 
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2.2 จากวิธีการแก้ไขปัญหาที่นักเรียนคิดขึน้มา ให้นักเรียนเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดี
ที่สุด เพราะเหตุใด เพื่อไปวางแผนการแก้ปัญหาต่อไป 

วิธีการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ดีที่สดุ 

ค าตอบ 

 

เพราะเหตใุด                      

ค าตอบ 

 

 

3.1 ให้นักเรียนวางแผนการแก้ปัญหาวิธีที่ดีที่สุดจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 

วิธีการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ดีที่สดุ 

ค าตอบ 

การวางแผนการแก้ไขปัญหา 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
 

3.2 เพราะเหตุใดนักเรียนจึงเลือกแผนการแก้ปัญหาวิธีนี ้

ค าตอบ 

 

ข้อท่ี 3 เจ้าหนูยอดนักวางแผน
สร้างสรรค์ 
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เกณฑ์พิจารณาคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ประเด็น
พิจารณา 

2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

ข้อที่ 1 การค้นพบความจริง 
1.1 การค้นพบ
ปัญหาและระบุ
สาเหตขุอง
ปัญหา 

ระบปัุญหาพร้อมระบุ
สาเหตขุองปัญหาตาม
ความเป็นจริงจาก
สถานการณ์มากกว่า 3 
ปัญหาขึน้ไป 

ระบปัุญหาพร้อมระบุ
สาเหตขุองปัญหาตาม
ความเป็นจริงจาก
สถานการณ์ 1-3 
ปัญหา 

ไม่มีการระบปัุญหา
และไม่ระบสุาเหตุ
ของปัญหาตามความ
เป็นจริงจาก
สถานการณ์  

1.2  การ
ตดัสินใจเลือก
ปัญหา 

ตดัสินใจในการเลือก
ปัญหาได้ พร้อมอธิบาย
เหตผุลเชิงวิทยาศาสตร์
สนบัสนนุได้
สมเหตสุมผล 

ตดัสินใจในการเลือก
ปัญหาได้ พร้อมอธิบาย
เหตผุลเชิงวิทยาศาสตร์
สนบัสนนุได้ไม่
สมเหตสุมผลหรือไม่ใช่
เหตผุลเชิงวิทยาศาสตร์ 

ตดัสินใจในการเลือก
ปัญหาได้ แต่ไม่ได้มี
การอธิบายเหตผุลใด 

ข้อที่ 2 การหาแนวทางการแก้ปัญหา 
2.1 ความคิด
คลอ่ง 

บอกวิธีแก้ปัญหาที่
เป็นไปได้ในทางปฏิบติั
ได้มากกว่า 3 วิธี 

บอกวิธีแก้ปัญหาที่
เป็นไปได้ในทางปฏิบติั
ได้ 1-3 วิธี 

ไม่บอกวธีิการ
แก้ปัญหาหรือบอกวิธี
แก้ปัญหาที่เป็นไป
ไม่ได้ในทางปฏิบติั 

2.2 ความ
ยืดหยุ่น 

มีประเภทของวิธีการ
แก้ปัญหาที่เป็นไปได้
ในทางปฏิบติัมากกว่า 3 
ประเภทขึน้ไป  

มีประเภทของวิธีการ
แก้ปัญหาที่เป็นไปได้
ในทางปฏิบติั 1-3 
ประเภท 

ไม่บอกวธีิการ
แก้ปัญหาหรือบอกวิธี
แก้ปัญหาที่เป็นไป
ไม่ได้ในทางปฏิบติั 

2.3 ความคิด
ริเร่ิม 

บอกวิธีแก้ปัญหาซ า้กนั
ไม่เกิน 10 คน 
 
 
 

บอกวิธีแก้ปัญหาซ า้กนั 
11–20 คน 

บอกวิธีแก้ปัญหาซ า้
กนัมากกว่า 20 คน
ขึน้ไป 
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ประเด็น
พิจารณา 

2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

ข้อที่ 3 การวางแผนแก้ปัญหา 
3.1 แผนการ
แก้ปัญหา 

ออกแบบแผนการ
แก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบและมีขัน้ตอนการ
ปฏิบติัย่างชดัเจน 
สามารถน าไปปฏิบติัได้
จริง 

ออกแบบแผนการ
แก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบและมีขัน้ตอนการ
ปฏิบติัอย่างชดัเจน แต่
ไม่สามารถน าไปปฏิบติั
ได้จริง 

ออกแบบแผนการ
แก้ปัญหาไม่เป็น
ระบบและมีขัน้ตอน
การปฏิบติัไม่ชดัเจน 
แต่ไม่สามารถน าไป
ปฏิบติัได้จริง 

3.2 การตดัสินใจ
เลือกแผนการ
แก้ปัญหา 

ตดัสินใจในการเลือก
วิธีการแก้ไขปัญหาได้ 
และอธิบายเหตผุลด้วย
เชิงวิทยาศาสตร์
สนบัสนนุด้วย
สมเหตสุมผล 

ตดัสินใจในการเลือก
วิธีการแก้ไขปัญหาได้ 
และอธิบายเหตผุลด้วย
เชิงวิทยาศาสตร์
สนบัสนนุด้วยไม่
สมเหตสุมผลหรือไม่ได้
อธิบายด้วยเหตผุลเชิง
วิทยาศาสตร์ 

ตดัสินใจเลือกวิธีการ
แก้ไขปัญหาได้แต่ไม่
สามารถอธิบายเหตุ
ผลได้ 
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ภาคผนวก ค 

       - ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของหน่วยการเรียนรู้บรูณาการแบบสะเต็มเร่ือง เสียง 

       - ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนฟิสิกส์ 

       - ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผล

สมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เร่ือง เสียง 

       - ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 
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ตาราง  14 ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของหน่วยการเรียนรู้บรูณาการแบบสะเต็มเร่ือง เสียง 
 

ข้อ รายการพิจารณา 
ความคิดเหน็
ผู้ เชี่ยวชาญ IOC แปล 

1 0 -1 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 
ความสอดคล้องและองค์ประกอบของแผน 

 

1 แผนการจดัการเรียนรู้สอดคล้องสมัพนัธ์กบัหน่วยการ
เรียนรู้ 

5 0 0 1 ใช้ได้ 

2 เนือ้หาสอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 4 1 0 0.8 ใช้ได้ 
3 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัเนือ้หา 5 0 0 1 ใช้ได้ 
4 สื่อการเรียนรู้สอดคล้องกบัเนือ้หา 5 0 0 1 ใช้ได้ 
5 สื่อการเรียนรู้สอดคล้องกบักิจกรรมการเรียนรู้ 5 0 0 1 ใช้ได้ 
6 การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์การ

เรียนรู้ 
5 0 0 1 ใช้ได้ 

7 การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบักิจกรรมการ
เรียนรู้ 

5 0 0 1 ใช้ได้ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  
8 กิจกรรมการเรียนรู้อ่านแล้วเข้าใจง่ายสามารถจดั

กิจกรรมได้ตามแผน 
5 0 0 1 ใช้ได้ 

9 กิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 5 0 0 1 ใช้ได้ 
10 กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกบัเวลาท่ีก าหนด 4 1 0 0.8 ใช้ได้ 
11 กิจกรรมมีการบรูณาการเนือ้หาวิชาคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 
4 1 0 0.8 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 14 (ต่อ) 

ข้อ 
รายการพิจารณา 

ความคิดเหน็
ผู้ เชี่ยวชาญ IOC แปล 

1 0 -1 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 
ความสอดคล้องและองค์ประกอบของแผน 

 

1 แผนการจดัการเรียนรู้สอดคล้องสมัพนัธ์กบัหน่วยการ
เรียนรู้ 

5 0 0 1 ใช้ได้ 

2 เนือ้หาสอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 5 0 0 1 ใช้ได้ 
3 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัเนือ้หา 5 0 0 1 ใช้ได้ 
4 สื่อการเรียนรู้สอดคล้องกบัเนือ้หา 5 0 0 1 ใช้ได้ 
5 สื่อการเรียนรู้สอดคล้องกบักิจกรรมการเรียนรู้ 5 0 0 1 ใช้ได้ 
6 การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์การ

เรียนรู้ 
4 1 0 0.8 ใช้ได้ 

7 การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบักิจกรรมการ
เรียนรู้ 

5 0 0 1 ใช้ได้ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  
8 กิจกรรมการเรียนรู้อ่านแล้วเข้าใจง่ายสามารถจดั

