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บทคัดย่อภาษาไทย 

ช่ือเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM เพื่อสง่เสริมกรอบ
แนวคดิเติบโตและความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

ผู้วิจยั นนัท์นภสั ลิม้สนัตธิรรม 
ปริญญา การศกึษาดษุฎีบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2561 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรรยา ดาสา  

  
การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้  STEMGM ท่ี

ส่งเสริมกรอบแนวคิดเติบโตและความสามารถในการแก้ปัญหา  ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น  2) เพื่อศกึษาผลของการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEM GM ท่ีมีตอ่กรอบแนวคิดเติบโต 
ความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มท่ีศึกษา คือ 
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 29 คน ในโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือ
วิจัยได้แก่ แบบสอบถามกรอบแนวคิดเติบโต แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา แบบวัด
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบสงัเกตการจดัการเรียนรู้ แบบบนัทึกการเรียนรู้และแบบสมัภาษณ์ 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ร้อยละ คา่เฉลี่ย คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา่ที 
การทดสอบวิลคอกซนั (T) กรณีกลุม่ตวัอยา่ง 1 กลุม่ และคา่อิทธิพล ในสว่นของข้อมลูเชิงคณุภาพ
ได้ใช้การวิเคราะห์จัดกลุ่มข้อมูลและการวิเคราะห์เนือ้หา  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ STEMGM  ท่ีพฒันาขึน้ 7 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) สร้างความเช่ือ 2) ระบุปัญหา 3) รวบรวมข้อมลู
และแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง 4)  ออกแบบการแก้ปัญหา 5) วางแผนและแก้ปัญหา 6) ประเมินผลงาน 
และ 7) น าเสนอและสะท้อนการเรียนรู้ มีคณุภาพท่ีเหมาะสม โดยผู้ เช่ียวชาญได้ให้ค่าดชันีความ
สอดคล้องระหวา่ง 0.67-1.00 และสามารถพฒันาผู้ เรียนในด้านกรอบแนวคิดเติบโต ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีค่า
ขนาดอิทธิพลอยูใ่นระดบัปานกลาง   
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The purposes of this research were as follows: 1) to develop the 

STEMGM  learning model to enhance growth mindset and problem-solving abilities among 
lower secondary school students; 2) to study effects of the STEMGM Learning model on 
students' growth mindset, problem solving abilities and achievement. The participants in 
this study included twenty nine students in Grade 7 in a school under the authority of the 
Bangkok Metropolitan Administration, and used purposive sampling. The research tools 
included a growth mindset questionnaire, a problem-solving ability test, a learning 
achievement test, a teaching observation form, a learning log and an interview form. The 
data were analyzed in terms of percentage, mean and standard deviation, as well as a t-
test for dependent samples, a Wilcoxon signed-rank test, and the effect size. With regard 
to the qualitative data, the data were categorized by content analysis. The research results 
indicated that the STEMGM Learning Model was composed of seven steps; 1) make 
believe; 2) identify problem; 3) collect relevant information and concepts; 4) design 
solutions; 5) plan and solve problem 6) evaluate product; and 7) present and reflect, was 
assessed in terms of a quality by experts using the Index of Item Objective Congruence 
(IOC), which was at 0.67 to 1.00. In addition, this model could be able to enhance growth 
mindset, problem solving abilities, and achievement at a significant level of .01 with a 
medium effect size. 
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กิตตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์ฉบับนีส้ าเ ร็จลุล่วงด้วยดี  ด้วยความกรุณาและเมตตาจากผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ดาสา ซึ่งเป็นท่ีปรึกษาหลักปริญญานิพนธ์  อาจารย์ ดร.พินิจ ข าวงษ์ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมปริญญานิพนธ์  และรองศาสตราจารย์ ดร.ณสรรค์ ผลโภค ท่ีได้ให้ความ
ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า ให้ข้อเสนอแนะและก าลงัใจในการจัดท างานวิจยัฉบบันี  ้รวมทัง้สนบัสนุน
ผู้ วิจัยให้ได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้หลายด้านจนกระทั่งงานส าเร็จเรียบร้อย  ผู้ วิจัยขอกราบ
ขอบพระคณุในความกรุณาและเมตตาเป็นอยา่งสงู 

ขอกราบขอบพระคณุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินนัท์ พฤกษ์ประมลู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ทศัตริน วรรณเกตศุิริ และอาจารย์ ดร.นฤมล พระใหญ่ ท่ีกรุณารับเป็นกรรมการสอบปากเปล่า 
พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะท่ีมีคุณค่าในการท าให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนีมี้ความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้  
รวมทัง้คณาจารย์ศูนย์วิทยาศาสตร์ มศว ทุกท่าน ท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ ให้ค าแนะน า 
ก าลงัใจและช่วยเหลือนิสติในทกุด้านด้วยดีเสมอมา 

ขอกราบขอบพระคณุ ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาเคร่ืองมือวิจยัทกุท่านท่ีให้ความอนเุคราะห์ช่วย
ประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการพฒันาเคร่ืองมือวิจยัในครัง้นีเ้ป็นอยา่งดี 

ขอกราบขอบพระคณุคณะผู้บริหารและคณุครูในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครท่ีอนุญาต
ให้ผู้วิจยัน าร่องและทดลองใช้รูปแบบฯ นอกจากนีข้อขอบใจนกัเรียนทกุคนได้ให้ความร่วมมืออยา่งดี 

ขอกราบขอบพระคุณ สสวท.ท่ีให้ทุนสนับสนุนผู้ วิจัยในหลายด้าน  รวมทัง้ขอกราบของ
พระคุณอาจารย์ในมศว . สสวท. รศ.ดร.อนันตสิน เตชะก าพุช ท่ีเมตตาให้ค าแนะน าท่ีมีคุณค่า 
นอกจากนี ้ขอบคณุกลัยาณมิตรทกุท่านในสสวท. ในศนูย์วิทยาศาสตรศกึษา มศว และเจ้าหน้าท่ีใน 
มศว ทกุท่าน 

สดุท้ายนีผู้้วิจยัขอกราบขอบพระคณุคณุพ่อ คณุแม่ พี่สาวของผู้วิจยั ท่ีให้ความรัก ก าลงัใจ
อนัส าคญัยิ่งและสนบัสนุนชีวิตผู้ วิจัยด้วยดีตลอดมา  ขอขอบคุณ ญาติพี่น้อง กัลยาณมิตรทุกท่าน 
คุณสติยา ดร.จีราพร ดร.อ านวย คุณบอล คุณนก ท่ีช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจให้จนกระทั่งผู้ วิจัย
ประสบความส าเร็จในการศกึษา คณุคา่และประโยชน์อนัเกิดจากปริญญานิพนธ์นี ้ผู้วิจยัขอมอบเป็น
เคร่ืองบชูาแด ่คณุบิดา มารดา คณุครูอปัุชฌาย์อาจารย์ ตลอดจนผู้ มีพระคณุทกุท่าน 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ภมิูหลัง 

วิทยาศาสตร์มีความส าคญัต่อชีวิตของมนษุย์และสงัคมโลก อีกทัง้ยงัช่วยพฒันาการคิด
ของมนษุย์ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2552, p. 92) โดยเฉพาะการคิดแก้ปัญหาซึง่เป็นรูปแบบหนึง่ใน
การคิดท่ีส าคัญ เน่ืองจากมนุษย์ต้องเผชิญปัญหาอยู่ เป็นประจ า มนุษย์จึงจ าเป็นต้องมี
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  เพื่อสามารถจัดการกับปัญหาและช่วยให้การด าเนินชีวิตมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ นอกจากนีน้กัการศึกษาทัว่โลกเห็นพ้องต้องกันว่าความสามารถในการ
แก้ปัญหาเป็นทกัษะหนึง่ในทกัษะศตวรรษท่ี 21 ซึง่ควรได้รับการพฒันา (Dede, 2010, pp. 51-52; 
Edens, 2000, p. 55; Morgan, Moon, & Barroso, 2013, p. 29; Wagner, 2008, pp. 20-21; เบล
ลันกา, แบรนด์, วรพจน์, & อธิป, 2556, pp. 118-119; ลักขณา, 2558, p. 24) และได้ระบุไว้ใน
หลกัสตูรแกนกลาง การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ว่าจะต้องมุ่งพฒันาความสามารถใน
การแก้ปัญหาให้เกิดกบัผู้ เรียน (กระทรวงศกึษาธิการ, 2552, p. 11) 

เม่ือส ารวจสภาพการจดัการเรียนรู้ในปัจจบุนัยงัพบว่าการจดัการเรียนรู้เน้นการบรรยาย
เนือ้หา โดยมุ่งหวังให้ผู้ เรียนมีความรู้เพียงพอเพื่อไปศึกษาต่อ ซึ่งในการเรียนรู้ลกัษณะนีท้ าให้
ผู้ เรียนเรียนรู้โดยการจดจ าเนือ้หา ไม่มีโอกาสได้คิดเช่ือมโยงเนือ้หาความรู้อย่างเป็นระบบ  (เกริก, 
2014, p. 1; ธราญา, 2560, pp. 7-11) ไม่สามารถน าความรู้ท่ีเรียนไปเช่ือมโยงและแก้ปัญหาใน
ชีวิตจริง (โคจร, เหมะประสิทธ์ิ, คูเจริญไพศาล, & ศิริผันแก้ว, 2554; ภมรศรี, 2555; วิทยากร, 
2559; สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2555, p. 39; อุดมนิธิภัคนนท์ & 
อินทร์รักษ์, 2016) และจากการพิจารณาผลคะแนนการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ  (Programme for International Student Assessment : PISA) ท่ี ทดสอบ
นักเรียนท่ีมีอายุ 15 ปี โดยในปี 2555 ท่ีเน้นการประเมินทัง้เนือ้หาแนวคิดคณิตศาสตร์และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ยของประเทศไทยได้ 444 คะแนน ซึง่ต ่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน (เกณฑ์มาตรฐานประมาณ 500 คะแนน) และเม่ือจดัระดบัความสามารถในการ
แก้ปัญหาของนกัเรียน พบว่านกัเรียนไทยส่วนใหญ่มีความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดบั 2 
จาก 6 ระดบั โดยในระดบัท่ี 2 ระบุว่าความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนอยู่ในระดบัท่ี
สามารถใช้ความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาท่ีใช้การตีความตรง ๆ ไม่ซบัซ้อนเท่านัน้ แต่สิ่งท่ี 
PISA มุ่งให้เกิดกับผู้ เรียน คือ นักเรียนควรมีความสามารถในการใช้ความรู้และทักษะในการ



  2 

แก้ปัญหาท่ีไม่คุ้ นเคยได้ ซึ่งคะแนนควรอยู่ในระดับท่ี 4 ขึน้ไป และในปี 2558 ท่ีเน้นการวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ โดยเน้นท่ีวิทยาศาสตร์ พบว่า คะแนน PISA ของ
นักเรียนไทยได้เพียง 421 ซึ่งลดลงจากปี 2555 (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2559) ผลดงักล่าวไปในทางเดียวกันกับผลคะแนนจากการทดสอบแนวโน้มการจดั
การศกึษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดบันานาชาติ (Trends in International Mathematics 
and Science Study : TIMSS) ปี 2558 ท่ีมุ่งเน้นการวัดความรู้ความคิดด้านพุทธิพิสัย พบว่า
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไทยได้ 456 คะแนน (เกณฑ์มาตรฐานประมาณ 500 คะแนน) อยู่ใน
ระดบัต ่าสดุของช่วงคะแนนท่ีแบ่งไว้ 4 ระดบั ซึ่งบ่งบอกว่านกัเรียนยงัมีความรู้ความคิดด้านพทุธิ
พิสยัไม่เพียงพอตามมาตรฐานท่ีนานาชาติก าหนด (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2559)  สอดคล้องกับผลการทดสอบระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (Ordinary National 
Educational Testing: O-NET) ซึง่เป็นการประเมินความรู้ด้านพทุธิพิสยัตามมาตรฐานและตวัชีว้ดั
ในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีก าหนดให้นกัเรียนจ าเป็นต้องมีความรู้ความคิดและรู้
เนือ้หาท่ีจ าเป็น โดยผลคะแนนเฉลี่ยของผู้ เรียนในระดบัมธัยมศกึษาชัน้ปีท่ี 3 วิชาวิทยาศาสตร์ได้ 
32.40 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน (สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ, 2560) ซึง่มี
ค่าต ่ากว่าเกณฑ์ คือ 50 คะแนน จากผลคะแนนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความรู้ไม่
เพียงพอตามมาตรฐานของประเทศไทยท่ีได้ก าหนดไว้เช่นเดียวกัน (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555, p. 5; 2556, pp. 154-155) จากข้อมูลทัง้จากการวิจัยและ
แบบทดสอบทัง้ในระดบัชาติและนานาชาติตา่งให้ข้อมลูท่ีสอดคล้องกนัว่านกัเรียนไทยยงัมีความรู้
และความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดบัท่ีไม่น่าพอใจ ดงันัน้ควรมีการพฒันาการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้นกัเรียนได้มีความรู้ และความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งนกัการศึกษาทัง้ในและ
ต่างประเทศเช่ือว่า หากนักเรียนมีความรู้และความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดี จะท าให้การ
ด าเนินชีวิตของนกัเรียนมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

จากการศึกษารูปแบบการจดัการเรียนรู้ต่าง ๆ พบว่า รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีบูรณา
การวิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรม (E) และคณิตศาสตร์ (M) หรือเรียกว่าการจดัการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถช่วยพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Becker & 
Park, 2011, p. 31; Lou, Shih, Diez, & Tseng, 2011, pp. 195-196; เกตมุณี & ชลาธิป, 2559; 
อาทิตยา, 2559) โดยเฉพาะรูปแบบการจดัการเรียนรู้สะเต็มศกึษาท่ีใช้กระบวนการออกแบบทาง
วิศวกรรม ซึง่เป็นการจดัเรียนรู้ตามนโยบายของชาติ (ส านกันายกรัฐมนตรี, 2560) เป็นรูปแบบการ
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จัดการเรียนรู้ท่ีสามารถช่วยให้นักเรียนเรียนรู้เนือ้หาท่ีลึกซึง้มากยิ่งขึน้ และยังช่วยส่งเสริมให้มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (จรูญพงษ์, สิรินภา, & วิภารัตน์, 2561, p. 
40; อภิสทิธ์ิ, 2559) จากการวิเคราะห์ขัน้ตอนการออกแบบทางวิศวกรรมของหน่วยงานและนกัการ
ศึกษาต่าง ๆ พบว่า กระบวนการตามแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) มีองค์ประกอบครอบคลมุในทกุด้านของกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม 
ได้แก่ 1) ระบปัุญหา 2) รวบรวมข้อมลูแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง 3) ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 4) วางแผน
และปฏิบตัิการแก้ปัญหา 5) ทดสอบและประเมินผล และ 6) การน าเสนอ ดงันัน้ในการพฒันา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในงานวิจัยครัง้นี ้จึงได้น าการจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ โดยเน้นการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงผ่าน
กระบวนการของการออกแบบทางวิศวกรรมมาใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาผลสมัฤทธ์ิและความสามารถในการแก้ปัญหาของนกัเรียน 

หลกัการท่ีส าคญัของการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา คือ การจดัการเรียนรู้ท่ีใช้ปัญหาท่ี  
ท้าทาย (Vasquez, Sneider, & Comer, 2013, p. 4; สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2560) ดงันัน้นักเรียนจ าเป็นต้องมีความพยายาม ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและมีกรอบ
แนวคิดเติบโต จึงจะส่งผลให้การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาประสบความส าเร็จ (Kristofic Jr, 
2014, pp. 18,55) แต่ถ้านักเรียนเกิดความท้อถอยและขาดความพยายามจะท าให้สะเต็มไม่
ประสบความส าเร็จ  ซึ่งการส่งเสริมนักเรียนให้มีกรอบแนวคิดเติบโตจะท าให้นักเรียนมีความ
พยายามในการเรียนรู้เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถให้มีความเช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ ๆ เม่ือเจอ
อุปสรรคหรือความท้าทายจะมองว่าเป็นการเรียนรู้ และนักเรียนจะเพิ่มความพยายามท าสิ่งนัน้
ต่อไปไม่ล้มเลิกความตัง้ใจง่าย ๆ (Blackwell, Trzesniewski, & Dweck, 2007; Dweck, 2006) 
ดงันัน้การท าให้นกัเรียนมีความพยายามเป็นสิ่งส าคญัของการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  
ความพยายามเป็นสิ่งท่ีส าคญัเป็นอย่างยิ่งไม่เฉพาะในการเรียนรู้  แต่ในทุก ๆ ด้านทัง้การด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัและการท างาน  ดงัพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลดลุยเดช ในวนัท่ี 21 มิถนุายน 2522 
ได้ให้ไว้วา่ 

 
“การท างานใดๆ ไม่วา่เลก็ ใหญ่ งา่ย ยาก ถ้ายอ่หยอ่นจากความเพียรแล้ว  
ยากท่ีจะ ส าเร็จเรียบร้อยทนัเวลา และเมื่อใดพลงัของความเพียรนีเ้กิดขึน้ 