กิจกรรมได้ตามแผน 
5 0 0 1 ใช้ได้ 

9 กิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 5 0 0 1 ใช้ได้ 
10 กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกบัเวลาท่ีก าหนด 5 0 0 1 ใช้ได้ 
11 กิจกรรมมีการบรูณาการเนือ้หาวิชาคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 
5 0 0 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

ข้อ รายการพิจารณา 
ความคิดเหน็
ผู้ เชี่ยวชาญ IOC แปล 

1 0 -1 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 
ความสอดคล้องและองค์ประกอบของแผน 

 

1 แผนการจดัการเรียนรู้สอดคล้องสมัพนัธ์กบัหน่วยการ
เรียนรู้ 

5 0 0 1 ใช้ได้ 

2 เนือ้หาสอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 5 0 0 1 ใช้ได้ 
3 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัเนือ้หา 4 1 0 0.8 ใช้ได้ 
4 สื่อการเรียนรู้สอดคล้องกบัเนือ้หา 4 1 0 0.8 ใช้ได้ 
5 สื่อการเรียนรู้สอดคล้องกบักิจกรรมการเรียนรู้ 4 1 0 0.8 ใช้ได้ 
6 การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์การ

เรียนรู้ 
4 0 1 0.6 ใช้ได้ 

7 การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบักิจกรรมการ
เรียนรู้ 

4 0 1 0.6 ใช้ได้ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  
7 กิจกรรมการเรียนรู้อ่านแล้วเข้าใจง่ายสามารถจดั

กิจกรรมได้ตามแผน 
5 0 0 1 ใช้ได้ 

8 กิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 5 0 0 1 ใช้ได้ 
9 กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกบัเวลาท่ีก าหนด 5 0 0 1 ใช้ได้ 
10 กิจกรรมมีการบรูณาการเนือ้หาวิชาคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 
3 2 0 0.6 ใช้ได้ 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

ข้อ รายการพิจารณา 
ความคิดเหน็
ผู้ เชี่ยวชาญ IOC แปล 

1 0 -1 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 
ความสอดคล้องและองค์ประกอบของแผน 

 

1 แผนการจดัการเรียนรู้สอดคล้องสมัพนัธ์กบัหน่วย
การเรียนรู้ 

5 0 0 1 ใช้ได้ 

2 เนือ้หาสอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 5 0 0 1 ใช้ได้ 
3 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัเนือ้หา 5 0 0 1 ใช้ได้ 
4 สื่อการเรียนรู้สอดคล้องกบัเนือ้หา 5 0 0 1 ใช้ได้ 
5 สื่อการเรียนรู้สอดคล้องกบักิจกรรมการเรียนรู้ 5 0 0 1 ใช้ได้ 
6 การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์การ

เรียนรู้ 
5 0 0 1 ใช้ได้ 

7 การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบักิจกรรมการ
เรียนรู้ 

5 0 0 1 ใช้ได้ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  
8 กิจกรรมการเรียนรู้อ่านแล้วเข้าใจง่ายสามารถจดั

กิจกรรมได้ตามแผน 
4 1 0 0.8 ใช้ได้ 

9 กิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 5 0 0 1 ใช้ได้ 
10 กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกบัเวลาท่ีก าหนด 4 1 0 0.8 ใช้ได้ 
11 กิจกรรมมีการบรูณาการเนือ้หาวิชาคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 
4 1 0 0.8 ใช้ได้ 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

ข้อ รายการพิจารณา 
ความคิดเหน็
ผู้ เชี่ยวชาญ IOC แปล 

1 0 -1 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 
ความสอดคล้องและองค์ประกอบของแผน 

 

1 แผนการจดัการเรียนรู้สอดคล้องสมัพนัธ์กบัหน่วยการ
เรียนรู้ 

4 1 0 0.8 ใช้ได้ 

2 เนือ้หาสอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 4 1 0 0.8 ใช้ได้ 
3 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัเนือ้หา 4 1 0 0.8 ใช้ได้ 
4 สื่อการเรียนรู้สอดคล้องกบัเนือ้หา 5 0 0 1 ใช้ได้ 
5 สื่อการเรียนรู้สอดคล้องกบักิจกรรมการเรียนรู้ 5 0 0 1 ใช้ได้ 
6 การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์การ

เรียนรู้ 
3 2 0 0.6 ใช้ได้ 

7 การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบักิจกรรมการ
เรียนรู้ 

4 0 1 0.6 ใช้ได้ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  
8 กิจกรรมการเรียนรู้อ่านแล้วเข้าใจง่ายสามารถจดั

กิจกรรมได้ตามแผน 
5 0 0 1 ใช้ได้ 

9 กิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 5 0 0 1 ใช้ได้ 
10 กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกบัเวลาท่ีก าหนด 4 1 0 0.8 ใช้ได้ 
11 กิจกรรมมีการบรูณาการเนือ้หาวิชาคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 
3 2 0 0.6 ใช้ได้ 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

ข้อ รายการพิจารณา 
ความคิดเหน็
ผู้ เชี่ยวชาญ IOC แปล 

1 0 -1 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6 
ความสอดคล้องและองค์ประกอบของแผน 

 

1 แผนการจดัการเรียนรู้สอดคล้องสมัพนัธ์กบัหน่วยการ
เรียนรู้ 

5 0 0 1 ใช้ได้ 

2 เนือ้หาสอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 5 0 0 1 ใช้ได้ 
3 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัเนือ้หา 5 0 0 1 ใช้ได้ 
4 สื่อการเรียนรู้สอดคล้องกบัเนือ้หา 5 0 0 1 ใช้ได้ 
5 สื่อการเรียนรู้สอดคล้องกบักิจกรรมการเรียนรู้ 5 0 0 1 ใช้ได้ 
6 การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์การ

เรียนรู้ 
5 0 0 1 ใช้ได้ 

7 การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบักิจกรรมการ
เรียนรู้ 

5 0 0 1 ใช้ได้ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  
8 กิจกรรมการเรียนรู้อ่านแล้วเข้าใจง่ายสามารถจดั

กิจกรรมได้ตามแผน 
5 0 0 1 ใช้ได้ 

9 กิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 5 0 0 1 ใช้ได้ 
10 กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกบัเวลาท่ีก าหนด 5 0 0 1 ใช้ได้ 
11 กิจกรรมมีการบรูณาการเนือ้หาวิชาคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 
5 0 0 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

ข้อ รายการพิจารณา 
ความคิดเหน็
ผู้ เชี่ยวชาญ IOC แปล 

1 0 -1 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 7 
ความสอดคล้องและองค์ประกอบของแผน 

 

1 แผนการจดัการเรียนรู้สอดคล้องสมัพนัธ์กบัหน่วยการ
เรียนรู้ 

5 0 0 1 ใช้ได้ 

2 เนือ้หาสอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 5 0 0 1 ใช้ได้ 
3 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัเนือ้หา 5 0 0 1 ใช้ได้ 
4 สื่อการเรียนรู้สอดคล้องกบัเนือ้หา 5 0 0 1 ใช้ได้ 
5 สื่อการเรียนรู้สอดคล้องกบักิจกรรมการเรียนรู้ 5 0 0 1 ใช้ได้ 
6 การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์การ

เรียนรู้ 
5 0 0 1 ใช้ได้ 

7 การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบักิจกรรมการ
เรียนรู้ 

5 0 0 1 ใช้ได้ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  
8 กิจกรรมการเรียนรู้อ่านแล้วเข้าใจง่ายสามารถจดั

กิจกรรมได้ตามแผน 
5 0 0 1 ใช้ได้ 

9 กิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 5 0 0 1 ใช้ได้ 
10 กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกบัเวลาท่ีก าหนด 5 0 0 1 ใช้ได้ 
11 กิจกรรมมีการบรูณาการเนือ้หาวิชาคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 
5 0 0 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

ข้อ รายการพิจารณา 
ความคิดเหน็
ผู้ เชี่ยวชาญ IOC แปล 

1 0 -1 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 8  
ความสอดคล้องและองค์ประกอบของแผน 

 

1 แผนการจดัการเรียนรู้สอดคล้องสมัพนัธ์กบัหน่วยการ
เรียนรู้ 

5 0 0 1 ใช้ได้ 

2 เนือ้หาสอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 5 0 0 1 ใช้ได้ 
3 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัเนือ้หา 5 0 0 1 ใช้ได้ 
4 สื่อการเรียนรู้สอดคล้องกบัเนือ้หา 5 0 0 1 ใช้ได้ 
5 สื่อการเรียนรู้สอดคล้องกบักิจกรรมการเรียนรู้ 5 0 0 1 ใช้ได้ 
6 การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์การ

เรียนรู้ 
5 0 0 1 ใช้ได้ 

7 การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบักิจกรรมการ
เรียนรู้ 

5 0 0 1 ใช้ได้ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  
8 กิจกรรมการเรียนรู้อ่านแล้วเข้าใจง่ายสามารถจดั

กิจกรรมได้ตามแผน 
5 0 0 1 ใช้ได้ 

9 กิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 5 0 0 1 ใช้ได้ 
10 กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกบัเวลาท่ีก าหนด 5 0 0 1 ใช้ได้ 
11 กิจกรรมมีการบรูณาการเนือ้หาวิชาคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 
4 1 0 0.8 ใช้ได้ 
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ตาราง 15 ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์  
 

ข้อที่ 
ผลการประเมินของผู้ เชี่ยวชาญ 

IOC 
ผลการ
ประเมิน คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
2 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
3 1 1 -1 1 1 0.6 สอดคล้อง 
4 1 1 1 1 0 0.8 สอดคล้อง 
5 1 1 0 1 1 0.8 สอดคล้อง 
6 1 1 1 1 0 0.8 สอดคล้อง 
7 1 1 0 1 1 0.8 สอดคล้อง 
8 1 1 1 1 0 0.8 สอดคล้อง 
9 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
10 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
11 1 1 1 0 1 0.8 สอดคล้อง 
12 -1 1 1 1 1 0.6 สอดคล้อง 
13 -1 1 1 1 1 0.6 สอดคล้อง 
14 1 1 1 1 0 0.8 สอดคล้อง 
15 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง 
16 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง 
17 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง 
18 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง 
19 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง 
20 0 1 1 0 1 0.6 สอดคล้อง 

 

 

 

 



  133 

ตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เร่ือง เสียง 
 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
1 0.75 0.371 
2 0.74 0.476 
3 0.74 0.312 
4 0.75 0.475 
5 0.74 0.476 
6 0.48 0.402 
7 0.55 0.435 
8 0.48 0.571 
9 0.51 0.47 
10 0.61 0.33 
11 0.55 0.669 
12 0.52 0.803 
13 0.61 0.631 
14 0.58 0.747 
15 0.39 0.597 
16 0.58 0.814 
17 0.55 0.626 
18 0.61 0.455 
19 0.68 0.349 
20 0.74 0.394 

ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เท่ากบั 0.86 
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ตาราง  17 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 
 

ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 
ประเด็นการ
แก้ปัญหา
อย่าง
สร้างสรรค์ 

ระดับความคิดเหน็ IOC 
แปล
ผล ข้อ +1 0 -1 

ค้นพบความ
จริง 

1.1 จากสถานการณ์ที่เกิดขึน้ นกัเรียน
ค้นพบประเด็นปัญหาใดบ้างพร้อมทัง้
ระบสุาเหตใุห้มากที่สดุ 

5 0 0 1 ใช้ได้ 

1.2จากสถานการณ์ที่เกิดขึน้ นกัเรียน
คิดว่าปัญหาใดควรได้รับการแก้ไขเป็น
อนัดบัแรก 

5 0 0 1 ใช้ได้ 

การหาแนว
ทางการ
แก้ปัญหา 

2.1ให้นกัเรียนน าเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่นกัเรียนเลือกจากข้อที่ 1.2 ให้
มากที่สดุ 

5 0 0 1 ใช้ได้ 

2.2 จากวิธีการแก้ไขปัญหาที่นกัเรียน
คิดขึน้มา ให้นกัเรียนเลือกวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่ดีที่สดุ เพราะเหตใุด เพื่อไป
วางแผนการแก้ปัญหาต่อไป 

5 0 0 1 ใช้ได้ 

การวางแผน
การแก้ไข
ปัญหา 

3.1ให้นกัเรียนวางแผนการแก้ปัญหา
วิธีที่ดีที่สดุจากสถานการณ์ที่
ก าหนดให้ 

5 0 0 1 ใช้ได้ 

3.2 เพราะเหตใุดนกัเรียนจึงเลือก
แผนการแก้ปัญหาวิธีนี ้ 5 0 0 1 

 
ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ง 

- หน่วยการเรียนรู้บรูณาการแบบสะเต็ม เร่ือง เสียง 

- ตวัอย่างแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง มาท าความรู้จกักบัเสียง 

- ตวัอย่างแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 5 เร่ือง ห้องเก็บเสียง 
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มาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

วิชาวิทยาศาสตร์ 

       มาตรฐาน ว 2.3  เข้าใจความหมายของพลงังาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอน

พลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของ คลื่น 

ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกบัเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทัง้ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 ผลการเรียนรู้ที่ 1 อธิบายการเกิดเสียงและสมบติัของเสียง ได้แก่ การสะท้อน การหกั

เห การแทรกสอด และการเลีย้วเบน 

ผลการเรียนรู้ที่ 2 อธิบายเก่ียวกบัการได้ยินได้แก่ ระดบัเสียง ระดบัสงูต ่าของเสียง  

คณุภาพเสียง และผลของมลพิษทางเสียงต่อการได้ยิน 

ผลการเรียนรู้ที่ 3 อธิบายความถ่ีธรรมชาติและการสัน่พ้องของวตัถุ 

ผลการเรียนรู้ที่ 4 อธิบายปรากฏการณ์บางอย่างของเสียง และการน าความรู้มา 

ประยกุต์ใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ 

 

วิชาคณิตศาสตร์ 

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การ

ด าเนินการของจ านวน ผลที่เกิดขึน้จากการด าเนินการ สมบติัของการด าเนินการ และน าไปใช้ 

 ผลการเรียนรู้ที่ 1 ประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ ในการแก้ไขปัญหา

คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

 ผลการเรียนรู้ที่ 2 ใช้สมบัติของเลขยกก าลังที่มีเลขชีก้ าลังเป็นจ านวนเต็มในการ

แก้ไขปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

 มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที ้

ต้องการวดั และน าไปใช้ 

ผลการเรียนรู้ที่ 1 ใช้ความรู้ ความเข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกบัการวดั และคาดคะเนขนาด

ของสิ่งที่ต้องการวดั น าไปใช้และแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์ รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต 

ความสมัพนัธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 
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 ผลการเรียนรู้ที่ 1 ใช้ความรู้ ความเข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูป

เรขาคณิต น าไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ 

 มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ไข

ปัญหา 

 ผลการเรียนรู้ที่ 1 ใช้ความรู้ทางสถิติในการน าเสนอข้อมลูและแปลความหมายข้อมลู 

รวมทัง้น าสถิติไปใช้ในชีวิตจริงด้วยเทคโนโลยีที่หมาะสม 

วิชาวิศวกรรม 

 ผลการเรียนรู้เพิ่มเติม 1 ใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อแก้ไขสถานการณ์

ต่าง ๆได้ 

วิชาเทคโนโลย ี

มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจแนวคิดหลกัของเทคโนโลยีเพื่อการด ารงชีวิตในสงัคมที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทกัษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ 

เพื่อแก้ปัญหาหรือพฒันางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

 ผลการเรียนรู้เพิ่มเติมที่ 1 ระบปัุญหาทีมีผลกระทบต่อต่อชีวิต สงัคมและสิ่งแวดล้อม  

 ผลการเรียนรู้เพิ่มเติมที่ 2 รวบรวมวิเคราะห์ข้อมลูและแนวคิดที่เก่ียวข้องกบัปัญหา 

เพื่อสงัเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาโดยค านึงถึงความถกูต้อง 

 ผลการเรียนรู้เพิ่มเติมที่ 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา และใช้ความรู้และทกัษะ

เก่ียวกบัวสัด ุอปุกรณ์ และเทคโนโลยีท่ีซบัซ้อนในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถกูต้อง และเหมาะสม 

 ผลการเรียนรู้เพิ่มเติมที่ 4 ทดสอบ ประเมินผลของชิน้งาน และให้เหตผุลของปัญหา

หรือข้อบกพร่องที่เกิดขึน้ภายใต้กรอบเงื่อนไข 
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แนวทางการจัดการเรียนรู้ 