เม่ือนัน้การงานทัง้หลายก็ส าเร็จได้โดยง่ายและรวดเร็ว” 
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จากพระบรมราโชวาทในข้างต้นจะพบวา่ ความเพียรพยายามเป็นสิ่งส าคญั ประกอบกบั
จากการทบทวนวรรณกรรมความส าเร็จของบุคคล พบว่าการท่ีบุคคลจะแก้ปัญหาให้ประสบ
ความส าเร็จนัน้ จ าเป็นต้องใช้ความเพียร พยายาม อดทน และมุ่งมัน่ (ส านกังานยเูนสโก้, 2557) 
สสวท. (2546: 15) กล่าวว่า ความเพียรพยายาม อดทน มุ่งมัน่  เป็นคณุลกัษณะส าคญัท่ีนกัเรียน
จ าเป็นต้องมีในการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย ดังนั น้การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ควรจัด
ประสบการณ์ท่ีจะน าไปสู่การมองเห็นคณุค่าของความพยายามและไม่ย่อท้อต่ออปุสรรคโดยง่าย 
รวมทัง้ท าให้นกัเรียนมีความเช่ือวา่ความฉลาดและความสามารถพฒันาเปลี่ยนแปลงได้จากความ
เพียรพยายาม เพราะความเช่ือเป็นสิ่งหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์อย่างมากและ
สามารถน าคนไปสู่การประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวก็ได้  (Dweck, 2006; ดวงใจ, 2539; 
ปฬาณี, 2541; ภทัทิยา, 2540; สจุารีย์, 2551)  

ดแวก (Dweck, 2006, p. 12; 2008, p. 2) ซึ่งได้ท าวิจัยศึกษาเก่ียวกับความเช่ือของ
มนษุย์ท่ีเก่ียวกบัความฉลาดมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ได้แบ่งความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดเป็น 
2 แนวคดิ ได้แก่ กรอบแนวคดิเติบโต (Growth mindset) และกรอบแนวคดิจ ากดั (Fixed Mindset) 
ซึง่กรอบแนวคิดเติบโตเป็นการเช่ือว่าความฉลาดเปลี่ยนแปลงได้จากความพยายาม     แต่คนท่ีมี
กรอบแนวคิดจ ากัดจะเช่ือว่าความฉลาดเปลี่ยนแปลงไม่ได้ (Blackwell et al., 2007; Dweck, 
2006; Mueller & Dweck, 1998) โดยทั่วไปเด็กช่วงอายุประมาณ 12-18 ปี จะมีกรอบแนวคิด
เติบโตร้อยละ 40 และกรอบแนวคิดจ ากัดร้อยละ 40  ส่วนอีกร้อยละ 20 ไม่สามารถระบุกรอบ
แนวคดิได้ (Dweck, 2000, pp. 5-7; 2006; 2008, p. 2) นอกจากนีง้านวิจยัของริคช่ี (Ricci, 2013, 
pp. 10-11) ยงัพบข้อมลูเพิ่มเติมว่าจ านวนนกัเรียนท่ีเรียนในระดบัท่ีสงูขึน้จะมีกรอบแนวคิดจ ากดั
เพิ่มมากขึน้ ส าหรับประเทศไทยได้มีการส ารวจนกัเรียนท่ีเรียนวิทยาศาสตร์ พบว่านกัเรียนไทยมี
กรอบแนวคิดจ ากัดในทุกระดบัชัน้และมีสดัส่วนเดียวกนั (Lerdpornkulrat, Koul, & Sujivorakul, 
2012, p. 175) เมอร์เซอร์ (Mercer, 2012, p. 28) ได้ระบุว่าหากนกัเรียนยงัมีกรอบแนวคิดจ ากดั 
ซึง่คิดว่าตนเองไม่สามารถเรียนรู้หรือพฒันาความสามารถของตนได้ แม้มีวิธีการสอนท่ีดีอย่างไรก็
ตาม ผู้สอนไม่สามารถช่วยพฒันานกัเรียนได้อย่างเต็มท่ี เน่ืองจากนกัเรียนจะไม่ใช้ความพยายาม
ในการเรียนรู้สิ่งท่ีผู้สอนได้สอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของคริสโตฟิก (Kristofic Jr, 2014, pp. 
18,55) ท่ีพบวา่ปัญหาอปุสรรคของการจดัการเรียนรู้ สะเต็มศกึษา ก็คือ กรอบความคิด (Mindset) 
ของนกัเรียน ซึง่มีผลตอ่การเรียนรู้ เขาจึงให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการจดัการเรียนรู้สะเต็มศกึษา
ให้ประสบความส าเร็จ ในส่วนของการพัฒนานักเรียนให้มีกรอบแนวคิดเติบโตและความเพียร
พยายาม งานวิจยัของแบลคเวลและคณะ (Blackwell et al., 2007) ได้ข้อค้นพบว่า การอบรมให้



  5 

เห็นแนวคิดของกรอบแนวคิดเติบโตท่ีแสดงให้เห็นการท างานของสมอง  เม่ือมีการเรียนรู้หรือ
ปฏิบตัิสิ่งใหม่ ๆ จะท าให้เซลล์ประสาทเติบโตและเช่ือมโยงกันแข็งแกร่งมากขึน้ ท าให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้สิ่งนัน้ได้ดียิ่งขึน้ ซึ่งท าให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สงูขึน้ 
ในทางตรงกันข้ามนักเรียนท่ีไม่ได้อบรมกรอบแนวคิดเติบโตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ลดลง จากการศึกษางานวิจยัท่ีผ่านมาพบว่ามีงานวิจยัจ านวนมากท่ีแสดงให้เห็นว่า
กรอบแนวคิดเติบโตช่วยพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนได้ (De Castella & Byrne, 
2015 ; Dweck, 2000 ; Esparza, Shumow, & Schmidt, 2014 ; Franklin, 2016 , pp. 95-96 ; 
Good, Aronson, & Inzlicht, 2003 ; McCutchen, Jones, Carbonneau, & Mueller, 2016 ; 
Paunesku, 2013; Rattan, Savani, Chugh, & Dweck, 2015) นอกจากนีก้รอบแนวคิดเติบโตยงั
มีความสมัพนัธ์กบัความสามารถในการแก้ปัญหาด้วย โดยโบเลอร์ (Boaler, 2016, pp. 6-7) ได้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของ PISA 2555 ท่ีวัดความสามารถในการแก้ปัญหาวิชา
คณิตศาสตร์กับกรอบแนวคิด พบว่านักเรียนท่ีมีคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาวิชา
คณิตศาสตร์ในกลุ่มสูงมีกรอบแนวคิดเติบโต ส่วนนักเรียนท่ีมีคะแนนความสามารถในการ
แก้ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ต ่าจะมีกรอบแนวคิดจ ากดั จากตวัอยา่งข้างต้น  จะเห็นได้วา่การพฒันา
นกัเรียนให้มีกรอบแนวคิดเติบโตเป็นสิ่งส าคญั เน่ืองจากสามารถน านกัเรียนไปสู่ความส าเร็จใน
การเรียนรู้ได้ ซึ่งมีงานวิจัยจ านวนมากท่ีได้น าการพฒันากรอบแนวคิดเติบโตเข้ามาร่วมกับการ
จดัการเรียนรู้ ซึ่งท าให้การเรียนรู้ของนกัเรียนดียิ่งขึน้ แต่ท่ีผ่านมางานวิจยัส่วนมากจะอยู่ในวิชา
คณิตศาสตร์ (Esparza et al., 2014, p. 7) การอ่าน (Schwartz, 2017 :online) ภาษาอังกฤษ 
สงัคม ประวตัิศาสตร์ (Ricci, 2013, pp. 139-143) การสอนดนตรี (Davis, 2017, pp. 14-15) แต่
ยงัไม่มีการน ากรอบแนวคิดเติบโตมาใช้กบัวิชาวิทยาศาสตร์ นอกจากการน ากรอบแนวคิดเติบโต
มาใช้กบัวิธีการเรียนการสอนในวิชาตา่ง ๆ ข้างต้นแล้ว ยงัมีการพฒันากรอบแนวคิดเติบโตด้วยวิธี
อ่ืน ๆ เช่น การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Brainology มาใช้อบรมกรอบแนวคิดเติบโต (Mindsetworks, 
2012) การแทรกแซงแนวคิดกรอบแนวคิดเติบโตในคา่ยสะเต็มช่วงปิดเทอม  โดยใช้วิธีการให้ระลกึ
ประสบการณ์ของตนเองท่ีเป็นกรอบแนวคิดเติบโต (Beltran, 2018) จากการศึกษาผลของการ
พฒันากรอบแนวคิดเติบโต พบว่า การอบรมกรอบแนวคิดเติบโตแคช่ัว่คราวมีผลในระยะสัน้ แตไ่ม่
ส่งผลในระยะยาว (Donohoe, Topping, & Hannah, 2012) ดังนัน้ในงานวิจัยนีจ้ึงมีการน าวิธี
พฒันากรอบแนวคิดเติบโตเข้ามาใช้ร่วมกับการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาผ่านกระบวนการออก
แบบเชิงวิศวกรรม ในหน่วยการเรียนรู้ปกติเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการพัฒนาความเข้าใจกรอบ
แนวคิดเติบโตของนักเรียน เก่ียวกับการท างานของสมองและเหตุผลของความเพียรพยายาม 
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รวมทัง้การสร้างความเช่ือท่ีถูกต้องว่าความฉลาดหรือความสามารถพัฒนาได้จากความเพียร
พยายามในการเรียนรู้ (Blackwell et al., 2007; Dweck, 2006; Mueller & Dweck, 1998) ซึ่ง
ความเข้าใจและความเช่ือนี ้จะน านกัเรียนไปสูก่ารประสบความส าเร็จในการเรียนสะเตม็ได้ดียิ่งขึน้  

จากเหตผุลและความส าคญัดงักล่าวท าให้ผู้วิจยัมีความสนใจในการพฒันารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ STEMGM ซึ่งได้มาจากการน าหลักการสะเต็มศึกษาและหลักการการสร้างกรอบ
แนวคิดเติบโตมาใช้พฒันารูปแบบท่ีเรียกว่า STEMGM เพ่ือท าให้นักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานระดบัชาติในกลุ่มล่างสดุ และเป็นผู้ ท่ีมีความท้อแท้เม่ือเจอ
ปัญหาและอุปสรรค รวมทัง้มีความพยายามอดทนต่อสถานการณ์ยากล าบากหรืออุปสรรคท่ี
เกิดขึน้ได้น้อย (สวาท, 2558) ได้เข้าใจสาเหตขุองความเช่ือของกรอบแนวคิดเติบโตว่าความฉลาด
สามารถเปลี่ยนแปลงได้จากความเพียรพยายาม พร้อมกับการเรียนรู้แนวคิด การแก้ปัญหาและ
การท าให้เกิดมุมมองของกรอบแนวคิดเติบโตในแง่มุมของความผิดพลาด ท าให้เกิดการเรียนรู้       
แต่นกัเรียนสามารถประสบความส าเร็จได้หากพยายามปรับปรุงแก้ไขต่อไป (Dweck, 2006, pp. 
244-246) โดยผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่งรูปแบบท่ีได้พัฒนาขึน้นีน้่าจะช่วย
ส่งเสริมกรอบแนวคิดเติบโต ความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนให้ดียิ่งขึน้ ซึง่จะท าให้การจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศกึษาประสบความส าเร็จขึน้ 

 
ค าถามของการวิจยั 

1. รูปแบบการจัดการเ รียน รู้  STEMGM ท่ีช่ วยส่ง เส ริมกรอบแนวคิดเติบโตและ
ความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ควรมีรูปแบบเป็นอยา่งไร 

2. รูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM สง่ผลตอ่กรอบแนวคิดเติบโต ความสามารถในการ
แก้ปัญหา และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์อยา่งไร 

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื่อพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM เพื่อส่งเสริมกรอบแนวคิดเติบโตและ
ความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น 

2. เพื่อศกึษาผลของการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM เพื่อสง่เสริมกรอบ 
แนวคดิเติบโตและความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนต้นในด้าน 
กรอบแนวคิดเตบิโต  ความสามารถในการแก้ปัญหา และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
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ความส าคัญของงานวิจัย 
ผลการวิจยัครัง้นีก้่อให้เกิดประโยชน์ด้านวิชาการและการปฏิบตัิ ดงันี ้

1.องค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับการพฒันานกัเรียนให้มีกรอบแนวคิดเติบโตท่ีเช่ือว่าความ
ฉลาดสามารถเปลี่ยนแปลงพฒันาให้เติบโตได้จากการพยายามท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  ซึ่งจะท าให้
นักเรียนเห็นคุณค่าของความพยายาม สามารถก้าวข้ามความยากล าบากและอุปสรรคด้วย         
ความเพียรพยายาม มุ่งมัน่ อดทนในการน าตนเองไปสู่เปา้หมาย และมุ่งเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพื่อพฒันา
ตนเองไปสูค่วามส าเร็จได้ 

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาร่วมกับการสร้างกรอบแนวคิดเติบโตท่ีมี
ประสิทธิภาพและสามารถน าไปใช้ในการส่งเสริมให้นักเรียนมีกรอบแนวคิดเติบโต ความสามารถ     
ในการแก้ปัญหา และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 

3. ข้อมูลท่ีท าให้ผู้ เก่ียวข้องทางด้านการศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคญัของกรอบ
แนวคิดเติบโตและแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้พฒันากรอบแนวคิดเติบโตร่วมกบัการจดัการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบและวิชาอ่ืนๆ 

4. ช่วยสร้างก าลงัคนท่ีมีความรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหา เพื่อเพิ่มศกัยภาพของ
ประเทศให้สามารถแข่งขนักบัประเทศอ่ืน ๆ ได้ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย  
กลุม่ท่ีศกึษาในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ของโรงเรียนแห่งหนึง่ใน

สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตบางนา จ านวน 1 ห้องเรียน 29 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศกึษา 2561  ผู้วิจยัท าการเลือกกลุ่มเปา้หมายโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
จ านวน 1 ห้องเรียน ซึง่เป็นกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ต ่ากวา่
เกณฑ์มาตรฐานระดบัชาติ และมีกรอบแนวคิดเติบโตในระดบัต ่า   

ตัวแปรที่ศึกษา  
ตวัแปรอิสระ คือ รูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM เพื่อส่งเสริมกรอบแนวคิดเติบโต

และความสามารถในการแก้ปัญหา  
ตวัแปรตาม คือ ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนในด้าน  

กรอบแนวคิดเติบโต 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
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ระยะเวลาในการทดลองใช้รูปแบบ 
ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM เพื่อส่งเสริมกรอบแนวคิดเติบโตและ

ความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้ เรียน ในช่วงเดือนมิถนุายน ถึง กรกฎาคม 2561  
เนือ้หาสาระที่ใช้ในงานวจิัย 

เนือ้หาท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้เป็นเนือ้หาสาระท่ี 5 ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สาระท่ี    
4-6 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และสาระท่ี 2-3 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของระดบัชัน้
มธัยมศกึษาชัน้ปีท่ี 2 ซึง่รายละเอียดเนือ้หาสาระวิทยาศาสตร์มีดงันี ้

- นยัน์ตากบัการมองเห็นวตัถ ุ
- การสะท้อนและการหกัเหของแสง ภาพท่ีเกิดจากการสะท้อนและการหกัเห 

การใช้ประโยชน์ของการสะท้อนและการหกัเห 
- การมองเห็นสีของวตัถ ุการดดูกลืนแสงสีและการน าไปใช้ประโยชน์ 

การเลือกเนือ้หาวิชาวิทยาศาสตร์ในครัง้นี ้เลือกจากการพิจารณาตวัชีว้ดั เพื่อก าหนด
หวัข้อ (Theme) ของเร่ืองท่ีจะให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์และบรูณาการ
เนือ้หาสาระคณิตศาสตร์ท่ีให้ผู้ เรียนใช้ทฤษฏีบทพีทาโกรัส และทกัษะกระบวนการคณิตศาสตร์ใน
การแก้ปัญหาและน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการสร้างแบบจ าลองความคิด สืบค้นข้อมลูและน าเสนอ
ผลงาน  

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีแนวคิด
พืน้ฐานมาจากหลกัการสะเต็มศึกษาร่วมกับหลกัการสร้างกรอบแนวคิดเติบโต เพื่อให้ผู้ เรียนได้
พยายามบรูณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (S) คณิตศาสตร์ (M) เทคโนโลยี (T) ไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตจริงหรือสถานการณ์การท างานจริงด้วยกระบวนการทางวิศวกรรม (E)  เพื่อให้ได้ผลลพัธ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสดุ ซึง่กระบวนการเรียนรู้ประกอบด้วย 7 ขัน้ ดงันี ้

ขัน้ที่ 1 สร้างความเชื่อ (Make believe) 
ขัน้สร้างความเช่ือเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับผู้ เรียนเก่ียวกับกรอบแนวคิด