การจดัการเรียนรู้ผ่านหน่วยการเรียนรู้บรูณาการแบบSTEM เร่ือง เสียง ส าหรับชัน้

มธัยมศกึษาปีที่5 ใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขัน้ (5E)  เป็นการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบสอบหาความรู้ ประกอบด้วย 5 

ขัน้ตอนที่ส าคญั ดงันี ้

1. ขัน้สร้างความสนใจ (engagement) กระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น สนใจ

ในสิ่งที่จะเรียนรู้ในหวัใหม่และทบทวนประสบการณ์เดิมของผู้ เรียน จากการตัง้ค าถามกระตุ้นให้

คิดเพื่อน าไปสูก่ารระบุปัญหาและการคาดคะเนค าตอบล่วงหน้า 

 2. ขัน้ส ารวจและค้นหา (exploration) ด าเนินการค้นหาค าตอบของปัญหาจาก

ประสบการณ์ตรงโดยผ่านการทดลองส ารวจ การสืบค้นข้อมลู การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความ

คิดเห็น และการสื่อสารภายในกลุม่หรือระหว่างกลุม่ ตามที่ได้ออกแบบไว้เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

 3. ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป (explanation) กระตุ้นให้ท าความเข้าใจในปัญหา ที่

ศกึษา อธิบายความเป็นไปได้ของค าตอบ วิธีการแก้ปัญหา ความสมัพนัธ์ของสิ่งต่าง ๆ จากข้อมลู

ที่เก็บรวบรวมไว้ โดยการใช้ค าถามเพื่อให้ได้ข้อค้นพบและท าความเข้าใจกบัปัญหาที่ศึกษาจน

น ามาสูข้่อสรุปในเร่ืองนัน้ ๆ 

  4. ขัน้ขยายความรู้ (elaboration) น าข้อค้นพบที่ได้มาเชื่อมดยงกบัสิ่งรอบตวั ของ

ผู้ เรียนเพื่อประยกุต์ใช้ความรู้ผ่านกิจกรรมการทดลอง ส ารวจ ศกึษาค้นคว้าจากแหลเ่รียนรู้ต่าง ๆ 

เพิ่มเติม หรือก าหนดกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อให้นกัเรียนได้ลงมือปฏิบติั สง่เสริมการแก้ปัญหา การ

ตดัสินใจและการน าความรู้ไปใช้ 

5. ขัน้ประเมิน (evaluation) ประเมินการเรียนรู้ของผู้ เรียนจะแทรกอยู่ในทุกขัน้ตอน

ผู้สอนออกแบบการประเมินที่หลากหลายที่เน้นการประเมินตามสภาพจริง 
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การประเมินผล 

1.ประเมินประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ของการพฒันาหน่วยการเรียนรู้บรูณาการ

แบบสะเต็ม เร่ือง เสียง 

2.ประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

วิทยาศาสตร์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง เสียง ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

3.ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนกัเรียนโดยใช้

แบบทดสอบวคัวามสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลงัเรียน



 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 

รายวิชา ฟิสิกส์ 3    รหสัวิชา ว32203   ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 

หน่วยการเรียนรู้บรูณาการแบบสะเต็ม เร่ือง เสียง            เวลา 18 คาบ 

เร่ือง มาท าความรู้จกักบัเสียง                เวลา 2 คาบ 

 

วิทยาศาสตร์ 
สาระส าคัญ 

 เสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งก าเนิดเสียง และถ่ายโอนพลังงานการสั่นไปยังอนุภาค

ตวักลางที่อยู่ติดกบัแหล่งก าเนิดเสียง ท าให้อนุภาคของตวักลางสัน่และเกิดการถ่ายโอนพลงังาน

ต่อไปยังอนุภาคที่อยู่ถดักนัไปเร่ือย ๆ จนถึงหูผู้ ฟัง หากไม่มีตวักลางเพื่อการถ่ายโอนพลงังานจาก

แหลง่ก าเนิดเสียง เราจะไม่สามารถได้ยินเสียงได้  

ความสอดคล้องกับตัวชีว้ัด 
  ว 5.1 ม.4-6/2, ว 5.1 ม.4-6/3, ว 8.1 ม.4-6/4 

เทคโนโลยี 
 สาระส าคัญ 
 การใช้เทคโนโลยี ช่วยในการบันทึกข้อมูลผลการทดลองการมองเห็นคลื่นเสียง เป็น

สิ่งจ าเป็น    เพราะลกัษณะการสัน่อนุภาคของเสียงจากแหล่งก าเนิดที่ต่างกัน จะได้ลกัษณะของ

คลื่นเสียงที่ต่างกนั  และการใช้เทคโนโลยีในการบนัทึกภาพ จะช่วยให้เห็นการเปรียบเทียบรูปร่าง

ของคลื่นเสียงได้ชดัเจน และ เป็นการสร้างจิตส านึกที่ดีในการใช้งานอย่างมีคณุธรรม 
ความสอดคล้องกับตัวชีว้ัด 

            ง 3.1 ม.4-6/6 

คณิตศาสตร์ 
 สาระส าคัญ 

          การมองเห็นคลื่นเสียง ต้องมีการออกแบบการทดลองโดยใช้วสัดทุี่ช่วยท าให้เห็นเป็นภาพ

คลื่นเสียงออกมา โดยวสัดตุ้องมีการวดัขนาด และค านวณพืน้ที่ของวสัดใุห้มีพืน้ที่เพียงพอส าหรับ

ภาพคลื่นเสียงที่ตกกระทบลงมา 
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ความสอดคล้องกับตัวชีว้ัด 
  ค 6.1 ม.4-6/2 

วิศวกรรม 
 สาระส าคัญ 

   การน าความรู้เร่ืองเสียงมาใช้ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ปัญหาเร่ืองเสียงใน

ชีวิตประจ าวนั อาศยัหลกัการออกแบบเชิงวิศวกรรม  โดยเร่ิมขัน้ตอนการระบุปัญหา (Identify 

a challenge) เป็นขัน้ตอนผู้แก้ปัญหาท าความเข้าใจสิ่งทีเป็นปัญหาในชีวิตประจ าวันโดยใช้

ความรู้ที่ศกึษามาแล้ว 

ความสอดคล้องกับตัวชีว้ัด 
           ตวัชีว้ดัเพิ่มเติม 1 

ผลการเรียนรู้ 

 1. อธิบายการเกิดเสียง ลกัษณะของคลื่นเสียงและการถ่ายโอนพลงังานของเสียงได้ 

 2. ใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆได้ 

ความรู้เดิมท่ีต้องมีมาก่อน สมบติัของเสียง  การได้ยินเสียง  

จุดประสงค์การเรียน 

  ด้านความรู้ (K)  นกัเรียนสามารถ 

       1) อ ธิบายการเกิด เสียงและการถ่ าย โอนพลังงานของเสียงผ่ านอากาศได้ 

(วิทยาศาสตร์) 

       2) น าความรู้ด้านเทคโนโลยี แอพพลิเคชัน slow motion มาใช้ในการทดลอง เสียงที่

มองเห็น (เทคโนโลยี) 

       3) น าความรู้ด้านคณิตศาสตร์มาใช้ในการค านวณเก่ียวกบัการออกแบบชดุการทดลอง

เร่ือง เสียงที่มองเห็น (คณิตศาสตร์) 

        4) ใช้หลักการออกแบบเชิงวิศวกรรมในขัน้ตอน ระบุปัญหา (Identify a challenge) 

และการค้นหาแนวคิดที่เก่ียวข้อง (Explore Ideas) ในการออกแบบห้องเก็บเสียง (วิศวกรรม) 
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ด้านทักษะ / กระบวนการ (P) มีความสามารถ 

               ออกแบบและเลือกใช้วสัดใุนการสร้างชดุทดลองเร่ือง เสียงที่มองเห็น 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

               มีความรับผิดชอบท างานที่ได้รับมอบหมายได้สมบูรณ์ตรงตามที่ก าหนดและตรงต่อ
เวลา 
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หลักฐานร่องรอยการเรียนรู้ 

สิ่งท่ีต้องการวัดและประเมินผล วิธีวัด เคร่ืองมือวัด 
เกณฑ์การวัด
และประเมินผล 

 ด้านความรู้ (K) นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายการโอนพลังงานของเสียง
ผ่านอากาศได้ 

2. น าความรู้ด้านเทคโนโลยีโดยใช้ 
แอพพลิเคชนั slow motion ส าหรับ
น ามาใช้ ในการทดลอง เสียงที่
มองเห็น 