เติบโตท่ีมีความเช่ือวา่สมองเปลี่ยนแปลงเติบโตได้จากการพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ผ่านการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ โดยให้ผู้ เรียนได้ศึกษาการท างานและเติบโตของสมองในศาสตร์ของนิวโรพลาสติก 
(Neuroplsticity) และศึกษาประวัตินักวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีเรียน  รวมทัง้แสดง
วตัถปุระสงค์การเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้ตัง้เปา้หมายในการเรียนรู้ในครัง้นี ้
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ขัน้ที่ 2  ระบุปัญหา (Identify Problem) 
ขัน้ระบุปัญหาเป็นการให้ผู้ เ รียนพิจารณาท าความเข้าใจปัญหาท่ีท้าทาย

ความสามารถ จากสถานการณ์ในชีวิตจริงหรือการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวกับสะเต็ม  และให้ผู้ เรียน
ระดมความคิดเพื่อระบปัุญหา เง่ือนไขข้อจ ากดัจากสถานการณ์ท่ีผู้สอนก าหนด 

ขัน้ที่  3 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้อง (Collect Relevant Information 
and Concept)  

ขัน้รวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ีเก่ียวข้องเป็นการให้ผู้ เรียนวิเคราะห์แนวคิดท่ี
เก่ียวข้องกบัปัญหา วางแผนการสืบค้นข้อมลูหรือส ารวจตรวจสอบ และรวบรวมข้อมลูเพื่อให้ได้ข้อมลู
และแนวคิดหลกัท่ีเก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหา ในขัน้นีผู้้สอนจะท าหน้าท่ีในการให้ผลปอ้นกลบัท่ีเป็น
ค าชมโดยเน้นค าชมท่ีกระบวนการและความพยายามของผู้ เรียนระหวา่งท่ีผู้ เรียนท าการสืบค้นข้อมลู
หรือส ารวจตรวจสอบ 

ขัน้ที่ 4 ออกแบบการแก้ปัญหา (Design Solution) 
ขัน้ออกแบบการแก้ปัญหาเป็นการให้ผู้ เรียนน าแนวคิดหลักท่ีเก่ียวข้องกับการ

แก้ปัญหามาใช้ในการหาวิธีการแก้ปัญหาและเลือกวิธีการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด ตามข้อจ ากัดและ
เง่ือนไขของสถานการณ์ท่ีผู้สอนก าหนดให้ และให้ผู้ เรียนออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามหลกัการทาง
วิชาการ ทัง้นีผู้้สอนและผู้ เรียนร่วมกนัก าหนดเกณฑ์ในการประเมินผลงานการแก้ปัญหา 

ขัน้ที่ 5 วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา (Plan and Solve Problem)  
ขัน้วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหาเป็นการให้ผู้ เรียนวางแผนและด าเนินการ

แก้ปัญหาตามแนวทางท่ีออกแบบไว้อยา่งเป็นขัน้ตอนและปฏิบตัิได้จริงตามเปา้หมายการแก้ปัญหา 
ขัน้ที่ 6 ประเมินผลงาน (Evaluate Products) 

ขัน้ประเมินผลงานเป็นการให้ผู้ เรียนประเมนิผลงานของกลุม่ตนเอง โดยการทดสอบ
เพื่อระบุจุดเด่น จุดควรปรับปรุงและน าข้อมลูมาใช้ปรับปรุงผลงานหรือการออกแบบ จากนัน้ท าการ
ทดสอบซ า้จนได้ผลงานดีท่ีสดุ ทัง้นีผู้้ สอนท าหน้าท่ีในการสะท้อนข้อความมมุมองของกรอบแนวคิด
เติบโตและให้ค าชมกระบวนการและความพยายามของผู้ เรียนในการแก้ปัญหาจนได้ผลงานดีท่ีสดุ 

ขัน้ที่ 7 น าเสนอและสะท้อนการเรียนรู้ (Present and Reflect Learning) 
ขัน้น าเสนอและสะท้อนการเรียนรู้เป็นการให้ผู้ เรียนวางแผนการน าเสนอและ

น าเสนอหลกัการ แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี วิธีการแก้ปัญหา และผลการ
แก้ปัญหา รวมทัง้ผู้สอนกบัผู้ เรียนร่วมกนัก าหนดเกณฑ์การประเมินการน าเสนอ  ซึ่งในการประเมิน
ต้องยึดหลกัการทางวิชาการและต้องสื่อสารในทางสร้างสรรค์ นอกจากนีผู้้ เรียนจะได้สะท้อนสิ่งท่ีได้
เรียนรู้และผู้สอนจะใช้ค าพดูท่ีสง่เสริมมมุมองกรอบแนวคิดเติบโตให้กบัผู้ เรียน  
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กรอบแนวคิดเติบโต หมายถึง ความคิดท่ีเกิดจากความเช่ือท่ีมีต่อความฉลาดหรือ
สติปัญญาว่า ความฉลาดเปลี่ยนแปลงได้จากความเพียรพยายามในการปฏิบตัิและเรียนรู้สิง่ตา่งๆ 
ซึง่วดัได้โดยใช้แบบวดักรอบแนวคิดเติบโตท่ีมีมาตรประมาณ 6 ระดบั คือ เห็นด้วยอย่างมาก เห็น
ด้วย เห็นด้วยบางสว่น ไม่เห็นด้วยบางสว่น ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอยา่งมาก ท่ีปรับมาจากงานของ 
ดแวก (Dweck, 2006, pp. 12-14; 2017)  

ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์
และทกัษะในการแก้ปัญหามาท าการแก้ปัญหาให้ส าเร็จ โดยแบง่ออกเป็น 4 องค์ประกอบ ดงันี ้

1. ความสามารถในการท าเข้าใจและระบปัุญหาของสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ได้ 
2. ความสามารถในการระบแุนวคิด หลกัการหรือทฤษฎีท่ีต้องใช้ในการแก้ปัญหา 
3. ความสามารถในการระบวุิธีการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัญหาท่ีดีท่ีสดุ  
4. ความสามารถในการคาดการณ์ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จากการแก้ปัญหาด้วยวิธีการการ 

          แก้ปัญหาท่ีเลือกได้  
ซึง่ในการวดัความสามารถในการแก้ปัญหา  สามารถวดัได้จากแบบวดัท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้ 

โดยปรับข้อค าถามจาก PISA โดยแบบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นลกัษณะปรนยัและ
อตันยัแบบตอบสัน้ท่ีใช้วดัแตล่ะองค์ประกอบยอ่ยของความสามารถในการแก้ปัญหาองค์ประกอบ
ละ 3 ข้อ ของ 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) ระบุปัญหา 2) ระบุแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง 3) ระบุวิธีการ
แก้ปัญหา 4) ระบผุลลพัธ์ท่ีได้จากการแก้ปัญหา รวมจ านวนข้อสอบทัง้หมด 12 ข้อ คะแนนเต็ม 12 
คะแนน  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หมายถึง สิ่งท่ีนกัเรียนแสดงออกถึงความรู้
ท่ีได้จากการเรียนรู้ ตามเนือ้หาสาระในตวัชีว้ดัวิทยาศาสตร์ สาระท่ี 5 พลงังาน เร่ืองแสงและการ
มองเห็น โดยในงานวิจยันีว้ดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามตวัชีว้ดั ว.5.1 ม.2/1-3 จ านวน 20 ข้อ ใน
ด้านความเข้าใจ การประยกุต์ใช้ และการวิเคราะห์ โดยผู้วิจยัสร้างแบบทดสอบท่ีปรับข้อค าถาม
จากข้อสอบ O-net ข้อสอบ TIMSS  และข้อสอบ PISA  ซึ่งข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ คะแนนเตม็ 20 คะแนน 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมกรอบ

แนวคิดเติบโตและความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้ เรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ โดยพฒันาขึน้
จากการผสมผสานหลกัการของสะเตม็ศกึษาโดยใช้กระบวนการการจดัการเรียนรู้ตามกระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรมและหลกัการการสร้างกรอบแนวคิดเติบโต  ซึง่ในงานวิจยัตา่ง ๆ ระบวุา่การ
แทรกแซงวิธีการพัฒนากรอบแนวคิดเติบโต สามารถส่งเสริมกรอบแนวคิดเติบโต (Esparza; 
Shumow; &Schmidt. 2014:9; Mindset. 2012) โดย ศรีราม (Sriram. 2014) ระบวุา่วิธีการสง่เสริม
กรอบแนวคิดเติบโตสามารถพฒันากรอบแนวคิดเติบโตอยู่ในระดบัสงู  ในส่วนของการแก้ปัญหา
งานวิจัยต่าง ๆ ระบุว่า การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (นาตยา ช่วยชูเชิด. 2557: 90-
92)  กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม สามารถสง่เสริมความสามารถในการแก้ปัญหาได้อยา่งมี
นัยส าคัญ  (Li, Yanyan, Huang, Zhinan, Jiang, Menglu, & Chang, Ting-Wen. 2016; Lam, 
Paul C., Doverspike, Dennis, Zhao, Julie, Zhe, John, & Menzemer, Craig. 2008) ในส่ วน
ของผลสมัฤทธ์ิ วิซิเบิล เลินน่ิงพลสั (Visible LearningPlus. 2018) พบว่า การใช้วิธีการสง่เสริมกรอบ
แนวคิดเติบโตและการใช้กระบวนการแก้ปัญหา  สามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน
ให้สงูขึน้กว่าก่อนเรียนด้วยคา่อิทธิพลระดบัต ่าหรือระดบัปานกลาง ตามล าดบั  งานวิจยันีจ้ึงสนใจ
ศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบการจัดการเ รียนรู้ STEMGM ท่ี มีต่อกรอบแนวคิดเติบโต 
ความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  ตามความสมัพนัธ์และรายละเอียด  
ดงัภาพประกอบ 1 

 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 

- ความสามารถการแกปั้ญหา 
- กรอบแนวคิดเติบโต 
- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM  
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สมมตฐิานในการวิจัย 
จากแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัดงักลา่วข้างต้น ผู้วิจยัจงึตัง้สมมตฐิานการวิจยัดงันี ้

1. กรอบแนวคิดเติบโตของนกัเรียนหลงัเรียนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM 
สงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .01 และมีคา่ขนาดอิทธิพลอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. ความสามารถในการแก้ปัญหาของนกัเรียนหลงัเรียนด้วยรูปแบบการจดัการ 
เรียนรู้ STEMGM สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ .01 และมีค่าขนาดอิทธิพลอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 

3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้  
STEMGM สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ .01 และมีค่าขนาดอิทธิพลอยู่ในระดบัปาน
กลาง 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตาม

หวัข้อตอ่ไปนี ้
1. แนวคิดเก่ียวกบัสะเต็มศกึษา 

1.1 ความหมายของสะเต็มศกึษา 
1.2 ท่ีมาและความส าคญัของสะเต็มศกึษา 
1.3 การบรูณาการในสะเต็มศกึษา 
1.4 การจดัการเรียนรู้สะเต็มศกึษา 

2. กรอบแนวคิดเติบโต 
2.1 ความเป็นมาและความหมายกรอบแนวคิดเติบโต 
2.2 ความส าคญัของกรอบแนวคิดเติบโต 
2.3 การพฒันากรอบแนวคิดเติบโต 
2.4 การวดัและประเมินผลกรอบแนวคิดเติบโต 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
3.1 ความหมายของความสามารถในการแก้ปัญหา 
3.2 ท่ีมาและความส าคญัของความสามารถในการแก้ปัญหา 
3.3 การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหา 
3.4 การวดัและประเมินผลความสามารถในการแก้ปัญหา 

4. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
4.1 ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
4.2 การวดัและประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

5. การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
5.1 ความหมายของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
5.2 องค์ประกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
5.3 การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
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1. แนวคดิเก่ียวกับสะเตม็ศึกษา 
1.1 ความหมายของสะเตม็ศกึษา 

สะเต็มศกึษา (STEM Education) เป็นแนวทางการจดัการศกึษาท่ีได้น ามาใช้ในการจดั
การศกึษาในหลายประเทศ  โดยความหมายของสะเต็มศกึษาท่ีนกัการศกึษาทัง้ไทยและตา่งประเทศ
ได้ให้ไว้สามารถสรุปได้ดังนี ้สะเต็มศึกษา คือ การจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการวิทยาศาสตร์ (S) 
เทคโนโลยี (T) วิศวกรรม (E) และคณิตศาสตร์ (M) ไปใช้แก้ปัญหาเก่ียวข้องกบัโลกความเป็นจริงและ
การประกอบอาชีพ รวมทัง้มุ่งเน้นการพฒันากระบวนการหรือผลผลิตควบคู่กบัการพฒันาทกัษะใน
ศตวรรษท่ี 21 (Vasquez; Sneider; &Michael. 2013: 4; สสวท. 2557: 8; สุพรรณี ชาญประเสริฐ. 
2557: 4; อุมาพร จารุสมบัติ. 2557: 16) แต่ ซูพลอส (Tsupros. 2009: 3) และสภาวิจัยแห่งชาติ 
(National Research Council. 2011: 1) ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้ค าจ ากดัความท่ีเพิ่มเติมจาก
ข้างต้น โดยให้ความหมายสะเต็มศึกษาว่าเป็นสิ่งท่ีช่วยพฒันาให้เกิดการรู้สะเต็มและช่วยพฒันา
ความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจโลก รวมทัง้ส่งเสริมให้สามารถตดัสินใจเก่ียวกบัประเด็น
ทางการเมือง สงัคมและชีวิตตนเองได้ 

จากความหมายของสะเต็มศึกษาในข้างต้นท่ีได้ระบุถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ เพื่อให้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์
ชดัเจนมากยิ่งขึน้ จงึมีการนิยามความหมายของค าแตล่ะค าไว้ดงันี ้ 

วิทยาศาสตร์ (Science) เป็นการศึกษากฎของธรรมชาติท่ีเก่ียวข้องกบัฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา โลกและอวกาศ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงวิธีการ กระบวนการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์ส าหรับสร้างองค์ความรู้และ การประยกุต์ใช้ความรู้ ความจริง หลกัการ แนวคิดของวิชา
เหลา่นี ้(National Research Council. 2012: 11,27; (National Academy of sciences. 2014: 14) 

เทคโนโลยี (Technology) เป็นความรู้ กระบวนการ ระบบและสิ่งประดิษฐ์ท่ีมนุษย์
สร้างขึน้ โดยส่วนใหญ่ได้มาจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม (National Research 
Council. 2013: 1) หรือความหมายของเทคโนโลยีในอีกนัยหนึ่งท่ีสภาวิจัยแห่งชาติ (National 
Research Council. 2012: 202) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และจ ารัส อินทลาภาพร (2558: 14) ได้ให้
ความหมายของเทคโนโลยีไว้ว่าเป็นนวตักรรมท่ีมนุษย์สร้างขึน้ เพื่อตอบสนองความต้องการและ
ความจ าเป็นของมนษุย์ และท าให้คณุภาพชีวิตของมนษุย์ดีและปลอดภยัมากขึน้ 

วิศวกรรม (Engineering) เป็นความรู้เก่ียวกบัการออกแบบและการสร้างสรรค์ของ
มนุษย์ โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการแก้ปัญหาท่ีอยู่
ภายใต้ข้อจ ากัด (Constraint) และเง่ือนไข (Criteria) (Morgan; & Moon.  2013: 29) นอกจากนี ้   
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สภาวิจัยแห่งชาติ  (National Research Council. 2012: 11) ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้
ความหมายของวิศวกรรมในมุมมองท่ีกว้างขึน้ ว่าเป็นกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม 
(engineering design practice) เพื่อแก้ปัญหาของมนษุย์ แตเ่ดิมใช้ค าวา่ กระบวนการทางเทคโนโลยี 
(technological design) (National Research Council. 2013: 2) 

คณิตศาสตร์ (Mathematics) เป็นการศึกษารูปแบบและความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณ จ านวน และปริภูมิ (space)  รวมทัง้ยงัมีการน าคณิตศาสตร์ไปใช้ในการยืนยนัผลและให้
เหตุผลข้อสันนิษฐานบนหลักการและเหตุผลทางคณิตศาสตร์ (National Academy of sciences. 
2014: 14) 

จากท่ีกลา่วมาข้างต้น สรุปได้ว่า สะเต็มศกึษา คือ การจดัการเรียนรู้ท่ีบรูณาการความรู้
และแนวปฏิบตัิวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ ในการสร้างองค์ความรู้ การหา
ความสมัพนัธ์และรูปแบบของสิ่งต่าง ๆ โดยผ่านการกระบวนการการออกแบบ ซึง่อาจน าเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงหรือการประกอบอาชีพ เพื่อให้ได้ผลลพัธ์ออกมาเป็นเทคโนโลยี
ท่ีสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาของมนษุย์  รวมทัง้ช่วยพฒันาความรู้และสามารถในการแข่งขนั
ทางเศรษฐกิจโลก 

 
1.2 ท่ีมาและความส าคญัของสะเตม็ศกึษา 

แนวคิดสะเต็ม (STEM) เร่ิมต้นจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีจุดเร่ิมต้นมาจาก
ผลสมัฤทธ์ิในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนกัเรียนอเมริกนัในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย
อยู่ในระดับต ่าเม่ือเทียบกับประเทศอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  อีกทัง้ผลการปฏิบัติงาน (performance) 
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ของนกัเรียนอเมริกนัอยู่ในระดบัท่ีควร
ปรับปรุง จงึน าไปสูก่ารประชมุด าเนินการปรับปรุงโปรแกรมท่ีเก่ียวข้องกบัวิทยาศาสตร์ (Science : S) 
เทคโนโลยี (Technology : T) วิศวกรรม (Engineering : E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M)      
ซึ่งมีตัวย่อว่า STEM โดยมูลนิ ธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  (National Science Foundation: NSF) 
(Hanover Research. 2011: 5; Narum. 2011: 31) เพื่อแก้ปัญหาผลการประเมินวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  และความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมท่ีลดลง  จากเหตผุลดงักลา่ว
ท าให้ประเทศสหรัฐอเมริกามีนโยบายทางการศึกษาเก่ียวกับสะเต็มศึกษา (พรทิพย์ ศิริภัทราชัย. 
2556: 50; U.S. Department of Education. 2015: Online)  ทัง้นี  ้จากการท่ี มนตรี จุฬาวัฒนทล 
(2557: ออนไลน์) ได้ศึกษาปัญหาของประเทศต่าง ๆ ท่ีให้ความสนใจกับการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา ได้แก่ อังกฤษ ออสเตรเลีย และเยอรมัน พบว่าประเทศเหล่านีไ้ด้ประสบปัญหาการเรียน 
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การสอนคล้าย ๆ กับประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศไทย เช่น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า 
การไม่สนใจเรียน การเรียนแบบท่องจ า การไม่เข้าใจบทเรียนอย่างแท้จริง การเรียนเพื่อท าข้อสอบให้
ผ่าน ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (2557) สสวท. (2555)  และ วิทยากร เชียงกลู 
(2559) ได้กล่าวถึงปัญหาการเรียนการสอนของประเทศไทยเพิ่มเติมจากข้างต้น คือ ผู้ เรียนไม่
สามารถน าความรู้ไปเช่ือมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ และประเทศไทยยังประสบกับปัญหา
จ านวนผู้ เรียนตอ่ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจ านวนลดลงและการจดัการเรียนรู้ไม่สนองต่อ
แนวทางของการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ (สสวท. 2559)   

องค์กรทางการศึกษาและงานวิจยัต่าง ๆ พบว่า การน าสะเต็มศึกษาเข้ามาใช้ในการ
จดัการเรียนรู้จะสามารถช่วยแก้ปัญหาข้างต้นได้ และยงัช่วยพฒันาผู้ เรียนให้สร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมใหม่ ๆ  อันน าไปสู่การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้สูงขึน้ (National Acacemy of Science. 
2011: 2) ส่งเสริมความสามารถในศตวรรษท่ี 21  ความสามารถการ บูรณาการข้ามสาขาวิชา  เพิ่ม
จ านวนอัตราการส าเร็จปริญญาตรีในสายสะเต็ม (National Academy of Science. 2013: 38) 
พัฒนาความเช่ือมั่นในตนเอง  ส่งเสริมแรงจูงใจ (Vasquez; Sneider; &Michael. 2013: 57,84) 
สง่เสริมความเพียรพยายาม (persistence) (National academies of science. 2014: 1) เป็นต้น และ
จากการศกึษางานวิจยัท่ีเปรียบเทียบโรงเรียนท่ีใช้สะเต็มศกึษากบัไม่ใช้สะเต็มศกึษาในด้านของเจต
คติ (Affective) และการรู้คิด (Cognitive) ของผู้ เรียน พบว่าผู้ เรียนท่ีได้เรียนในโรงเรียนสะเต็มศกึษามี
เจตคติและการรู้คิดสงูกว่าผู้ เรียนท่ีไม่ได้เรียนในโรงเรียนท่ีใช้สะเต็มศกึษา (Lamp; Akmal; & Petrie. 
2015: 425) จากหลกัฐานในข้างต้นจะเห็นได้ว่า การน าสะเต็มศึกษาเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้
สามารถน าพลเมืองไปสู่การเป็นผู้ มีความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและ 
คณิตศาสตร์  รวมทัง้ช่วยให้พลเมืองมีความสามารถในการแก้ปัญหาและอยู่อย่างมีความสขุ  และ
สามารถเป็นก าลงัของประเทศท่ีจะน าประเทศให้สามารถแข่งขนัในเวทีของเศรษฐกิจโลกได้ (National 
Research Council. 2011: 3)  

จากท่ีมาและความส าคญัของสะเต็มศกึษาในข้างต้น พบว่าสะเต็มศกึษาได้พฒันาขึน้
มาจากการพยายามแก้ปัญหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และทักษะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ โดยเช่ือว่าสะเต็มศึกษาสามารถช่วย
พฒันาผู้ เรียนให้มีความรู้ และทกัษะเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ไป
ใช้ในการแก้ปัญหาและช่วยพฒันาพลเมืองให้เป็นก าลงัของประเทศให้สามารถแข่งขนักับประเทศ    
อ่ืน ๆ ได้  
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1.3 การบรูณาการในสะเตม็ศกึษา 
การบูรณาการในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเป็นการบูรณาการวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงและพฒันากระบวนการหรือผลผลิต
ควบคูก่บัการพฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี 21 โดยในการบรูณาการของสะเต็มศกึษาเป็นการหลอมรวม
แนวคิดหลกั (Concept) และทกัษะ (skill) หรือแนวปฏิบตัิ (Practice) โดยมีเปา้หมายเดียวกนัเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งใหม่และสมบูรณ์มากขึน้ (กรมวิชาการ. 2544: 1-11; สสวท. 2557:2-4; สถาบนัพฒันา
คุณภาพวิชาการ. 2548: 10-11; วิชัย วงษ์ใหญ่. 2556: 133-136; Vasquez; Sneider; &Michael. 
2013: 58-75) ทัง้นีล้กัษณะของรูปแบบการบรูณาการมีการแบ่งหลากหลายรูปแบบ แต่โดยรวมแล้ว
การแบง่รูปแบบนัน้ขึน้อยูก่บัวา่จะยดึอะไรเป็นเกณฑ์ เช่น การยดึหลกัสตูรเป็นเกณฑ์ การยดึตามการ
จัดการเรียนรู้ เป็นต้น (วิชัย วงษ์ใหญ่. 2556: 133-134; Bybee. 2013: 73-79)  ในท่ีนีข้อเสนอการ
แบง่การบรูณาการท่ียดึตามการจดัการเรียนรู้เป็นเกณฑ์ โดย วาเนส; สไนเดอร์; และ มิเชล (Vasquez; 
Sneider; & Michael. 2013: 58-75) ได้สรุปลกัษณะระดบัการบรูณาการของสะเต็มศกึษาไว้ 4 ระดบั 
โดยเรียงล าดบัการบรูณาการจากน้อยไปมาก ดงันี ้   

การบรูณาการภายในวิชา (Disciplinary Integration) เป็นการเช่ือมโยงแนวคิดหลกั
และทักษะภายในวิชา โดยผู้สอนในวิชานัน้เป็นผู้ จัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และผู้ เรียนจะได้เรียน
แนวคิดหลกัและทกัษะท่ีผู้สอนเช่ือมโยงให้ ซึง่การบรูณาการแบบนีเ้ป็นการบรูณาการในระดบัท่ีน้อย
มาก 

การบรูณาการแบบพหวุิทยาการ (Multidisciplinary Integration) เป็นการเช่ือมโยง
แนวคิดหลกัและทกัษะ ของแต่ละวิชาเข้ากับหวัข้อหลกั (Theme) โดยผู้สอนแต่ละวิชาสอนแยกกนั 
แต่แนวคิดหลกัและทกัษะในวิชาท่ีผู้สอนรับผิดชอบมีการเช่ือมโยงเข้ากบัหวัข้อหลกั ส่วนผู้ เรียนได้
เรียนรู้แนวคิดหลกัและทกัษะตามแต่ละวิชา ซึง่เก่ียวข้องกบัหวัข้อหลกั  โดยในการบรูณาการแบบนี ้
ผู้ เรียนมีโอกาสได้เช่ือมโยงความรู้และทกัษะในแตล่ะวิชากบัหวัข้อหลกั  แตไ่ม่ได้เรียนรู้ความสมัพนัธ์
กนัของแตล่ะวิชา 

การบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary Integration) เป็นการเช่ือมโยง
แนวคิดหลกั และทกัษะของสองวิชาหรือมากกว่าเข้าด้วยกัน โดยผู้สอนแต่ละวิชามีการน าแนวคิด
หลกัและทักษะของแต่ละวิชามาวางแผนร่วมกัน เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  ส่วนผู้ เรียนได้
เรียนรู้แนวคิดหลกัและทกัษะของวิชาท่ีถูกหลอมรวมเช่ือมโยงกัน ท าให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้เนือ้หาและ
ทกัษะท่ีสมัพนัธ์กนัในระหวา่งวิชา 
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การบรูณาการแบบข้ามสาขาวิชา (Transdisciplinary Integration)  เป็นการบรูณา
การท่ีใช้ค าถาม หรือปัญหาในบริบทโลกความจริงเพื่อให้ผู้ เรียนได้ประยกุต์ใช้ความรู้และทกัษะจาก   
2 วิชาหรือมากกว่า โดยในการจดัการเรียนรู้ผู้สอนอาจจดัการเรียนรู้ตามความสนใจหรือปัญหาของ
ผู้ เรียน หรืออาจใช้การก าหนดกรอบหวัข้อหลกัของปัญหากว้าง ๆ  และใช้ค าถามส าคญั (essential 
question) เพื่อให้ผู้ เรียนได้ระบปัุญหาและวิธีการแก้ปัญหา ซึง่ในการบรูณาการแบบนีจ้ะท าให้ผู้ เรียน
ได้ประยกุต์ใช้แนวคิดหลกัและทกัษะของวิชาท่ีน ามาบรูณาการเพื่อแก้ปัญหาในบริบทโลกความเป็น
จริง ซึง่จะช่วยให้ผู้ เรียนได้ความรู้ ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 และเจตคติจากการสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้ของตนเอง (Vasquez; Sneider; & Michael. 2013: 69-74) 

จากการบรูณาการในสะเต็มศกึษาทัง้ 4 ระดบัข้างต้นนัน้ การบรูณาการท่ีท าให้ผู้ เรียน
ได้รับประสบการณ์องค์ความรู้ท่ีลกึซึง้ และผู้ เรียนได้รับประสบการณ์การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
รวมทัง้ท าให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสพฒันาตนเองในหลาย ๆ  ด้าน คือ การบูรณาการแบบข้ามสาขาวิชา 
ซึ่งในการบูรณาการในรูปแบบนีส้อดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 ใน
มาตรา 24 ท่ีว่าการจดักระบวนการเรียนรู้ควรจดัให้สอดคล้องกบัความสนใจ ความถนดัและความ
แตกตา่งของผู้ เรียน ฝึกทกัษะการคิด การประยกุต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหา การผสมผสานสาระความรู้
ด้านตา่ง ๆ อยา่งสมดลุ และจดัให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง (กระทรวงศกึษาธิการ. 2542: 
8) ซึง่จะท าให้การเรียนรู้นัน้มีความหมายมากขึน้ (สิริพชัร์ เจษฎาวิโรจน์. 2546:14)  ในการวิจยันีจ้ึง
จะใช้รูปแบบการบรูณาการแบบข้ามสาขาวิชา เน่ืองจากเป็นการบรูณาการท่ีสอดคล้องกบัปัญหาใน
ชีวิตจริง ท าให้ได้มีการประยกุต์ใช้ความรู้และทกัษะในการแก้ปัญหาท่ีตนเองสนใจหรือเป็นปัญหาท่ี
เกิดจากค าถามของผู้ เรียนในเร่ืองท่ีผู้สอนได้จดัให้ ซึง่การบรูณาการแบบนีส้อดคล้องกบัชีวิตจริงมาก
ท่ีสดุ  

 
1.4 การจดัการเรียนรู้สะเต็มศกึษา 

ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษานัน้ จ าเป็นต้องยึดหลักการของการจัดการเรียนรู้       
สะเต็มศึกษา จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามี สสวท. (2559) วาสควิส สไนเดอร์และมิเชล 
(Vasquez; Sneider; & Comer. 2013: 19) นิ ว เซาท์ เวลล์  (2017: Online) เคเนดี  ้และโอเดล 
(Kennedy; &  Odell. 2014: Online) และแซนเดอส์ (Sanders. 2012: 108-109) ได้ให้หลักการท่ี
เหมือนกัน คือ  1) มุ่งเน้นการบูรณาการ 2) สร้างความเช่ือมโยงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม
และคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตจริง 3) เน้นการพฒันาทกัษะศตวรรษท่ี 21 เช่น ทกัษะการท างานกลุ่ม 
การคิดแก้ปัญหา การสื่อสาร 4) สร้างปัญหา กิจกรรมท่ีท้าทาย เพื่อสร้างแรงจงูใจ ในส่วนหลกัการท่ี
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แตกตา่งกนั สสวท. (2559)  นิวเซาท์เวลล์ (2017: Online) และแซนเดอส์ (Sanders. 2012: 108-109) 
ให้มีการประเมินการเรียนรู้และการให้ผลย้อนกลบัให้กบัตนเอง เพื่อนและครู ในทางบวกหรือสง่เสริม
การเรียนรู้ และนิวเซาท์เวลล์ (2017: Online) มีหลกัการท่ีมากกว่าหน่วยงานและนกัการศกึษาคนอ่ืน 
ๆ คือ ให้มีการเช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่  จากหลักการท่ีแสดงในข้างต้น สามารถสรุป
หลกัการได้ดงัตาราง 1  
 
ตาราง 1 สรุปหลกัการสะเตม็ศกึษาของหน่วยงานและนกัการศกึษาตา่ง ๆ  
 

หลักการสะเตม็ 

หน่วยงานและนักการศกึษา 

สสวท.(2559) แซนเดอส์ 

(2012) 

 วาสควิส    

สไนเดอร์และ   

มิเชล (2013) 

เคเนดีแ้ละ   โอ

เดล (2014) 

นิวเซาท์เวลล์
(2017) 

เน้นการบรูณาการ √ √ √ √ √ 

เช่ือมโยงความรู้เดิมกบั

ความรู้ใหม่ 
    √ 

เช่ือมโยงความรู้กบัโลก

ความจริง 
√ √ √ √ √ 

เน้นพฒันาทกัษะใน

ศตวรรษท่ี 21 
√ √ √ √ √ 

ปัญหาที่ท้าทาย √ √ √ √ √ 

การประเมินและสะท้อน

การเรียนรู้ 
√ √   √ 

 

จากหลักการของสะเต็มท่ีหน่วยงานและนักการศึกษาได้ให้ไว้ในข้างต้น จะพบว่า
หลกัการของสสวท. ครอบคลมุหลกัการส าคญัท่ีแต่ละหน่วยงานและนกัการศกึษาได้ให้ไว้ ซึง่สรุปได้ 
5 หลกัการดงันี ้1) เน้นการบูรณาการความรู้และแนวปฏิบตัิทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม 
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คณิตศาสตร์ 2) สร้างความเช่ือมโยงระหวา่งความรู้ทัง้ 4 กบัปัญหาในชีวิตประจ าวนัและการประกอบ
อาชีพ 3) เน้นพฒันาทักษะในศตวรรษท่ี 21 4) สร้างการท้าทายความรู้ความสามารถของนกัเรียน 
5) เปิดโอกาสการแสดงความคิดเห็นและความเข้าใจในเนือ้หาทัง้  4 วิชา (สสวท. 2560) 

โดยหลักการจัดการเรียนรู้ในข้างต้นสามารถน ามาใช้จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาได้
หลายรูปแบบ เช่น การจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาโดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมซึ่งเป็น
การจดัการเรียนรู้ท่ีใช้บริบทจริง ในการออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาภายใต้ข้อจ ากดั เง่ือนไขและ
ช่วยพฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี 21 เช่น การสื่อสาร การท างานเป็นทีม การแก้ปัญหา (สสวท. 2559: 
11; Council. 2009: 82-84; Morgan; & Moon.  2013: 30-37; Quang; & et.al. 2015; Yager; & 
Brunkhorst. 2014: 126-141)  

การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้
ผู้ เรียนได้แก้ปัญหาโดยใช้ปัญหาเป็นตวักระตุ้นให้ผู้ เรียนหาวิธีการแก้ปัญหาและสามารถบรูณาการ
ความรู้ และทกัษะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ไปแก้ปัญหาในโลกความจริง 
ซึ่งจะท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายและได้พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต (Lou; 
Shih; Shih; Diez; & Tseng. 2011: 195-200; Yager; & Brunkhorst. 2014: 48)  

การจดัการเรียนรู้สะเต็มศกึษาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้บริบท
จริง   ในการกระตุ้นให้ผู้ เรียนสงสยัอนัน าไปสู่การส ารวจค้นหาเพื่อให้ได้ค าตอบของสิ่งท่ีสงสยั ซึ่ง
ผลลพัธ์สว่นใหญ่จะเป็นสิง่ประดิษฐ์ (Han; Capraro; & Capraro. 2015; Han; Capraro; & Capraro. 
2016; Laboy-Rush. 2011; Tseng; Chang; Lou; & Chen. 2013: 92-101; Vasquez; Sneider; 
&Michael. 2013: 112-118) 