3. น าความรู้ด้านคณิตศาสตร์มาใช้ใน
การค านวณเก่ียวกับการออกแบบ
ชดุการทดลองเร่ือง เสียงที่มองเห็น 

4. ใช้หลักการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ในขั น้ตอน  ระบุ ปัญ หา ในการ
ออกแบบห้องเก็บเสียง 

- การตอบปัญหา
และอภิปรายในชัน้
เรียน 

- ตรวจการตรวจใบ
กิจกรรมที 1.1 และ 
1.2 

  

- ใบกิจกรรมที่ 
1.1 เร่ืองเสียงที่
มองเห็น 
- ใบกิจกรรมที่ 
1.2 เร่ืองปัญหาที่
เกิดขึน้จากเสียง 
 

ระดบัคณุภาพ 
ดีขึน้ไป 

ด้านทักษะ / กระบวนการ (P)  มี
ความสามารถ 

1. ออกแบบและเลือกใช้วัสดุในการ
ส ร้า งชุ ด ท ด ล อ ง เ ร่ื อ ง  เสี ย งที่
มองเห็น 

การตรวจใบ
กิจกรรมที่ 1.1  

- ใบกิจกรรมที่ 
1.1 เร่ือง เสียงที่
มองเห็น 

ระดบัคณุภาพ 
ดีขึน้ไป 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

1. มีความรับผิดชอบท างานที่ได้รับ
มอบหมายได้สมบูรณ์ตรงตามที่
ก าหนดและตรงต่อเวลา 

การสงัเกต
พฤติกรรมของ
นกัเรียน 

แบบสงัเกต
พฤติกรรมของ
นกัเรียน 

ระดบัคณุภาพ 
ดีขึน้ไป 
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ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. วิดิทศัน์เก่ียวกบัการตีระฆงั จาก https://www.youtube.com/watch?v=VBMlNEII9mA 

2. ใบกิจกรรมที่ 1.1 เร่ืองเสียงที่มองเห็น 

3. ใบกิจกรรมที่ 1.2 เร่ืองปัญหาที่เกิดขึน้จากเสียง 

4. ใบความรู้ที่ 1 เร่ือง มาท าความรู้จกักบัเสียง 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ครูแบ่งกลุม่นกัเรียนเป็นกลุม่ละ 5 คน โดยแบ่งเป็นเด็กกลุ่มเก่ง กลาง อ่อน 
 

ขัน้สร้างความสนใจ (Engagement) (10 นาที) 

1. ครูถามน ักเรียนว่า เส ียงที ่เราได้ย ินในช ีว ิตประจ าว ันนั น้ เก ิดขึ น้ ได้อย ่างไร  โดย

ยกตัวอย่างเช่น  การน าไม้บรรทัดไว้ข้างโต๊ะแล้วกดไม้บรรทัดเพื่อให้เกิดการสัน่  และ

เปิดวีดีโอการเคาะระฆ ัง  HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=VBMLNEII9MA 

แล้วถามนักเรียนต่อว่าจากวีดีโอ  ถ้าเณรไม่ได้น าไม้ไปกระทบกับระฆัง  นักเรียนจะได้

ยินเสียงหรือไม่ (แนวค าตอบ  ไม่ได้ยินเสียง)  เพื ่อให้ได้ข้อสรุปว่า  เสียงเกิดจากการ

สัน่สะเทือนของวัตถุ วัตถุที่มีการสัน่แล้วท าให้เกิดเสียง เรียกว่า แหล่งก าเนิดเสียง 

2. ครูถามนักเรียนว่าเสียงของระฆังที ่ได้ยิน  เดินทางไปยังหูของเราได้อย่างไร  และรู้ได้

อย่างไรว่าเสียงเดินทางไปถึงน ักเรียนแล้ว  (แนวค าตอบ  นักเรียนได้ยินจากหูของ

นักเรียน) 

3.  ครูถามนักเรียนว่าองค์ประกอบของการได้ยินมีอะไรบ้าง  (แนวค าตอบ แหล่งก าเนิด

เสียง ตัวกลาง หู) 

4. ครูถามนักเรียนว่า แล้วนักเรียนทราบหรือไม่ว่าคลื่นเสียงที่ได้ยินมีลกัษณะรูปร่างเป็น

อย่างไร 

ขัน้ส ารวจและค้นหา (Exploration) (20 นาที) 

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบกิจกรรมที่ 1.1 เร่ืองเสียงที่มองเห็น โดยครูชีแ้จงจุดประสงค์

กิจกรรม  คือให้นักเรียนสามารถเห็นรูปร่างของคลื่นเสียงได้  ให้นักเรียนออกแบบการ

ทดลอง และท าการทดลองตามที่ก าหนดไว้ 
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ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) (20 นาที) 

6. นกัเรียนแต่ละกลุม่น าเสนอผลการทดลอง โดยให้ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปราย แสดง 

ความคิดเห็นเก่ียวกับผลการท ากิจกรรม ครูถามนักเรียนว่า จากกิจกรรมการทดลองที่

นกัเรียนออกแบบขึน้ นกัเรียนสามารถปรับปรุงหรือพฒันาการทดลองเพื่อให้เห็นผลที่ดีขึน้

ได้หรือไม่ (ตอบตามแนวคิดของนกัเรียน) 

7. ครูและนักเรียนร่วมกนัอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า เสียงเกิดจากการสัน่ของแหล่งก าเนิด

เสียง และถ่ายโอนพลงังานการสัน่ไปยงัอนุภาคของตวักลางที่อยู่ติดกบัแหล่งก าเนิดเสียง 

ท าให้อนุภาคตวักลางสัน่และเกิดการถ่ายโอนพลงังานต่อไปยังอนุภาคที่อยู่ถัดกนัเร่ือย ๆ 

จนถึงผู้ ฟัง การที่คลื่นเสียงเคลื่อนที่แผ่ออกไป นักเรียนสามารถสังเกตได้จากรูปร่างของ

คลื่นเสียงที่เห็นส่วนที่คลื่นมีลักษณะชิดกันมาก เกิดจากความดันอากาศสูงกว่าปกติ

เรียกว่าส่วนอัด และส่วนที่คลื่นมีลักษณะห่างกันเกิดจากความดันอากาศต ่ากว่าปกติ

เรียกว่า สว่นขยาย 

ขัน้ขยายความรู้ (Elaboration) (35 นาที) 

8. นกัเรียนศกึษาสถานการณ์ปัญหาเร่ืองเสียงในใบกิจกรรมที่ 1.2  ให้นกัเรียนน าความรู้เร่ือง

เสียงบอกปัญหาและสาเหตขุองปัญหาที่เกิดขึน้ให้มากที่สดุ 

9. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอปัญหาและสาเหตุปัญหาที่เกิดขึน้ โดยให้ครูและ

นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น และร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่ควรแก้มากที่สุด และมี

ความเป็นไปได้ในทางปฏิบติัจริง (การสร้างผนงักัน้เสียง) 

10. ครูตัง้ค าถามนักเรียนเพื่อน าไปสู่ขัน้ตอนการค้นหาแนวคิดที่เก่ียวข้องนักเรียนคิดว่าผนัง

ของห้องนอกจากมีหน้าที่ในการกัน้ระหว่างห้องหรือภายในตัวบ้านและนอกบ้านแล้ว มี

ความส าคญัอย่างไรบ้าง (ช่วยกัน้เสียงไม่ให้เกิดเสียงรบกวนจากภายนอกหรือภายในห้อง) 

11. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยในการวัสดุที่ช่วยกันเสียงรบกวนที่

สามารถสร้างเป็นผนงักัน้เสียงได้ 

12. ให้นกัเรียนเลือกวสัดทุี่จะน ามาสร้างเป็นผนงัห้องเก็บเสียงพร้อมบอกคณุสมบติั 
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ขัน้ประเมิน (Evaluation) (10 นาที) 
13. ให้นกัเรียนแต่ละกลุม่บอกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากในคาบเรียนนี ้กลุม่ละ 1 ข้อ 

14. ครูประเมินผลการท ากิจกรรมของนักเรียนในภาพรวม เช่น การตอบค าถามในชัน้เรียน 

การท ากิจกรรม ความถกูต้องของการตอบค าถามในใบกิจกรรม 
การมอบหมายงาน 
  1. นกัเรียนท าใบกิจกรรมที่ 1.1 การทดลองเร่ือง เสียงที่มองเห็น 

  2. นกัเรียนท าใบกิจกรรมที่ 1.2 ปัญหาที่เกิดขึน้จากเสียง 

  3. ให้นกัเรียนออกมาน าเสนอปัญหาที่พบจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ในใบกิจกรรมที่ 1.2 

บันทกึหลังการสอน  

ผลการสอน  

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

ปัญหาและอปุสรรค 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

แนวทางแก้ไข 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

               ลงชื่อ…………………………………………….   