นอกจากการจดัการเรียนรู้สะเต็มในรูปแบบข้างต้นแล้วยงัมีรูปแบบการจดัการเรียนรู้ใน
ลกัษณะอ่ืน ๆ อีก เช่น การจดัการเรียนรู้สะเต็มศกึษาท่ีน าแนวปฏิบตัิวิทยาศาสตร์มาร่วมใช้กบัแนว
ปฏิบตัิทางวิศวกรรม (Burke. 2014;  Diaz; & King. 2007; Guzey, et.al. 2016; National Research 
Council. 2013: 1-16) การจดัการเรียนรู้สะเต็มศกึษาท่ีน าแนวปฏิบตัิวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
วิศวกรรมมาใช้ร่วมกัน (รักษพล ธนานุวงศ์. 2556: 15-20)  การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาท่ีเน้น
เทคโนโลยี (Wu; & Anderson. 2015) เป็นต้น 

จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในข้างต้น ในงานวิจัยนีจ้ะใช้รูปแบบการ
จดัการเรียนรู้สะเต็มศกึษาโดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม แม้ว่ารูปแบบโครงงานเป็นฐาน
มีนักวิชาการหลายท่าน กล่าวว่า เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด (Barell. 2010; 
Baron. 2011; Coal; & Moses. 2010; วิจารณ์ พานิช. 2555: 79) แต่ มอแกน มูน และบาร์โรโซ่ 
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(Morgan; Moon; & Barroso. 2013) ได้แสดงให้เห็นว่า กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมดีกว่า
โครงงาน เน่ืองจากกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมมีข้อจ ากดัและเง่ือนไขในการแก้ปัญหา ซึง่เป็น
สิ่งท่ีท้าทายผู้ เรียน ช่วยส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา (Morgan; Moon; & Barroso. 2013: 29) ช่วย
สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความสนใจตอ่สาขาและอาชีพท่ีเก่ียวข้องกบัสะเต็ม (Shahali; & et.al. 2017) ช่วย
ก่อให้เกิดผลผลิตและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ (Lee; & Paredis. 2014) ประกอบกับรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาท่ีใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเป็นการจดัเรียนรู้ตามนโยบายของชาติ 
(ส านักนายกรัฐมนตรี. 2560) และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 12 ท่ีมุ่ง
พฒันาคนและยกระดบัคณุภาพการศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ได้แก่ วิศวกรรม แพทย์ วิทยาศาสตร์ 
เป็นต้น การใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ท าให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้การท างานของวิศวกรรมด้วย 
ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยพัฒนาคนไปในสาขาวิชาเฉพาะมากขึน้ (ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. 2560) 

ทัง้นีก้ระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมมีนกัการศกึษาและหน่วยงานตา่ง ๆ ได้ก าหนด
ขัน้ตอนไว้แตกตา่งกนั มีรายละเอียดดงันี ้

สภาวิจัยแห่งชาติ (National Research Council. 2013: 1-7) ลีและคณะ (Li; & 
et.al. 2015) และกรมสามญัศกึษาและชมุชนของรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW Department of education 
and communities. 2016: online) ได้มีการก าหนดขัน้ตอนกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมไว้ 3 
ขัน้ตอน ดงันี ้1) ก าหนดปัญหา เป็นขัน้ตอนท่ีให้ส ารวจและระบปัุญหาท่ีเกิดขึน้ ซึง่ในขัน้ตอนนีอ้าจใช้
ค าถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้ เรียนค้นหาปัญหา 2) สร้างและพฒันาแนวทางการแก้ปัญหาเป็นขัน้ตอนท่ีให้
สร้างแนวทางวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการตา่ง ๆ และใช้เหตผุลในการเลือกแนวทางการแก้ปัญหาท่ีดี
ท่ีสดุ ตามข้อจ ากดัและเง่ือนไขท่ีมี 3) การลงมือปฏิบตัิและทดสอบเป็นขัน้ตอนท่ีให้มีการปฏิบตัิเพื่อ
แก้ปัญหา รวมทัง้วางแผนและประเมินผลการแก้ปัญหาในแต่ละขัน้ตอนเพื่อให้งานส าเร็จตาม
เปา้หมายท่ีก าหนดไว้ จากนัน้ท าการทดสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขการแก้ปัญหา เพื่อให้การแก้ปัญหามี
ประสิทธิภาพมากสุด ส่วนพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์ (Museum of Science. 2017: online) มอร์แกน
และมูน (Morgan;& Moon.  2013: 30-37) นาซ่า (วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา. 2559: 61-62) 
และสสวท. (2559) ได้มีขัน้ตอนคล้ายกบัข้างต้น  แต่มีส่วนท่ีเพิ่มเติมเข้ามาจากขัน้ตอนท่ีได้กลา่วใน
ข้างต้น โดยมีการแบ่งขัน้ตอนบางขัน้ตอนให้มีรายละเอียดลงลกึเพื่อน าไปสู่การปฏิบตัิท่ีชดัเจนและ
ใกล้เคียงกบัการท างานของวิศวกรมากขึน้  
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พิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์มีการแบ่งขัน้ตอนการสร้างและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
และขัน้ตอนการวางแผนและด าเนินการท่ีมีขัน้ตอนมากขึน้ โดยแบ่งขัน้ตอนการสร้างและออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหาออกเป็น 2 ขัน้ ดงันี ้ 1) การสร้างแนวคิดเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหา เพื่อหาวิธีการและ
เลือกวิธีการท่ีดีท่ีสดุ 2) วางแผนและออกแบบ การแก้ปัญหาท่ีสามารถน าไปใช้ปฏิบตัิได้จริง รวมทัง้
ให้ระบุรายการวัสดุท่ีต้องใช้  และในส่วนของขัน้ตอนการวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหาแบ่ง
ออกเป็น 2 ขัน้ตอน ดงันี ้1) การวางแผนในการสร้างต้นแบบและการออกแบบ 2) การพฒันาและ
ปรับปรุงเป็นขัน้ตอนพิจารณาจดุเดน่และข้อควรปรับปรุง เพื่อให้ได้แนวทางในการพฒันาผลผลติให้มี
ประสทิธิภาพมากท่ีสดุ   

มอร์แกนและมนู (Morgan;& Moon.  2013: 30-37) แบ่งขัน้การสร้างและออกแบบ
การแก้ปัญหาเป็น 3 ขัน้ตอน คือ 1) วิจยัและประสานมมุมองความต้องการ 2) พฒันาการแก้ปัญหา 
เพื่อให้ได้แนวทางการแก้ปัญหา 3) วิเคราะห์และพฒันาการแก้ปัญหา 

นาซ่า (วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา. 2559: 61-62) แบ่งขัน้ระบุปัญหาออกเป็น 2 
ขัน้ ก็คือ 1) ขัน้ระบุปัญหา 2) ขัน้ระบุเกณฑ์และข้อจ ากดั ส่วนในขัน้ของการสร้างและออกแบบการ
แก้ปัญหา  นาซ่าแบ่งออกเป็น 4 ขัน้ คือ  1) หาแนวทางการแก้ปัญหา 2) พัฒนาการแก้ปัญหาให้
สมบรูณ์ 3) พิจารณาความเป็นไปได้ 4) ขัน้ออกแบบการแก้ปัญหา   

นอกจากนี ้สสวท. (2559) นาซา่ (วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยธุยา. 2559) มอร์แกน และ
มนู (Morgan;& Moon. 2013: 30-37) มีการเพิ่มเติมขัน้ตอนการน าเสนอ การสื่อสารซึง่หน่วยงานและ
นกัการศกึษาคนอ่ืน ๆ ไมไ่ด้ระบไุว้  

จากการสังเคราะห์ขัน้ตอนกระบวนการการออกแบบทางวิศวกรรมของนัก
การศกึษาและหน่วยงานตา่ง ๆ ในข้างต้น สามารถสรุปขัน้ตอนของนกัการศกึษาและหน่วยงานตา่ง ๆ 
ดงัตาราง 2     
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ตาราง 2 สรุปขัน้ตอนการออกแบบทางวิศวกรรมของแตล่ะหนว่ยงานและบคุคล 
 

ขัน้ตอน 

หน่วยงานและนักการศกึษา 

สภาวจิัย
แห่งชาต ิ

(2013) 

ลีและ
คณะ 

(2015) 

กรม
สามัญ
ศึกษา 

รัฐนิว
เซาท์
เวลล์ 

(2016) 

พพิธิภัณฑ์
วทิยาศาสตร์ 

  (2017) 

สสวท. 

(2559) 

นาซ่า 

(2559) 

มอร์แกน

และมูน 

(2013) 

ระบุปัญหา 

 
√ √ √ √ √ √ √ 

รวบรวม
แนวคดิ 

   √ √ √ √ 

สร้างและ
ออกแบบ
วธีิการ 

√ √ √ √ √ √ √ 

วางแผนและ
ด าเนินการ √ √ √ √ √ √ √ 

ทดสอบและ
ประเมนิ
ปรับปรุงแก้ไข 

   √ √ √ √ 

ทดสอบและ
ประเมนิ
ปรับปรุงแก้ไข 

   √ √ √ √ 

น าเสนอ 
 

  
 

 
√ √ √ 
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จากตารางท่ี 2 จะพบว่าองค์ประกอบส าคญัของสสวท. ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้1) ระบุ
ปัญหา  2) การรวบรวมข้อมลูและแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหา 3) ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสดุ 
4) วางแผนและปฏิบัติแก้ปัญหา 5) การทดสอบ ประเมินผลและปรับแก้ไขให้ได้ผลลัพธ์มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 6) การน าเสนอวิธีการ ผลของการแก้ปัญหา ครอบคลมุองค์ประกอบของแต่
ละหน่วยงานและบคุคลท่ีมีตรงกนั ได้แก่ 1) ระบุปัญหา ข้อจ ากดัและเง่ือนไข 2) สร้างและออกแบบ
การแก้ปัญหา  3)วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา เม่ือพิจารณาข้อมลูข้างต้นจะพบว่ากระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรมของ สสวท. ครอบคลมุองค์ประกอบท่ีส าคญัของกระบวนการทางวิศวกรรม
ของแตล่ะหน่วยงานและบคุคลท่ีมีตรงกนั 

จากการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัสะเต็มศกึษา พบว่า สะเต็มศกึษาเป็นการจดัการ
เรียนรู้ท่ีบูรณาการความรู้และแนวปฏิบตัิวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ ไปใช้
แก้ปัญหาในโลกความเป็นจริงและการประกอบอาชีพ โดยมุ่งเน้นพฒันากระบวนการหรือผลผลิต
ควบคู่กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 และสะเต็มศึกษามีการบูรณาการหลายระดบั แต่ใน
งานวิจยัครัง้นีจ้ะใช้การบูรณาการแบบข้ามสาขาวิชาท่ีใช้ค าถามหรือปัญหาในบริบทโลกความจริง
เพื่อให้ผู้ เรียนได้ประยกุต์ใช้ความรู้และทกัษะจาก 2 วิชาหรือมากกว่า โดยใช้กระบวนการออกแบบ
ทางวิศวกรรม ซึง่จากการสงัเคราะห์องค์ประกอบส าคญัของกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมจาก
แต่ละหน่วยงานและนกัการศึกษาได้องค์ประกอบส าคัญดงันี ้1) ระบุปัญหา ข้อจ ากัดและเง่ือนไข 
2) สร้างและออกแบบการแก้ปัญหา  3)วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา และเม่ือน ามาพิจารณากบั
ของ สสวท. ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้1) ระบปัุญหา ซึง่เป็นการท าความเข้าใจปัญหาเพื่อหาแนวทางการ
แก้ปัญหา  2) การรวบรวมข้อมลูและแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง เป็นการรวบรวมแนวคิดและข้อมลูทัง้หมดท่ี
เก่ียวข้องกับปัญหา เพื่อประเมินข้อดี ข้อจ ากัดและความเป็นไปได้เพื่อเลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุด 
3) ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา เป็นการหาวิธีการแก้ปัญหาและออกแบบการแก้ปัญหาตามวิธีการท่ีดี
ท่ีสดุ 4) วางแผนและปฏิบตัิแก้ปัญหา เป็นการวางแผนและพฒันาการแก้ปัญหาตามแผนท่ีก าหนด
โดยการก าหนดระยะเวลา การท างานท่ีชัดเจนในการแก้ปัญหา 5) การทดสอบ ประเมินผลและ
ปรับแก้ไข เป็นการทดสอบและประเมินการแก้ปัญหาและน าผลท่ีได้มาปรับปรุงเพื่อพฒันาผลลพัธ์ให้
มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 6) การน าเสนอวิธีการ ผลของการแก้ปัญหา เป็นการน าเสนอการปฏิบตัิงาน
และสื่อสารวิธีการได้มาซึง่ผลลพัธ์ พบว่ากระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมของ สสวท. ครอบคลมุ
องค์ประกอบท่ีส าคญัของกระบวนการทางวิศวกรรม  
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ดงันัน้ ในงานวิจยัพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEM ในงานวิจยันีจ้ะใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา โดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมของ สสวท. เพราะมี
องค์ประกอบครอบคลมุองค์ประกอบท่ีส าคญัและเป็นแนวปฏิบตัิของประเทศไทยด้วย 

 
2. กรอบแนวคดิเตบิโต 

2.1 ความเป็นมาและความหมายกรอบแนวคิดเตบิโต 
กรอบแนวคิด (Mindset) หรือนกัการศึกษาบางท่านใช้ค าว่า ชุดความคิดเป็นมมุมอง

ความคิดหรือความเช่ือท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม ทศันคติ บคุลิกภาพ (Dweck. 2006; มลูนิธิยวุสถิรคณุ. 
2559: 4; ชชัวาล ศิลปกิจ; อรวรรณ ศิลปะกิจ และ รสสคุนธ์ ชมช่ืน. 2558: 168) หรือในอีกความหมาย
หนึ่ง  กรอบแนวคิด คือ ความเช่ือ ทศันคติจากประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีส่งผลท าให้คนคนนัน้มีมมุมอง
ต่อสิ่งต่าง ๆ ต่างกัน (มิลินทรา กวินกมลโรจน์. 2557)  และกรอบแนวคิดเก่ียวกับความฉลาดมี 2 
แนวคิด ซึง่ในอดีตมีกรอบแนวคิดเก่ียวกบัความฉลาดแตกตา่งกนั โดยอาจมองว่าความฉลาดเป็นสิ่ง
ท่ีติดตวัมาตัง้แต่ก าเนิดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้หรือกล่าวว่ามาจากพนัธุกรรม อีกส่วน
หนึง่มองวา่ความฉลาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากการฝึกฝน การเรียนรู้หรือการสร้างสภาพแวดล้อม
ท่ีเอือ้ต่อการพัฒนาเชาว์ปัญญา (Dweck. 2006: 3-4; Mercer. 2012: 23-24) ปัจจุบันผู้ เช่ียวชาญ
ค้นพบว่าความฉลาดไม่ได้มาจากแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งในข้างต้น แต่มาจากทัง้สองแนวคิด ก็คือ 
พนัธุกรรมและสภาพแวดล้อม (Dweck. 2006: 4-5; Mercer. 2012; 23-27 สรุางค์ โค้วตระกลู. 2556: 
47-129 ; คคันางค์ มณีศรี. 2556: 189-202) โดยนักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์ให้เห็นการเปลี่ยนแปลง
ความฉลาดโดยการแสดงภาพสมอง เม่ือสมองได้รับรู้สิ่งต่าง ๆ สมองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ โดยการยื่นเซลล์ประสาทไปเช่ือมต่อกบัเซลล์ประสาทอ่ืน โดยใช้สารเคมีในการส่งกระแส
ประสาทเคลื่อนท่ีข้ามช่องไซแนปส์ของเซลล์ประสาทหนึง่ไปยงัเซลล์ประสาทหนึง่ท่ีอยูข้่างเคียง ซึง่ท า
ให้เกิดความทรงจ าใหม่ขึน้มา และเซลล์ประสาทใดท่ีไมไ่ด้ใช้งานนาน ๆ จะหายไป (คคันางค์ มณีศรี. 
2556:  9-14) ในการทดลองจะใช้หมวกท่ีมีตวัรับสญัญาณมากมาย โดยสญัญาณท่ีหมวกได้รับนัน้ 
จะถกูแปลผลเป็นภาพในลกัษณะของแผนท่ีสมอง (คาร์ล ชิมเมอร์. 2557: 28-31) 

จากแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกับการพัฒนาความฉลาดในข้างต้น ในด้านของ
นกัจิตวิทยามีการค้นพบทฤษฎีโดยนยัของความฉลาด (Implicit theories of Intelligence) ซึง่ผู้ ค้นพบ 
คือศาสตราจารย์ คารอล เอส ดแวก (Carol S. Dweck) แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ซึ่งเป็น
ผู้ เช่ียวชาญในด้านบุคลิกภาพ (Personality) จิตวิทยาสังคม (Social Psychology) และจิตวิทยา
พัฒนาการ (Developmlelntal Psychology) ซึ่งจุดเร่ิมต้นของแนวคิดของทฤษฎีโดยนัยของความ
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ฉลาดเกิดมาจากความสงสยัในการรับมือกับความล้มเหลวของคนทัว่ไปเป็นอย่างไร จึงท าให้เร่ิม
ศึกษาวิจยัโดยการสงัเกตพฤติกรรมเก่ียวกบัสิ่งท่ีผู้ เรียนคิดและรู้สึกในการแก้ปัญหาและการจดัการ
กับอุปสรรคท่ีเกิดขึน้โดยให้ผู้ เรียนแต่ละคนเข้ามาแก้ปัญหาหลาย ๆ ชุด เร่ิมจากปัญหาง่ายไปสู่
ปัญหายาก และเม่ือผู้ เรียนประสบกบัการแก้ปัญหายาก ผู้ เรียนจะมีพฤติกรรม เช่น การถฝู่ามือแล้ว
กล่าวออกมาด้วยเสียงดงั ๆ ว่า “ฉันรักการท้าทาย” หรือบางคนก็พดูว่า “ฉันรู้ว่าสิ่งนีจ้ะท าให้ฉันได้
ความรู้มากขึน้” จากความสงสยัในข้างต้นเป็นจดุเร่ิมต้นค้นหาค าตอบและน าไปสูก่ารค้นพบทฤษฎีนี ้
(Dweck. 2006: 3-4) จงึเป็นท่ีมา ของการเกิดทฤษฎีโดยนยัเก่ียวกบัความฉลาดท่ีแบง่ออกเป็น 2 ฝ่าย 
คือ ทฤษฎีความเช่ือความฉลาดเปลี่ยนแปลงได้ (Incremental Theory) ด้วยความพยายามหรือ
โดยทัว่ไปเรียกวา่ กรอบแนวคิดเติบโต (Growth mindset) ซึง่เป็นกรอบแนวคิดท่ีเก่ียวกบัความเช่ือวา่
ความฉลาดสามารถเปลี่ยนแปลงพฒันาได้ผ่านการเรียนรู้ ประสบการณ์หรือความพยายาม โดยผู้ ท่ีมี
กรอบแนวคิดเติบโตจะแสวงหาความท้าทาย ยืนหยัดกับอุปสรรค ความยากล าบาก เพื่อพัฒนา
ศกัยภาพของตนในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ กับ ทฤษฎีความเช่ือความฉลาดเปลี่ยนแปลงไม่ได้ (Entity 
Theory) หรือ กรอบแนวคิดจ ากดั (Fixed mindset) ซึ่งเป็นความเช่ือท่ีคิดว่าคณุสมบตัิต่างๆ เป็นสิ่ง
ตายตัว เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ดังนัน้ถ้าคุณมีความฉลาดตอนเกิดเป็นอย่างไรก็จะเป็นอย่างนัน้ไม่
สามารถพฒันาหรือเปลี่ยนแปลงได้ (Burnette; O'Boyle; Van Epps; Pollack; & Finkel. 2013: 4-7; 
Dweck. 2000:1-4; Dweck. 2006: 6-7; Ricci . 2013: 3)  ลกัษณะของคนท่ีมีกรอบแนวคิดแบบนีจ้ะ
มีเปา้หมายเพื่อพิสจูน์ยืนยนัความฉลาดของตน หากเจอความท้าทายหรืออปุสรรคจะมองสิง่ท่ีเกิดขึน้
เป็นการวดัคณุคา่และความสามารถของตนเอง บางครัง้จะหลีกเลี่ยงการท างานท่ีท้าทาย รวมทัง้มอง
ความพยายามเป็นสิ่งท่ีไม่มีประโยชน์ เน่ืองจากมมุมองของคนท่ีมีกรอบแนวคิดนีจ้ะมองวา่ คนฉลาด
ไม่ต้องใช้ความพยายาม อีกทัง้ยงัไม่สนใจค าวิจารณ์ท่ีมีประโยชน์อีกด้วย และหากเห็นความส าเร็จ
ของผู้ อ่ืนจะเกิดความกลวั ท าให้คนท่ีมีลกัษณะกรอบแนวคิดแบบนีจ้ะน าตนเองไปสูค่วามส าเร็จท่ีต ่า
กว่าศกัยภาพท่ีตนเองมีหรือหากพวกเขาประสบความส าเร็จจะเป็นแคช่่วงระยะเวลาหนึง่ และเม่ือคน
กลุ่มนีเ้จอความท้าทายจะเห็นผลลพัธ์ความแตกต่างชัดเจนเม่ือเทียบกับผู้ มีกรอบแนวคิดเติบโต 
(Dweck. 2006; Mueller; & Dweck. 1998; Blackwell; Trzesniewski; & Dweck. 2007) ดังนั น้ผู้ มี
กรอบแนวคิดเติบโต  คือ ผู้ ท่ีมีความเช่ือว่าความฉลาดสามารถพฒันาได้จากความพยายาม และ
บคุคลท่ีมีกรอบแนวคิดเติบโตนกัการศกึษาหลายท่านได้ก าหนดลกัษณะส าคญัของผู้ มีกรอบแนวคิด
เติบโตไว้ดงัต่อไปนี ้1) ชอบความท้าทาย เป็นบคุคลท่ีมองความท้าทายเป็นการพฒันาตนเองและใช้
ความพยายามในการเรียนรู้ 2) ยืนหยัดสู้กับอุปสรรคด้วยความพยายาม ไม่ท้อถอย และเม่ือเจอ
อุปสรรคหรือความผิดพลาดจะเพิ่มความพยายามในการเรียนรู้มากขึน้ (Brock; Hundley. 2016:    
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12-14)  3) มองเห็นคุณค่าของความพยายามในการเรียนรู้ให้เป็นผู้ เช่ียวชาญ (ชนิตา รุ่งเรืองและ
คณะ. 2559: 4-5; Blackwell; Trzsniewski; & Dweck. 2007; Ricci. 2013: 132,139-143) 4) เรียนรู้
จากค าวิจารณ์ของผู้ อ่ืน โดยผู้ มีกรอบแนวคิดเติบโตจะเรียนรู้ค าวิจารณ์หรือการตดัสินคณุคา่ท่ีท าให้
ตนเองก้าวหน้าหรือพฒันาขึน้ และละเลยค าวิจารณ์ท่ีขดัขวางความก้าวหน้า (พวงชมพ ูโจนส์. 2559: 
3-55) และ 5)เรียนรู้บทเรียนของตนเองและบคุคลอ่ืนท่ีประสบความส าเร็จจากความพยายามมาเป็น
แรงบนัดาลใจเพื่อให้ตนเองพยายามเรียนรู้จนประสบความส าเร็จ (มูลนิธิยุวสถิรคุณ. 2559: 3-8; 
Dweck. 2006: 245) นอกจากลกัษณะส าคญัดงัข้างต้นแล้ว ยงัมีลกัษณะส าคญัท่ีเพิ่มเติมเข้ามา แต่
ส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นตรงกนั ก็คือ ความมัน่ใจในความสามารถตนเอง ซึง่ผู้ ท่ีมีกรอบแนวคิดเติบโตจะมี
ความมัน่ใจในความสามารถตนเองเข้มแข็งกว่าพวกท่ีมีกรอบแนวคิดจ ากัด ซึ่งกรอบแนวคิดจ ากัด
หากเจอความล้มเหลวความมัน่ใจก็จะลดลง (มลูนิธิยวุสถิรคณุ. 2559: 9) ความสามารถการปรับตวั
และการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของพวกท่ีมีกรอบแนวคิดเติบโตจะดีกว่ากรอบแนวคิดจ ากัด 
 (ชนิตา รุ่งเรืองและคณะ. 2559: 1,7) 

จากความหมายของกรอบแนวคิดเติบโตข้างต้น ผู้ วิจัยสามารถสรุปความหมายของ
กรอบแนวคิดเติบโต หมายถึง ความคิดหรือความเช่ือในความฉลาดหรือสติปัญญาท่ีเปลี่ยนแปลง
พฒันาได้จากการพยายามปฏิบตัิเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ซึ่งผู้ ท่ีมีกรอบแนวคิดเติบโตจะมีลกัษณะส าคญั  
5 ประการ คือ 1) ชอบความท้าทาย 2) ยืดหยดัสู้กบัอปุสรรค 3) มองเห็นคณุคา่ของความพยายามใน
การเรียนรู้ให้เกิดความเช่ียวชาญ 4) เรียนรู้จากค าวิจารณ์ 5) สร้างแรงบนัดาลใจจากความส าเร็จของ
ผู้ อ่ืน 

 
2.2 ความส าคญัของกรอบแนวคดิเติบโต 

กรอบแนวคิดเติบโต (Growth Mindset) เป็นความเช่ือว่าความฉลาดเปลี่ยนแปลงและ
พฒันาได้จากความพยายามและการเรียนรู้ การท่ีบคุคลมีกรอบแนวคิดลกัษณะนี ้ท าให้สามารถน า
ศกัยภาพของตนเองออกมาใช้ได้อยา่งมีประสทิธิผล โดยความเช่ือนีด้เูรียบง่าย แตส่ามารถให้ผลลพัธ์
อย่างมหาศาล (Dweck. 2006) เช่น ช่วยให้ผู้ เรียนใฝ่เรียนรู้ (สตรีเอวา จ าปารัตน์. 2014) ลดความ
วิตกกังวลเม่ือประสบกับความท้าทาย (De Fonseca; & et.al. 2008) ลดความแตกต่างของเพศ 
เชือ้ชาติ ระดบัเศรษฐกิจทางสงัคม (Good; Aronson; & Inzlicht. 2003; Rattan; Savani; Chugh; & 
Dweck. 2015.) สง่เสริมแรงจงูใจ (Blackwell. 2007; De Castella; & Byrne. 2015; Paunesku. 2013; 
Rattan; Savani; Chugh; & Dweck. 2015) ลดการคกุคามจากภาพความคิด (Stereotype threat) ท่ี
ผู้ อ่ืนมองตนเอง เช่น ผู้ ชายเก่งคณิตศาสตร์มากกว่าผู้หญิง วิศวกรเป็นอาชีพของผู้ชาย (Aronson; 
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Fried; & Good. 2002) อีกทัง้เม่ือประสบกับอุปสรรค ความท้าทายจะไม่ล้มเลิก แต่จะมองเป็นการ
เรียนรู้ มุ่งมัน่และพยายามในการหากลยทุธ์เพื่อไปสู่เปา้หมาย (สรุวิทย์ อสัสพนัธุ์. 2014; Blackwell; 
Trzesniewski; & Dweck. 2007; De Castella; & Byrne. 2015; Paunesku. 2013) นอกจากจะพฒันา
สิ่งต่างๆในข้างต้นแล้ว กรอบแนวคิดเติบโตสามารถช่วยพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนให้สงูขึน้ได้
ด้วย (Blackwell. 2007; Brock; & Hundley. 2016: 2; De Castella; & Byrne. 2015; Dweck. 2000; 
McCutchen; Jones; Carbonneau; & Mueller. 2016; Good; Aronson; & Inzlicht. 2003; 
Paunesku. 2013; Rattan; Savani; Chugh; & Dweck. 2015) โดยในการวิจยัระยะยาวท่ีน่าสนใจจน
ท าให้ต้องตระหนักในความส าคญัของกรอบแนวคิดเติบโต คือ งานวิจัยของแบล็คเวล และคณะ 
(Blackwell; Trzesniewski; & Dweck. 2007) ท ากบันกัเรียนเกรด 7-8 พบว่าผู้ เรียนท่ีมีกรอบแนวคิด
เตบิโตมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สงูขึน้ในทกุ ๆ เทอมตลอดสองปี สว่นกลุม่นกัเรียนท่ี
มีกรอบแนวคิดจ ากัดมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนลดลง (Blackwell. 2007; De Castella; & Byrne. 
2015.) โดยบคุคลท่ีมีกรอบแนวคิดเติบโตจะมีเปา้หมายเพื่อเรียนรู้ พฒันาตนเองให้มีความเช่ียวชาญ
ในเร่ืองนัน้ ๆ มากกว่าจะท าเพื่อพิสูจน์ความฉลาดของตนเอง และหากประสบกับอุปสรรค ความ
ล้มเหลวหรือความท้าทายจะใช้ความพยายามในการท าสิ่งนัน้ต่อไป ไม่ล้มเลิกง่ายๆ และมองสิ่งท่ี
เกิดขึน้เป็นโอกาสในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และหากได้รับค าวิจารณ์จะเรียนรู้ค าวิจารณ์
เหลา่นัน้เพื่อปรับปรุงท าให้ดียิ่งขึน้ นอกจากนีย้งัมองความส าเร็จของผู้ อ่ืนเป็นแรงดลใจในการท างาน
ให้บรรลุความส าเ ร็จตามเป้าของตน (Dweck. 2006; Mueller; & Dweck. 1998; Blackwell; 
Trzesniewski; & Dweck. 2007) จากข้างต้นจะเห็นได้ว่ากรอบแนวคิดเติบโตมีความส าคญัต่อการ
น าพาบุคคลนัน้ให้ประสบความส าเร็จ เน่ืองจากบุคคลท่ีมีกรอบแนวคิดเติบโตจะใช้ความพยายาม
อย่างหนกัในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพื่อพฒันาความสามารถของตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมากขึน้ 
(Dweck. 2010; Lee; Heeter; Magerko; & Medler. 2012) 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัความส าคญัของกรอบแนวคิดเติบโต ผู้วิจยั
พบว่าบคุคลท่ีมีกรอบแนวคิดเติบโตจะมีพฤติกรรมท่ีจะน าตนเองไปสู่ความส าเร็จได้หลายอย่าง เช่น 
ช่วยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีขึน้ มีความมุ่งมัน่เพ่ือไปสูเ่ปา้หมายมากขึน้ ลดความแตกตา่งทางด้าน
เชือ้ชาติ ระดบัเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการเรียน เป็นต้น  ช่วยให้ผู้ เรียนสามารถใช้ศกัยภาพของตนเองได้
เต็มศกัยภาพท่ีมี นอกจากนีก้ารมีกรอบแนวคิดเติบโตยงัท าให้ผู้ เรียนเป็นผู้ ท่ีสามารถพฒันาตนเองให้
มีความรู้และความสามารถเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ 
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2.3 การพฒันากรอบแนวคดิเติบโต 
กรอบแนวคิดเป็นพืน้ฐานท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นของชีวิตและวิธีคิด ซึ่งอาจขัดขวางการน า

ศกัยภาพท่ีบุคคลมีออกมาใช้ได้อย่างเต็มท่ี หรืออาจเปลี่ยนความล้มเหลวเป็นพรสวรรค์ได้เช่นกัน 
โดยกรอบแนวคิดเป็นความเช่ือท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและแรงจูงใจของคนเป็นอย่างมาก หาก
บคุคลเช่ือว่าความฉลาดเปลี่ยนแปลงไมไ่ด้หรือเช่ือวา่ความฉลาดมีมาแตก่ าเนิด การพฒันาศกัยภาพ
ของบคุคลอาจจะไม่ได้รับการพฒันาเต็มศกัยภาพของบคุคลนัน้ (Dweck. 2006)  ดงัตวัอย่างในการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศจะเห็นได้ชดัเจน หากมีความพยายาม ฝึกฝน บุคคลนัน้จะสามารถพฒันา
ภาษาต่างประเทศได้ แต่หากบุคคลนัน้กลวั อาย ไม่กล้าท่ีจะเรียนรู้ ฝึกฝน บุคคลนัน้จะไม่สามารถ
พฒันาภาษาต่างประเทศได้ (Mercer. 2012: 28) ดงันัน้กรอบแนวคิดเป็นสิ่งส าคญัท่ีจะท าให้คนไป
ถึงเป้าหมายหรือไม่ก็ได้ เน่ืองจากความเช่ือมีบทบาทต่อพฤติกรรมมนุษย์ การท่ีมนุษย์มีพฤติกรรม
แสดงออกมาอย่างไร จะเป็นสิ่งท่ีสะท้อนความเช่ือของบคุคลนัน้ โดยสาเหตท่ีุมาของความเช่ือเกิดมา
จากประสบการณ์โดยตรง การได้รับข้อมูลหรืออาจจะเกิดมาจากการสร้างความเช่ือมโยงของ
เหตุการณ์ก็ได้ ดงันัน้ในเปลี่ยนความเช่ือต้องแก้ท่ีสาเหตุของความเช่ือนัน้ ๆ (ปฬาณี ฐิติวัฒนา. 
2541: 29-37) ซึ่ง ดแวก (Dweck. 2006) ได้กล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงความเช่ือว่า เม่ือคุณ
เปลี่ยนแปลงความเช่ือ ความเช่ือเดิมไม่ได้ถกูย้ายออกไปแต่จะเป็นการน าความเช่ือใหม่มาอยู่ข้าง ๆ 
กัน และเม่ือความเช่ือใหม่แข็งแกร่งขึน้ บุคคลจะให้ทางเลือกท่ีแตกต่างในการคิด รู้สึกและปฏิบตัิ 
(Dweck. 2006: 214) ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของโพสเนอร์และเกร์ตซอก 
(Posner; & Gertzog,1982: 221-223) ท่ีว่าในการเปลี่ยนแนวคิดหรือความเช่ือสามารถท าได้โดยการ
ปรับเปลี่ยนแนวความคิดท่ีมีอยู่ให้เป็นแนวคิดใหม่โดยการปรับโครงสร้างทางปัญญา 1) การท าให้
เกิดความไม่พอใจในแนวคิดเดิม (Dissatifaction) ซึ่งโดยทั่วไปนักวิทยาศาสตร์และผู้ เรียนจะไม่
เปลี่ยนแปลงแนวคิดของตนจนกว่าเขาจะเช่ือว่า ความเช่ือเดิมใช้ไม่ได้และก่อนการเปลี่ยนแปลง
ความคิด บุคคลนัน้จะต้องรับรู้ว่าความคิดเดิมท่ีมีอยู่นัน้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จนไม่รู้สึกเช่ือใน
ความคิดเดิมท่ีมีอยู ่ 2) แนวคิดใหมต้่องเข้าใจได้ง่าย (Intelligible) เน่ืองจากแตล่ะคนมีความสามารถ
ในการหาสิ่งท่ีเข้ากันได้กับความคิดท่ีมีอยู่ ดังนัน้เม่ือมีความคิดใหม่เกิดขึน้ ความคิดใหม่นีต้้อง
เพียงพอในการส ารวจสิ่งท่ีมีอยู่ได้  3) แนวคิดใหม่ต้องสามารถท าให้มองเห็นความสามารถในการ
แก้ปัญหา มีเหตผุลน่าเช่ือถือ (Initially plausible) และสอดคล้องกบัความรู้อ่ืน ๆ 4) แนวคิดใหม่ต้อง
มีประโยชน์น าไปใช้กบัสิ่งอ่ืนได้ (Fruitful) หากสามารถไปใช้กบัสิ่งอ่ืนได้จนแน่ใจ บคุคลนัน้จะเปลี่ยน
แนวคิด ดงันัน้ในการเปลี่ยนกรอบแนวคิดจ ากดั ซึง่เช่ือว่าความฉลาดเปลี่ยนแปลงไม่ได้ให้เป็นกรอบ
แนวคิดเติบโตซึง่เช่ือว่าความฉลาดเปลี่ยนแปลงได้เป็นสิ่งส าคญั เน่ืองจากความเช่ือเป็นการก าหนด
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พฤติกรรม หากบุคคลมีกรอบแนวคิดเติบโตจะช่วยให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างการ
เปลี่ยนแปลงท่ียิ่งใหญ่ต่อวิธีคิดและการพัฒนาศกัยภาพของตนให้เพิ่มมากขึน้ (พวงชมพู โจนส์. 
2559) และจากการทบทวนวรรณกรรมและสงัเคราะห์หลกัการของการพฒันากรอบแนวคิดเติบโตมี 2 
หลกัการ ได้แก่ 1) สร้างความเข้าใจสมองเปลี่ยนแปลงได้จากการพยายามเรียนรู้สิง่ใหม ่และ 2) สร้าง
มุมมองความฉลาดหรือความสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากการพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ ซึ่งภายใต้
หลกัการทัง้สองข้างต้น มีวิธีในการพฒันาและสง่เสริมกรอบความคิดเติบโตหลากหลายวิธี ดงันี ้