                                                                                       (นางสาวจฑุารัตน์  เกาะหวาย) 

                                               ต าแหน่ง ครู 
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เกณฑ์การประเมินใบกิจกรรม 

เลขที่ 
ชื่อ-

นามสกุล 

รายการประเมิน 

คะแนน 
รวม 
(12) 

ระดับ 
คุณภาพ 

สรุปผล 
ผลงาน
ถูกต้อง
ตาม
สาระ 

ความ
สะอาด
สวยงาม 

ท างาน
ตาม

ขัน้ตอน 

ความคิด 
สร้างสรรค์ 

ผ่าน 
ไม่
ผ่าน 

(3) (3) (3) (3) 
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          
10.          
11.          
12.          
13.          
14.          
15.          
16.          
17.          
18.          
19.          
20.          
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลงาน 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 
1.  ความถกูต้องของ
เนือ้หา 

เนือ้หามีความถูกต้อง
ครบถ้วน สมบรูณ์ 

เนือ้หามีความถูกต้อง  
มีผิดไม่เกิน 5 จดุ 

เนือ้หามีความถูกต้อง 
มีผิดมากกว่า 5 จุด 

2.  ความสะอาด
สวยงาม 

มีความสะอาด 
สวยงาม เรียบร้อย ไม่
มีร่องรอยการลบ
ข้อความ 

มีความสะอาด 
สวยงาม เรียบร้อย มี
ร่องรอยการลบ
ข้อความไม่เกิน 5 จดุ 

มีความสะอาด 
สวยงาม เรียบร้อย มี
ร่องรอยในการลบ
ข้อความเกิน 5 จุด 

3. ท างานตามขัน้ตอน การท างานมีครบทกุ
ขัน้ตอน 

การท างานตาม
ขัน้ตอน ขาดไป 1-2 
ขัน้ตอน 

การท างานตาม
ขัน้ตอน ขาดมากกว่า 
2 ขัน้ตอน 

4.  ความคิด
สร้างสรรค์ 

ผลงานแสดงออกถึง
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์แปลกใหม่ 

ผลงานแสดงออกถึง
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์เกิดจาก
การเลียนแบบ 

ผลงานไม่แสดงออก
ถึงความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 0 - 5   คะแนน หมายถึง 0 (ปรับปรุง) 
 6 - 8   คะแนน หมายถึง 1 (พอใช้) 
 9 - 10   คะแนน หมายถึง 2 (ดี) 
   11 - 12   คะแนน หมายถึง 3 (ดีมาก) 
 
หมายเหตุ ระดบัคณุภาพ 0 ถือว่า ไม่ผ่าน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5/..…  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
 

 

กลุ่ม............................................................................... 
 

สมาชิกกลุ่ม     

    1……………………………………………………………………………………........… 

  2…………………………………………………………………………………………… 

  3…………………………………………………………………………………………… 

  4…………………………………………………………………………………………… 

 5…………………………………………………………………………………………… 

ค าชีแ้จง: ให้ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ

ระดบัคะแนน 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 ความร่วมมือกนัท างาน    
2 การแสดงความคิดเห็น    
3 การรับฟังความคิดเห็น    
4 การแบ่งหน้าที่กนัอย่างเหมาะสม    
5 ความมีน า้ใจช่วยเหลือกนั    

รวม  
 

ลงชื่อ..........................................ผู้ประเมิน 

..................../......................./.................... 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

   ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม ่าเสมอ  ให้  3  คะแนน 

  ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้  ให้  2  คะแนน 

  ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้  ให้  1  คะแนน 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

12-15 ดี 

8-11 พอใช้ 
ต ่ากว่า 8 ปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 

รายวิชา ฟิสิกส์ 3    รหสัวิชา ว32203  ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 

หน่วยการเรียนรู้บรูณาการแบบสะเต็ม เร่ือง เสียง                 เวลา 18 ชัว่โมง 

เร่ือง ห้องเก็บเสียง                                           เวลา 4 ชัว่โมง 

 

วิทยาศาสตร์ 
สาระส าคัญ 

การสร้างห้องเก็บเสียงเป็นการแก้ปัญหา ลดเสียงดังรบกวนบริเวณรอบห้อง โดยการ

ออกแบบต้องอาศยัหลกัในการว่าท าอย่าไรให้ผนงัห้องสามารถกัน้เสียงให้ผ่านจากด้านหนึ่งไปยัง

อีกด้านหนึ่งให้น้อยที่สดุ หรือไม่ให้เสียงผ่านเลย ซึ่งผนังของห้องเป็นหัวใจส าคัญในการออกแบบ

ห้องเก็บเสียง การสร้างห้องเก็บเสียงได้ดีนัน้ ต้องอาศัยหลักกระบวนการเทคโนโลยีหรือ

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการออกแบบและสร้าง โดยเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมตาม

สมบัติที่แตกต่างกัน และเลือกใช้เคร่ืองมือในการวัดให้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างถูกต้องและ

ค านึงถึงความปลอดภยั การทดสอบประสิทธิภาพของห้องเก็บเสียงว่าสามารถเก็บเสียงได้ดีหรือไม่ 

โดยใช้การวดัระดบัความดงัของเสียงภายนอกห้องโดยใช้หน่วยมาตรฐานและเปรียบเทียบกนัทีละ

กลุ่ม เมื่อทดสอบและปรับปรุงห้องเก็บเสียงจนส าเร็จตามเป้าหมายแล้ว น าเสนอข้อมูลเพื่อ

เผยแพร่หรือถ่ายทอดวิธีการสร้างห้องเก็บเสียง  
ความสอดคล้องกับตัวชีว้ัด 
ว 5.1 ม.4-6/2, ว 5.1 ม.4-6/2 

เทคโนโลยี 
 สาระส าคัญ 
 การใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบจุดบกพร่องและข้อแก้ไขในการสร้างผนังห้องเก็บเสียง

จ าลอง 
ความสอดคล้องกับตัวชีว้ัด 

          ง 3.1 ม.4-6/5     
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คณิตศาสตร์ 

 สาระส าคัญ 

          ผลการบนัทกึข้อมลูที่ได้จากการตรวจสอบคณุภาพของห้องเก็บเสียงจ าลอง การตีความ

ข้อมลูเพื่อน าไปสู่การด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ความสอดคล้องกับตัวชีว้ัด 
ค 6.1 ม.4-6/2    ค 6.1 ม.4-6/3  

วิศวกรรม 
 สาระส าคัญ 

 การสร้างห้องเก็บเสียงได้ดีนัน้ต้องอาศัยหลักกระบวนการเทคโนโลยีหรือกระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรมซึ่งมีทัง้หมด 5 ขัน้ตอนได้แก่ การระบุปัญหา (Identify a challenge) การ

ค้นหาแนวคิดที่เก่ียวข้อง (Explore Ideas) การวางแผนและพัฒนา (Plan and Develop) การ

ทดสอบและการประเมินผล (Test and Evaluate) และการน าเสนอผลลัพ ธ์ (Present the 

Solution) 

ผลการเรียนรู้ 

ใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆได้ 

ความรู้เดิมท่ีต้องรู้  ความเข้มเสียง ระดบัเสียง สมบติัของเสียง 

จุดประสงค์การเรียน 

ด้านความรู้ (K)  นักเรียนสามารถ 

4. บอกวิธีตรวจสอบคณุภาพ ด้วยการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจสอบ 

5. วดัและเปรียบเทียบความดงัเสียงในการแข่งขนัห้องเก็บเสียงโดยใช้หน่วยมาตรฐาน 

6. บอกแนวทางการปรับปรุงและพฒันาของห้องเก็บเสียงได้ เมื่อผ่านการตรวจสอบคณุภาพ

ของชิน้งาน  

ด้านทักษะ / กระบวนการ (P)  มีความสามารถ 

ออกแบบการวดัคณุภาพของห้องเก็บเสียงโดยใช้กระบวนการออกแบบได้ 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

มีความรับผิดชอบท างานที่ได้รับมอบหมายได้สมบูรณ์ตรงตามที่ก าหนดและตรงต่อเวลา 
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หลักฐานร่องรอยการเรียนรู้ 

สิ่งท่ีต้องการวัดและประเมินผล วิธีวัด เคร่ืองมือวัด 
เกณฑ์การวัด
และประเมินผล 

 ด้านความรู้ (K) นักเรียนสามารถ 

1.บอกแนวทางการแก้ไข ปัญ หาที่
เกิดขึน้จากการเล่นดนตรีแล้วมีเสียง
รบกวนห้องข้างๆได้ 

2.บอกวิธีตรวจสอบคุณภาพ ด้วยการ
น าเทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจสอบ 

3.วัดและเปรียบเทียบความดังเสียงใน
การแข่งขันห้องเก็บเสียงโดยใช้หน่วย
มาตรฐาน 

- การตอบปัญหา
และอภิปรายในชัน้
เรียน 

- ตรวจการตรวจใบ
กิจกรรมที 1.1 และ 
1.2 

  

- ใบกิจกรรมที่ 5 
เร่ืองรู้แล้วต้อง
แก้ไข 
 

ระดบัคณุภาพ 
ดีขึน้ไป 

ด้านทักษะ / กระบวนการ (P)  มี
ความสามารถ 

1.วางแผนและออกแบบห้องเก็บเสียง
โดยใช้กระบวนการออกแบบได้ 
2.เลือกใช้วัสดุในการออกแบบผนังห้อง
เก็บเสียงได้เหมาะสมกับลักษณะของ
ห้องซ้อมดนตรี 

การตรวจใบ
กิจกรรมที่ 1.1  

- ใบกิจกรรมที่ 5 
เร่ืองรู้แล้วต้อง
แก้ไข 
 

ระดบัคณุภาพ 
ดีขึน้ไป 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

1. มีความรับผิดชอบท างานที่ ได้ รับ
มอบหมายได้สมบูรณ์ตรงตามที่ก าหนด
และตรงต่อเวลา 

การสงัเกต
พฤติกรรมของ
นกัเรียน 

แบบสงัเกต
พฤติกรรมของ
นกัเรียน 

ระดบัคณุภาพ 
ดีขึน้ไป 
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ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

ใบกิจกรรมที่ 5 รู้แล้วต้องแก้ไข 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขัน้สร้างความสนใจ (Engagement) (10 นาที) 

1.ครูถามนกัเรียนว่า กระบวนการออกแบบห้องเก็บเสียง นกัเรียนใช้หลกัการใดในการ

ออกแบบ (แนวค าตอบ หลกัการออกแบบเชิงวิศวกรรม มี 5 ขัน้ตอน 1. การระบปัุญหา 2. การ

ค้นหาและแนวคิดที่เก่ียวข้อง 3. การวางแผนและพฒันา 4. การทดสอบและประเมินผล 5. การ

น าเสนอผลลพัธ์) 

2. ครูน านกัเรียนเข้าสูก่ระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในขัน้การทดสอบและ

ประเมินผล 
ขัน้ส ารวจและค้นหา (Exploration) (120 นาที) 

3.นกัเรียนแต่ละกลุม่ด าเนินการสร้างห้องเก็บเสียง เพื่อลดปัญหาเสียงดงัรบกวนไปยงั

บริเวณภายนอก 

4. หลงัจากสร้างห้องเก็บเสียง ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุม่ออกแบบวิธีการทดสอบคณุภาพ

ของผนงัเก็บเสียงและสร้างเกณฑ์การประเมินคณุภาพของห้องเก็บเสียง  

5. หลงัจากที่นกัเรียนสร้างห้องเก็บเสียงขึน้มา ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุม่ประเมินว่าห้องเก็บ

เสียงที่สร้างขึน้ผ่านเกณฑ์หรือไม ่

6.นกัเรียนต้องจดบนัทึกทกุขัน้ตอนและทกุกระบวนการออกแบบลงในใบกิจกรรมที่ 5 

อย่างละเอียด 
ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) (60 นาที) 

7.นกัเรียนแต่ละกลุม่ออกมาน าเสนอผลงานห้องเก็บเสียงหน้าชัน้เรียน ว่ามีขัน้ตอนในการ

สร้างอย่างไร มีการปรับปรุงแก้ไขจดุบกพร่องต่าง ๆ เช่น บรรยายสรุป สร้างแบบจ าลอง รูปวาด 

ตาราง กราฟ ฯลฯ และนกัเรียนต้องอ้างอิงรูปแบบการออกแบบของนกัเรียนด้วยว่าตรงกบัแนวคิด

เร่ืองใดบ้าง 

 

 



  166 

ขัน้ขยายความรู้ (Elaboration) (20 นาที) 

8.ให้นักเรียนเขียนรายงานว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างหรือได้แนวคิดใดบ้างจากการตรวจสอบ

และกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือจุดบกพร่อง ที่มีอยู่พร้อมทัง้แสดงหลักฐานของข้อมูลที่มีอยู่

ทัง้หมดลงในใบกิจจกรรมที่ 5 เร่ือง ห้องเก็บเสียง 

9. ให้นกัเรียนบอกแนวทางการพฒันาชิน้งานในครัง้ต่อไป จากองค์ความรู้และแนวคิดที่ได้

จากการสร้างห้องเก็บเสียงลงในใบกิจกรรมที่ 5 เร่ือง ห้องเก็บเสียง 
ขัน้ประเมิน (Evaluation) (30 นาที) 

10.ให้นกัเรียนสรุปเก่ียวกบัประโยชน์และความรู้ที่น ามาใช้และความรู้ที่ได้จากกิจกรรม ห้อง

เก็บเสียง ในประเด็นต่อไปนี ้

- นกัเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการท ากิจกรรมนีบ้้างเก่ียวกบั วิทยาศาสตร์(S) เทคโนโลยี (T) 

วิศวกรรมศาสตร์ (E) และคณิตศาสตร์ (M) 

- ห้องเก็บเสียงที่มีลกัษณะที่ดีควรมีลกัษณะอย่างไร 

- ควรใช้วสัดอุย่างไรในการสร้างห้องเก็บเสียง 

- ปัญหาในการสร้างห้องเก็บเสียงมีอะไรบ้างและมีแนวทางการปรับปรุงอย่างไร 
 

การมอบหมายงาน  

นกัเรียนท าใบกิจกรรมที่ 5 รู้แล้วต้องแก้ไข 
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บันทกึหลังการสอน  
ผลการสอน  

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  
แนวทางแก้ไข 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
 

                                                                       
                                                      ลงชื่อ …………………………………………….   

                                                               (นางสาวจฑุารัตน์  เกาะหวาย) 
                                       ต าแหน่ง ครู 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบกิจกรรม 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 
1.  ความถกูต้องของ
เนือ้หา 

เนือ้หามีความถูกต้อง
ครบถ้วน สมบรูณ์ 

เนือ้หามีความถูกต้อง  
มีผิดไม่เกิน 5 จดุ 

เนือ้หามีความถูกต้อง 
 มีผิดมากกว่า 5 จุด 

2.  ความสะอาด
สวยงาม 

มีความสะอาด 
สวยงาม เรียบร้อย ไม่
มีร่องรอยการลบ
ข้อความ 

มีความสะอาด 
สวยงาม เรียบร้อย มี
ร่องรอยการลบ
ข้อความไม่เกิน 5 จดุ 

มีความสะอาด 
สวยงาม เรียบร้อย  มี
ร่องรอยในการลบ
ข้อความเกิน 5 จุด 

3. ท างานตามขัน้ตอน การท างานมีครบและ
ถกูต้องทกุขัน้ตอน 

การท างานไม่ครบทุก
ขัน้ตอน ขาดไป 1-2 
ขัน้ตอน 

การท างานไม่ครบทุก
ขัน้ตอน ขาดไป
มากกว่า 2 ขัน้ตอน 

4.  ความคิด
สร้างสรรค์ 

ผลงานแสดงออกถึง
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์แปลกใหม่ 

ผลงานแสดงออกถึง
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์เกิดจาก
การเลียนแบบ 

ผลงานไม่แสดงออก
ถึงความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 0 - 5   คะแนน หมายถึง 0 (ปรับปรุง) 
 6 - 8   คะแนน หมายถึง 1 (พอใช้) 
 9 - 10   คะแนน หมายถึง 2 (ดี) 
   11 - 12   คะแนน หมายถึง 3 (ดีมาก) 
 
หมายเหตุ ระดบัคณุภาพ 0 ถือว่า ไม่ผ่าน 
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ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5/……… โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 

กลุม่............................................................................... 