หลกัการท่ี 1 : สร้างความเข้าใจสมองเปลี่ยนแปลงได้จากการพยายามเรียนรู้สิง่ใหม่ 
วิธีการท่ี 1 วิธีการการเรียนรู้การท างานสมองมีการเติบโตเม่ือมีการพยายาม

เรียนรู้สิ่งใหม่ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจสาเหตุของกรอบความคิดเติบโต ซึ่งเป็นการสร้างความรู้
ความเข้าใจโดยการแสดงการท างานของสมองเป็นอยา่งไร และสมองมีการเตบิโตและแข็งแกร่งขึน้
ได้เม่ือปฏิบัติเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เน่ืองจากการปฏิบัติเรียนรู้สิ่งใหม่จะท าให้เกิดการเช่ือมโยงของ
นิวรอนในสมองให้เพิ่มและแข็งแกร่งขึน้ และน าผลการวิจยัของนกัวิทยาศาสตร์มาแสดงเพื่ออปุมา
อุปมัยให้เห็นว่า “สมองเป็นเหมือนกล้ามเนือ้ มันเปลี่ยนแปลงและแข็งแกร่งขึน้เม่ือคุณใช้มัน ”      
ดงัจะเห็นได้จากเม่ือได้มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในครัง้แรก สิ่งนัน้จะเป็นเร่ืองยากต่อการเข้าใจและ
เรียนรู้ แต่หากได้เรียนรู้ในครัง้ต่อไปจะพบว่าสิ่งท่ีเคยคิดว่ายากหรือเป็นไปไม่ได้ จะง่ายต่อการ
เรียนรู้มากขึน้ เช่น การท าปัญหาพีชคณิต การป่ันจกัรยาน เป็นต้น (Dweck. 2006; Ricci. 2013: 
108-122; ชนิตา รุ่งเรืองและคณะ. 2559: 9) ซึง่ในวิธีการสง่เสริมกรอบแนวคิดด้วยวิธีนีมี้การน าไป
ทดลองกับนักเรียนเกรด 7-8 จ านวน 8 ครัง้ ครัง้ละ 25 นาที ผลการทดลองพบว่ากลุ่มทดลองมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึน้ ส่วนกลุ่มควบคุมท่ีมีการให้การอบรมคล้ายกัน
แตกต่างตรงท่ีไม่มีการอบรมกรอบแนวคิดเติบโตมีผลสมัฤทธ์ิลดลง (Blackwell; Trzesniewski; & 
Dweck. 2007) นอกจากนีย้ังมีการน าวิธีนีไ้ปใช้ในระดับมหาวิทยาลัยได้ให้ผลเช่นเดียวกัน 
(Paunesku. 2013) นอกจากนีย้ังมีการสอนเพื่อสร้างความเข้าใจว่าสมองเติบโตได้อย่างไรใน
รูปแบบอ่ืน ๆ อีก เช่น การใช้หลกัสตูรคอมพิวเตอร์ Brainology ท่ีเป็นโปรแกรมมีการโต้ตอบและให้
แสดงความคิดผ่านกิจกรรม ซึง่จะท าให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้การท าให้สมองให้เติบโต ผ่านตวัละครท่ีมี
ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการเรียนรู้ภาษา ซึ่งพบว่าการใช้โปรแกรม Brainology สามารถช่วย
พฒันากรอบแนวคดิของผู้ เรียนและยกผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนได้ (MindsetWorks. 2012) และมีการ
วิจยัศกึษาผลการใช้โปรแกรม Brainology ท่ีมีการติดตามผลในระยะสัน้และระยะยาวกบันกัเรียน
อายุ 13-14 ปี จ านวน 33 คน พบว่า สามารถพฒันากรอบแนวคิดเติบโตได้ดีในระยะสัน้ แต่ใน
ระยะยาวไม่ส่งผลการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญกับกลุ่มควบคุม (Donohoe; Topping; & 



  31 

Hannah. 2012)  และในการทดลองท ากบันกัศกึษาปริญญาตรี ได้แสดงวิดีทศัน์การเช่ือมโยงของ
เซลล์ประสาทเม่ือเกิดการเรียนรู้ร่วมกับการท ากิจกรรมการเขียนจดหมายถึงเพื่อนทางจดหมาย 
เพื่อส่งข้อความแสดงกรอบแนวคิดเติบโตเพื่อแสดงถึงความพยายามสามารถท าให้ประสบ
ความส าเร็จได้ พบวา่กลุม่ทดลองมีคะแนนสงูกวา่กลุม่ควบคมุ (Aronson; Fried; & Good. 2002) 

 
หลกัการท่ี 2 : สร้างมมุมองความฉลาดหรือความสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากการ

พยายามเรียนรู้สิง่ใหม ่มีวิธีการดงันี ้
วิธีท่ี 1 วิธีการสื่อสารข้อความส่งเสริมกรอบแนวคิดเติบโต การสื่อสาร

ข้อความกรอบแนวคดิเติบโต โดยใช้วิธีการสื่อสารข้อความกรอบแนวคดิเติบโตบนโจทย์ปัญหาหรือ
ใช้ค าพูด ซึ่งข้อความกรอบแนวคิดเติบโตของทัง้สองจะมีลกัษณะส่งเสริมให้พยายามเรียนรู้เพื่อ
พฒันาความสามารถหรือความฉลาดในสิ่ง ๆ นัน้ ให้พฒันามากยิ่งขึน้ เช่น “ถ้าคณุได้ฝึกฝน/ได้ฝึก
ปฏิบัติ...(สิ่งท่ีต้องการพัฒนา/เรียนรู้)... มากขึน้ จะช่วยท าให้สมองของคุณมีการเช่ือมโยงกัน
แข็งแกร่งมากขึน้ คณุจะเป็นคนท่ีฉลาดหรือมีความสามารถใน...(สิง่ท่ีต้องการพฒันา/เรียนรู้)….ได้
ดีขึน้ (Paunesku. 2013; Revell. 2017)  โดยจากงานวิจัยท่ีผ่านมา  การสื่อสารข้อความกรอบ
แนวคิดเติบโตให้ผลได้ดีในการให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  แต่ในบริบทของการแข่งขนัอาจให้
ผลได้มีประสิทธิภาพน้อยกวา่ดงัจะเห็นได้จากงานวิจยัตอ่ไปนี ้ เรเวลล์ (Revell. 2017) ท าวิจยัโดย
ใช้หุ่นยนต์พดูข้อความกรอบแนวคิดเติบโตกบัเด็กในการเลน่เกมปริศนา (Puzzle game) ขณะเลน่
เกม เม่ือเด็กเล่นเกมชนะจะมีการข้อความกรอบแนวคิดเติบโต เช่น คณุท างานหนกัคณุถึงประสบ
ความส าเร็จ มนัยากแต่ฉันจะพยายามมากขึน้ เป็นต้น ซึ่งจากการศึกษาพบว่าข้อความเหล่ านี ้
สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมความพยายามของเด็กได้  การศกึษาของเพเนสค ู(Paunesku. 2013; 
91-103)  ได้ใช้การสื่อสารข้อความกรอบแนวคิดเติบโตผ่านโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของเวปไซด์
คานอคาเดมี (Khan academy) ผลการวิจยัพบว่า เด็กแก้ปัญหาได้ถกูต้องมากขึน้และใช้เวลาใน
การท าโจทย์ได้นานมากขึน้  การศึกษาของ โอเรอกี ;้ พีช; ดแวก; และโพโพวิกส์ (O'Rourke; 
Peach; Dweck; & Popovic. 2016) ได้ศกึษาผลการใช้เกมโดยการให้ข้อความกรอบแนวคิดเตบิโต
เปรียบเทียบกับการให้คะแนนสมอง (Brain point) ผลการศึกษาพบว่าการให้คะแนนสมองมี
ผลลัพธ์ท่ีดีกว่าการสื่อสารข้อความกรอบแนวคิดเติบโต และการให้คะแนนยังมีผลต่อความ
พยายามท่ีมากขึน้ด้วย ดังนัน้ในการใช้การสื่อสารข้อความกรอบแนวคิดเติบโตจะใช้ให้มี
ประสิทธิภาพ  ไมค่วรใช้ในบริบทของการแข่งขนั  แตอ่ยา่งไรก็ตามได้มีการศกึษาการสง่เสริมกรอบ
แนวคิดเติบโตโดยใช้ข้อความ ภาพนิ่งท่ีเป็นการสร้างแรงบนัดาลใจ พบว่า สามารถช่วยส่งเสริม
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กรอบแนวคิดเติบโตได้น้อย แต่จะช่วยเพิ่มความคงทนในการเรียนรู้ได้ดี (Ostrow; Schultz; & 
ArroyoI. 2014)  ดังนัน้ในการสื่อสารข้อความกรอบแนวคิดเติบโต ควรสื่อสารข้อความท่ีสื่อถึง
กรอบแนวคิดเตบิโตโดยตรงจะดีท่ีสดุ  

นอกจากนีก้ารสื่อสารข้อความกรอบแนวคิดเติบโตเพื่อปรับกรอบความคิดให้เกิดมมุมอง
ใหม่ พบว่ามี 5 ลกัษณะ ได้แก่ 1) ให้มองข้อดีของตนเอง โดยไม่เปรียบเทียบกบัคนอ่ืน 2) ทกุอย่าง
ไม่จ าเป็นต้องสมบูรณ์แบบในครัง้แรก แต่ค่อยๆพฒันาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึน้ 3) หาหลกัฐาน
เสริมความคิดด้านลบ ให้เป็นด้านบวก เช่น ฉนัไม่ได้โง่ แตฉ่นัยงัไม่ได้เรียนรู้สิ่งนัน้ หรือฉนัไม่ได้ท า
ไม่ได้ แต่ฉันยงัไม่ได้ท า 4) ให้ค าจ ากัดความความผิดพลาดเป็นสิ่งท่ีท าให้ได้เรียนรู้ เพราะความ
ผิดพลาด จะท าให้เราปรับปรุงจดุบกพร่องของตนเอง และปรับปรุงจดุบกพร่องให้พฒันาดียิ่งขึน้ 5) 
ละเลยความคิดท่ีเป็นอปุสรรคของความก้าวหน้า หากความคิดใดหรือค าวิพากษ์วิจารณ์ใดท่ีมีผล
ต่อความคิดของเรา ท าให้เราไม่กล้าท่ีจะเรียนรู้หรือลงมือปฏิบัติ ให้ไม่สนใจในความคิดนัน้ 
(พวงชมพู โจนส์. 2559: 3-5) แต่ถ้าค าวิพากวิจารณ์นัน้ช่วยส่งเสริมท าให้งานดีขึน้ ให้น าค า
วิพากวิจารณ์นัน้ไปปฏิบตัิเพื่อพฒันาปรับปรุงงานทนัที (Dweck. 2006: 224-226) โดยการสื่อสาร
ข้อความกรอบแนวคดิเติบโตในงานวิจยันีจ้ะใช้การสื่อสารข้อความระหวา่งการจดัการเรียนรู้ 

วิธีท่ี 2 การให้ผลป้อนกลับท่ีเน้นกระบวนการและความพยายามในการ
ท างานให้ไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ โดยมีกระบวนการดงันี ้1) เร่ิมจากการฟังกระบวนการการได้มา
ของผลลพัธ์จากนกัเรียนก่อน 2) ให้เขาประเมินตนเองเพื่อสะท้อนการท างานกบัผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ 
3) ผู้สอนจะให้ผลปอ้นกลบัโดยเน้นท่ีกระบวนการและความพยายามของการท างานและการได้มา
ซึ่งผลลัพธ์นัน้ ๆ เพื่อผู้ เรียนได้เพิ่มความพยายามในการเรียนรู้และน าผลป้อนกลบัมาใช้ในการ
พัฒนางานให้บรรลุเป้าหมายโดยการให้ผลป้อนกลับ อาจใช้ค าชมหรือการให้ผลย้อนกลับ 
(feedback) ท่ีเน้นกระบวนการและความพยายามก็ได้ เพื่อช่วยให้ผู้ เรียนได้น าข้อมลูไปปรับปรุง
พฒันาตนเองและมีความพยายามในการเรียนรู้เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของตนเองในการ
ท างานให้ประสบความส าเร็จ โดยไม่เน้นค าชมท่ีความฉลาด  เน่ืองจากจะท าให้ผู้ เรียนบางสว่นไม่
กล้าท่ีจะเรียนรู้สิ่งท่ียาก ๆ หรือสิ่งท่ีผู้ เรียนประเมินแล้วว่าอาจท าไม่ส าเร็จ (Dweck. 2008; Ricci. 
2013: 75-84; มลูนิธิยวุสถิรคณุ. ม.ป.ป)  ซึ่งการให้ผลป้อนกลบัเป็นวิธีการท่ีมีผลต่อผู้ เรียนอย่าง
มาก ดงันัน้ในการให้ผลป้อนกลบัควรระมดัระวงั  จากการศึกษาแนวทางการให้ผลป้อนกลบัท่ีดี 
สามารถสรุปได้ดงันี ้ 

1) การให้ผลย้อนกลบัตามความเป็นจริงของสิง่ท่ีเกิดขึน้ ประเด็นละเอียด
ชัดเจน แสดงให้เห็นความส าคัญของข้อมูลท่ีจะน าไปปรับปรุง เน้นท่ีกระบวนการและความ
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พยายาม มุ่งพัฒนา ไม่เน้นการตัดสิน ซึ่งต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ รับเพื่อน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีดีขึน้ สร้างบรรยากาศเป็นมิตร แสดงถึงความตัง้ใจและจริงใจ รวมทัง้สรุป
ประเด็นถึงสิง่ท่ีควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้วย  

2) ถูกกาลเทศะให้ผลย้อนกลบัทนัทีในช่วงแรก ไม่ปล่อยให้นานเกินไป 
แต่เม่ือเกิดการเรียนรู้แล้ว สามารถยืดเวลาได้ และในการให้ข้อมูลย้อนกลบัควรพูดคุยเป็นการ
สว่นตวั  

3) เฉพาะเจาะจงในการระบุสิ่งท่ีต้องการให้ปรับแก้ไข ซึ่งการให้ผล
ย้อนกลบัควรเป็นสิง่ท่ีเป็นรูปธรรม สามารถน าไปปฏิบตัิตอ่ได้ (มลูนิธิยวุสถิรคณุ. 2559; 36-37) 

4) ผู้ รับข้อมลูการให้ผลย้อนกลบัควรมีการแสดงความคิดเห็นกลบัสู่ผู้ ให้
ข้อมลูย้อนกลบั เพื่อเป็นการท าความเข้าใจตรงกนั และควรมีการบนัทกึทกุครัง้  