สมาชิกกลุม่     
1……………………………………………………………………………………........ 

  2………………………………………………………………………………………… 

  3…………………………………………………………………………………..…… 

 4…………………………………………………………………………………………… 

  5………………………………………………………………………………………….. 

ค าชีแ้จง : ให้ผู้สอน สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในระหว่างเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกบั

ระดบัคะแนน 

ล าดับที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 
3 2 1 

1 ความร่วมมือกนัท างาน    
2 การแสดงความคิดเห็น    
3 การรับฟังความคิดเห็น    
4 การแบ่งหน้าที่กนัอย่างเหมาะสม    
5 ความมีน า้ใจช่วยเหลือกนั    

รวม  
 

                                                                  ลงชื่อ.................................................. ผู้ประเมิน 

                                                                 ......................./......................./........................ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

   ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม ่าเสมอ  ให้  3  คะแนน 

  ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้  ให้  2  คะแนน 

  ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้  ให้  1  คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

12-15 ดี 
8-11 พอใช้ 

ต ่ากว่า 8 ปรับปรุง 
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ภาคผนวก จ 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนและหลงัเรียน ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการ

เรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบสะเต็ม เร่ือง เสียง 

 

- คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ระหว่างเรียน ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการ

เรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบสะเต็ม เร่ือง เสียง 

 

- คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หลงัเรียน ของนกัเรียนที่ได้รับการ

จดัการเรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้บรูณาการแบบสะเต็มเร่ือง เสียง 
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ตาราง  18 คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนและหลงัเรียน ของนกัเรียนท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้บูรณาการแบบสะเต็มเร่ือง เสียง  

คนท่ี ก่อนเรียน (20 คะแนน) หลังเรียน (20 คะแนน) 
1 3 17 
2 4 17 
3 6 17 
4 6 15 
5 5 15 
6 6 17 
7 6 17 
8 4 16 
9 5 18 
10 5 18 
11 4 17 
12 5 16 
13 5 16 
14 3 18 
15 6 16 
16 4 18 
17 5 17 
18 4 17 
19 4 17 
20 4 17 
21 5 18 
22 5 16 
23 5 16 
24 5 18 
25 6 17 
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ตาราง 18 (ต่อ) 

คนท่ี ก่อนเรียน  (20 คะแนน) หลังเรียน  (20 คะแนน) 
26 5 17 
27 5 16 
28 5 18 
29 5 15 
30 5 17 
31 5 16 
32 6 18 
33 5 17 
34 5 17 
35 4 17 
36 5 16 
37 4 18 
38 6 17 
39 4 18 
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ตาราง  19 คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ระหว่างเรียน ของนกัเรียนท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้บูรณาการแบบสะเต็มเร่ือง เสียง  

คนท่ี ครัง้ท่ี
1 

ครัง้ท่ี
2 

ครัง้ท่ี
3 

ครัง้ท่ี
4 

ครัง้ท่ี
5 

ครัง้ท่ี
6 

ครัง้ท่ี
7 

ครัง้
ที่8 

รวม
(80คะแนน) 

1 6 7.5 7.5 10 7.5 10 10 10 68.5 
2 4 7.5 7.5 10 10 10 10 10 69 
3 4 7 7.5 10 10 10 10 10 68.5 
4 5 7.5 7.5 10 10 7.5 7.5 10 65 
5 4 7.5 7.5 10 10 10 10 10 69 
6 6 5 7.5 7.5 10 10 10 10 66 
7 4 7 10 10 7.5 10 10 10 68.5 
8 4 10 7.5 10 10 10 10 10 71.5 
9 5 7 7.5 10 10 10 10 10 69.5 
10 4 7.5 7.5 10 10 10 10 10 69 
11 4 7.5 7.5 7.5 10 10 10 10 66.5 
12 4 5 7.5 7.5 10 10 10 10 64 
13 4 7.5 10 7.5 10 10 10 7.5 66.5 
14 4 7.5 7.5 10 7.5 10 10 10 66.5 
15 4 6 7.5 7.5 10 7.5 10 7.5 60 
16 0 7.5 7.5 2.5 10 10 10 10 57.5 
17 4 7.5 7.5 10 10 7.5 7.5 7.5 61.5 
18 2 5 10 10 10 10 10 10 67 
19 4 7.5 10 10 10 10 10 10 71.5 
20 4 5 10 7.5 10 10 10 10 66.5 
21 4 7.5 7.5 7.5 10 10 10 10 66.5 
22 4 7.5 7.5 10 10 10 10 10 69 
23 4 5 10 7.5 10 10 10 7.5 64 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

คนท่ี ครัง้ที่1 ครัง้ที่2 ครัง้ที่3 ครัง้ที่4 ครัง้ที่5 ครัง้ที่6 ครัง้ที่
7 

ครัง้ที่8 รวม
(80คะแนน) 

24 4 7.5 7.5 10 10 0 10 10 59 
25 4 10 7.5 7.5 10 10 10 10 69 
26 4 7.5 7.5 10 10 10 10 10 69 
27 2 6 7.5 10 10 7.5 7.5 10 60.5 
28 4 7.5 7.5 10 10 10 10 10 69 
29 4 5 7.5 10 10 10 7.5 10 64 
30 6 5 10 7.5 10 10 10 10 68.5 
31 4 7.5 10 10 10 10 10 10 71.5 
32 4 5 7.5 10 10 10 10 10 66.5 
33 4 7.5 7.5 10 10 10 7.5 10 66.5 
34 4 7.5 7.5 10 10 10 10 10 69 
35 4 7.5 7.5 10 10 10 10 10 69 
36 4 7.5 7.5 10 10 10 10 10 69 
37 4 10 7.5 10 10 10 10 10 71.5 
38 6 5 7.5 10 10 10 7.5 10 66 
39 4 7.5 7.5 10 10 10 10 10 69 
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ตาราง  20 คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลงัเรียนของ
นกัเรียนที่ได้รับการจดัการเรียนรู้บรูณาการแบบสะเต็มเร่ือง เสียง  

คนท่ี ก่อนเรียน   (14 คะแนน) หลังเรียน  (14 คะแนน) 
1 7 14 
2 8 12 
3 6 12 
4 6 10 
5 7 13 
6 7 14 
7 7 12 
8 7 12 
9 6 11 
10 6 12 
11 7 11 
12 8 11 
13 7 13 
14 6 12 
15 7 12 
16 7 12 
17 7 13 
18 6 12 
19 6 12 
20 8 14 
21 7 12 
22 6 14 
23 6 14 
24 7 13 
25 7 13 
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ตาราง 20 (ต่อ) 

คนท่ี ก่อนเรียน   (14 คะแนน) หลังเรียน  (14 คะแนน) 
26 9 13 
27 6 11 
28 8 13 
29 6 10 
30 6 10 
31 9 13 
32 6 13 
33 7 13 
34 6 12 
35 7 13 
36 7 13 
37 6 12 
38 8 12 
39 6 8 
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ภาคผนวก ฉ 

ภาพกิจกรรมการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้บรูณาการแบบ STEM เร่ือง เสียง 
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ภาพกิจกรรมขณะได้รับการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบสะเต็มเร่ือง เสียง 

กิจกรรมเสียงท่ีมองเห็น 
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ภาพกิจกรรมขณะได้รับการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบสะเต็มเร่ือง เสียง 

กิจกรรมเสียงวิ่งได้ 
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ภาพกิจกรรมขณะได้รับการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบสะเต็มเร่ือง เสียง 

กิจกรรมการสั่นพ้องของเสียง 
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ภาพกิจกรรมขณะได้รับการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบสะเต็มเร่ือง เสียง 

กิจกรรมห้องเก็บเสียง 

     

      

      

      

 

 

 

 



  185 

ภาพกิจกรรมขณะได้รับการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบสะเต็มเร่ือง เสียง 

กิจกรรมห้องเก็บเสียง 

 

 

 

 

 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้ เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวจฑุารัตน์  เกาะหวาย 
วัน เดือน ปี เกิด 8 พฤษภาคม 2535 
สถานที่เกิด นครนายก 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2558  

การศึกษาบณัฑิต สาขาเอกฟิสิกส์  
คณะวิทยาศาสตร์   
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
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