5) การสื่อสารกรอบแนวคิดเติบโตท่ีมีการให้ข้อมลูย้อนกลบั ควรใช้คู่กบั
การเสริมแรงทางบวก (มลูนิธิยวุสถิรคณุ. ม.ป.ป.; สมโภชน์ เอี่ยมสภุาษิต. 2553: 202-203)  

จากการศึกษางานวิจัยท่ีผ่านมาได้มีการส่งเสริมกรอบแนวคิดเติบโตด้วยการให้ผล
ย้อนกลบัหลากหลายวิธี เช่น การให้ข้อมลูย้อนกลบัผ่านกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนดนตรี พบว่า
นกัเรียนมีความพยายามในการฝึกซ้อมเพื่อพฒันาความสามารถของตนเองมากขึน้ (Davis. 2017) ใน
การวิจยัการสื่อสารกรอบแนวคิดเติบโตในลกัษณะของค าชม โดยในการทดลองนีใ้ห้ผู้ เรียนแก้ปัญหา
ท่ีมีความยากเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ ผลการศึกษาพบว่า การชมท่ีความฉลาดหรือความสามารถท าลาย
แรงจงูใจและน าไปสู่ความล้มเหลวของนกัเรียนมากกว่าการชมท่ีความพยายามและกระบวนการ อีก
ทัง้การชมท่ีความพยายามนกัเรียนจะมีเปา้หมายเพื่อเรียนรู้ แตถ้่าชมท่ีความฉลาดหรือความสามารถ
เป้าหมายของนกัเรียนจะท าเพื่อแสดงผลงานหรือแสดงความสามารถ (Mueller; & Dweck. 1998) 
จากงานวิจยัตา่ง ๆ ในข้างต้นท่ีเก่ียวข้องกบัการสื่อสารข้อความสง่เสริมกรอบแนวคิดเติบโตนัน้ ผู้วิจยั
พบว่าในการสง่ข้อความเพื่อสง่เสริมกรอบแนวคิดเติบโตจ าเป็นต้องเน้นท่ีความพยายามและกระบวน
การ ไมเ่น้นท่ีความสามารถหรือความฉลาดและควรเลือกการให้ข้อมลูย้อนกลบัให้เหมาะสมกบับริบท
ของงานนัน้ ๆ  เช่น หากบริบทเก่ียวกบัเกมวิชาการ แต่ลกัษณะของเกมมีจุดมุ่งหมายในการแข่งขนั 
การสื่อสารข้อความกรอบแนวคิดเติบโตจะไม่ส่งผลต่อการพฒันากรอบแนวคิดเติบโตของผู้ เรียน 
ดงันัน้การสื่อข้อความไม่เหมาะสมกบับริบทอาจท าให้ผลท่ีได้ไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายได้ ดงันัน้
ในการใช้การสง่ข้อความควรพิจารณาถึงบริบท เวลา สถานท่ี รวมทัง้การใช้ข้อความในการสื่อสารให้
ผู้ เรียนมีแนวทางในการพฒันาปรับปรุงการเรียนรู้ด้วย  
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วิธีท่ี 3 การตัง้เป้าหมาย วางแผนและด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
เป็นวิธีการการสร้างความส าเร็จให้เกิดขึน้ โดยการตัง้เป้าหมาย การวางแผนการด าเนินงานท่ี
ชดัเจนปฏิบตัิได้จริง ปฏิบตัิตามแผนอย่างเคร่งครัด หมัน่ทบทวนและประเมินการปฏิบตัิงานอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อได้น าข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานนัน้ให้ส าเร็จ (Dweck. 2006:   
226-246) แต่ถึงอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนมุมมองจะท าให้งานส าเร็จได้ต้องลงมือท าและใช้  
ความพยายาม ดังนัน้ในการเปลี่ยนมุมมองความคิดด้วยวิธีการตัง้เป้าหมาย วางแผนและ
ด าเนินการนัน้ จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ประสบความส าเร็จไปเร่ือย ๆ จนเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของกรอบแนวคิดขึน้ เม่ือกรอบแนวคิดเติบโตเข้มแข็งกว่ากรอบแนวคิดเดิม บุคคลนัน้จะมีกรอบ
แนวคิดเติบโต ซึ่งจะท าให้บุคคลนัน้สามารถพฒันาตนไปสู่ความส าเร็จและพฒันาตนเองได้เต็ม
ศกัยภาพท่ีมีได้  

วิธีท่ี 4 การระลึกประสบการณ์ท่ีประสบความส าเร็จ เป็นวิธีการปรับกรอบ
แนวคิดเพื่อให้เกิดมุมมองใหม่ในชีวิต (Ricci. 2013: 139-144) โดยเร่ิมจากการใช้ประสบการณ์ท่ี
ผ่านความยากล าบากและต้องใช้ความพยายามในการเรียนรู้ในการจะประสบความส าเร็จ เพื่อ
น าไปสู่การอภิปรายเพื่อให้ได้มมุมองท่ีว่า ความฉลาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากความพยายาม
ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ โดยวิธีการอาจท าได้หลายวิธี เช่น ให้ระลกึประสบการณ์ของตนเองท่ีประสบ
ความส าเร็จจากความพยายาม การสมัภาษณ์บคุคล การอ่านบทความประวตัิของบคุคลท่ีประสบ
ความส าเร็จจากความเพียรพยายาม เชิญบุคคลท่ีประสบความส าเร็จจากความพยายามมาเล่า
ประสบการณ์ความส าเร็จท่ีเกิดขึน้เกิดจากความมุ่งมัน่ ความพยายามอย่างไร หรือ อาจใช้วิธีการ
ให้ผู้ เรียนเขียนจดหมายเพื่อให้ก าลงัใจกบัผู้ อ่ืน โดยเน้นเล่าประสบการณ์ความส าเร็จท่ีผ่านความ
ยากล าบาก ต้องใช้ความพยายามอย่างมากจึงจะประสบความส าเร็จของผู้ เรียนก็ได้ (Aronson; 
Fried; & Good. 2002; Dweck. 2006: 10, 80-81)   

จากวิธีการทัง้หมดในข้างต้น สิ่งท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของการจดัการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมกรอบแนวคิดเติบโต ก็คือ การสร้างบรรยากาศการส่งเสริมกรอบแนวคิดเติบโต ท าได้หลาย
ลกัษณะ ดงันี ้

การปรับสภาพแวดล้อมเพื่อเอือ้ต่อการปฏิบตัิงานให้ส าเร็จตามเปา้หมาย เช่น การจดั
ตารางเวลา การเข้าไปอยู่ในสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัเปา้หมาย การอ่านหนงัสือ เพื่อให้สภาพแวดล้อมใน
แต่ละวนัเอือ้ต่อการปฏิบตัิไปสู่เป้าหมาย และหากมีการท าพฤติกรรมนัน้อย่างต่อเน่ือง จะส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางความคิด เน่ืองจากกรอบแนวคิดเป็นความเช่ือหรือความคิดท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรม 
ดงันัน้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยา่งตอ่เน่ืองจะสง่ผลตอ่กรอบแนวคิดด้วย (พวงชมพ ูโจนส์. 2559)  
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การปรับสภาพแวดล้อมโดยการไม่ใช้ค าพดูหรือการกระท าท่ีเป็นการคกุคามความคิด 
(Stereotype threat) เน่ืองจากคุกคามความคิดอาจส่งผลเชิงลบหรือเชิงบวกได้ หากมีการคุกคาม
ความคิดเชิงลบจะส่งผลต่อการแสดงออกถึงความสามารถท่ีต ่ากว่าศกัยภาพท่ีมี อีกทัง้ยังท าให้
บุคคลเห็นคณุค่าของตนเองลดลงและส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่าลงด้วย (ธนรักษ์ คณุศรี
รักษ์สกุล. 2554) ส่วนในการคุกคามความคิดเชิงบวก เช่น ให้ภาพแสดงถึงคนคนนัน้เป็นคนความ
ฉลาด การคกุคามความคิดนีมี้ผลตอ่ความกงัวลของผู้ เรียน เน่ืองจากหากผู้ เรียนต้องท างานท่ีท้าทาย 
ผู้ เรียนเกิดความกังวลในการท าผิดพลาด กังวลการกระท าท่ีท าแล้วจะท าให้ตนเองไม่ฉลาด ท าให้
ผู้ เรียนไม่กล้าท่ีจะเรียนรู้สิ่งท่ีท้าทาย (Mueller; & Dweck. 1998) นอกจากการลดการคุกคาม
ความคิดแล้ว ยงัสามารถใช้การตัง้กฎเกณฑ์ในการสื่อสารข้อความท่ีสง่เสริมกรอบแนวคิดเติบโตเพื่อ
สร้างบรรยากาศท่ีดี รวมทัง้ไม่เน้นการประเมินเพื่อตดัสินผล แตค่วรเน้นการประเมินท่ีความพยายาม
และกระบวนการการได้มาของผลการปฏิบตัิงาน การให้เกียรติกับทุกคนอย่างเท่าเทียม (Dweck. 
2010: 28) เสริมสร้างวัฒนธรรมให้มีความเสี่ยงในการท าสิ่งต่างๆ การให้บทบาทการสื่อสารของ
ผู้ เรียนท่ีน าไปสูก่ารร่วมมือกนั และการสื่อสารข้อความท่ีไม่แสดงการตดัสินว่าใครฉลาดหรือไมฉ่ลาด 
การให้ก าลงัใจซึ่งกนัและกนั (Yeager; & Dweck. 2012) จดับรรยากาศการเรียนรู้ให้ลดความกงัวล 
ความอาย (Davis. 2017: 14-15)   

จากหลกัการและวิธีการสง่เสริมกรอบแนวคิดเติบโตในข้างต้นสามารถสรุปได้ดงันี ้
หลกัการการพฒันากรอบแนวคิดเติบโตมี 2 หลกัการ ในแต่ละหลกัการมีวิธีในการ

พฒันากรอบแนวคิดเติบโตแตกต่างกนั โดยหลกัการท่ี 1 สร้างความเข้าใจสมองเปลี่ยนแปลงได้จาก
การพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ ซึ่งมีวิธีคือ การให้เรียนรู้การท างานสมองมีการเติบโตเม่ือมีการพยายาม
เรียนรู้สิ่งใหม่  วิธีการการเรียนรู้การท างานสมองมีการเติบโตเมื่อมีการพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ และ
หลกัการท่ี 2 สร้างมมุมองความฉลาดหรือความสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากการพยายามเรียนรู้สิ่ง
ใหม ่มีวิธีการได้แก่ 1) วิธีการสื่อสารข้อความสง่เสริมกรอบแนวคิดเติบโต 2) การให้ผลปอ้นกลบัท่ีเน้น
กระบวนการและความพยายามในการท างานให้ไปสู่เปา้หมายท่ีวางไว้ 3) การตัง้เปา้หมาย วางแผน
และด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 4) การระลึกประสบการณ์ท่ีประสบความส าเร็จ  โดยจาก
หลกัการและวิธีการทัง้หมดในข้างต้น ในงานวิจยันีใ้ช้หลกัการและวิธีการ ดงันี ้หลกัการท่ี 1 สร้าง
ความเข้าใจสมองเปล่ียนแปลงได้จากการพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ โดยน าวิธีการให้ศึกษาการท างาน
ของสมองว่าสมองเปลี่ยนแปลงได้ เม่ือเรียนรู้สิ่งใหม่เข้ามาร่วมใช้ในการจดัการเรียนรู้ และหลกัการ  
ท่ี 2 สร้างมมุมองความฉลาดหรือความสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากการพยายามเรียนรู้สิง่ใหม ่โดยใช้
วิธีการ 4 วิธี เข้ามาร่วมใช้ในการจัดการเรียนรู้ ดังนี ้1) สื่อสารข้อความท่ีสื่อว่า ความฉลาด
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เปลี่ยนแปลงเติบโตจากความพยายามและข้อความท่ีส่งเสริมมมุมองกรอบแนวคิดเติบโตผ่านค าพดู
และผนงัห้องเรียน 2) การให้ผลป้อนกลบัท่ีเน้นกระบวนการและความพยายาม 3) การตัง้เปา้หมาย 
วางแผนการด าเนินงานและปฏิบตัิตามแผนเพื่อให้บรรลเุปา้หมาย โดยให้มีการพิจารณาความส าเร็จ
ท่ีเกิดขึน้ว่ามีการพฒันาจากเดิมอย่างไร อะไรท่ีปฏิบตัิดีแล้วและอะไรท่ีควรพฒันาเพิ่มเติม 4) ระลกึ
ประสบการณ์ตนเองหรือเรียนรู้จากประสบการณ์ผู้ อ่ืนท่ีประสบความส าเร็จจากความพยายาม และ
ในการจดัการเรียนรู้จะมีการจดับรรยากาศท่ีช่วยสง่เสริมการเรียนรู้ผู้ เรียนด้วย เพื่อให้ผู้ เรียนกล้าท่ีจะ
เรียนรู้เพื่อพฒันาความฉลาดหรือความสามารถของตนเองให้เพิ่มมากขึน้ 

 
2.4 การวดัและประเมินผลกรอบแนวคิดเตบิโต 

ในการวดักรอบแนวคิดเติบโตในปัจจบุนัมีทัง้แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีมาตราสว่น
ประเมินค่า ซึ่งมีทัง้ 6 และ 7 ระดบั ขึน้กับการออกแบบประเมินนัน้ ๆ ซึ่งในแบบวดักรอบแนวคิด
เติบโตจะเป็นแบบวดัท่ีถามความคิดเห็นความฉลาดหรือสติปัญญาเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ หรือบาง
แบบวดัจะเป็นค าถามคุณลกัษณะของบุคคลท่ีมีกรอบแนวคิดเติบโต เพื่อให้ผู้ เรียนได้แสดงความ
คิดเห็นในลกัษณะนัน้ ๆ ท่ีสะท้อนความคิดตนเองมากที่สดุ แบบวดักรอบแนวคิดเติบโตท่ีผ่านมามี
นักการศึกษาหลายท่านได้พฒันาขึน้ โดยจุดเร่ิมต้นของแบบวดักรอบแนวคิดเติบโตมาจาก ดแวก 
ดแวก (Dweck. 2006: 12-14) ลกัษณะของแบบวดัเป็นแบบให้แสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่
เห็นด้วยกบัข้อความ โดยแบบวดัเป็นข้อค าถามเก่ียวกบัความฉลาดจะมีอย่างละ 2 ข้อ โดย ข้อ 1-2 
จะเป็นการวัดกรอบแนวคิดจ ากัด ส่วนข้อ 3-4 จะเป็นกรอบแนวคิดเติบโต  ซึ่งผลท่ีวัดออกมาจะ
สะท้อนกรอบแนวคิดของผู้ตอบแบบสอบถาม หากความคิดเห็นเห็นด้วยกับกรอบแนวคิดเติบใด
มากกว่า แสดงว่าบคุคลนัน้มีแนวโน้มไปทางกรอบแนวคิดนัน้ แต่หากความคิดเห็นท่ีแสดงออกมาไม่
มีแนวโน้มไปทางใดทางหนึ่งบคุคลกลุม่นีจ้ะไม่สามารถระบวุ่าเป็นกรอบแนวคิดใด จ าเป็นต้องศกึษา
เชิงลกึตอ่ไป นอกจากนี ้ดแวก ยงัมีแบบวดัความกรอบแนวคิดในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อ
ค าถาม 12 ข้อ วดักรอบแนวคิดเติบโต 6 ข้อ วดักรอบแนวคิดจ ากัด 6 ข้อ โดยข้อค าถามเป็นแบบ
เลือกตอบท่ีมีมาตรวดัระดบั 6 ระดบั ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง ใช้วดักรอบแนวคิดทัว่ไปใช้ได้กบัทกุคน (Dweck. 2016)  ซึง่
ผู้ ท่ีถือกรอบแนวคิดจ ากดัและกรอบแนวคิดเติบโตจะมีการเลือกค าตอบส่วนมากไปในกรอบแนวคิด
นัน้ แต่ส าหรับกลุ่มท่ีไม่เลือกไปในแนวทางใดทางหนึ่ง จะไม่ระบุว่าบคุคลนัน้จดัอยู่ในกรอบแนวคิด
แบบใด (Dweck. 2006: 12; Dweck. 2008: 2) กรณีจะใช้แบบวัดนีใ้นวิชาท่ีเป็นวิชาเฉพาะ เช่น 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สามารถปรับข้อค าถามให้เหมาะสมกับวิชานัน้ ๆ ได้ (Dweck. 2008: 2) 
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นอกจากแบบวดัท่ีดแวกได้พฒันาขึน้ในข้างต้นแล้ว ยงัมีนกัวิจยัคนอ่ืน ๆ  ท่ีได้น าแบบวดัของ ดแวก
ไปพฒันาต่อ เช่น ฮองและคณะ, ฟาเรียและฟอนเทีย ได้พฒันาและหาค่าความเช่ือมัน่ .94 ถึง .98 
และ .80 ตามล าดบั (Faria; & Fontaine. 1997; Hong; et al. 1999 อ้างในสุรวิทย์ อสัสพนัธุ์ . 2556) 
ส่วนของ สรุวิทย์ อสัสพนัธุ์ (2556) ได้พฒันาแบบวดัความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาดท่ีพฒันามาจาก 
ดเวก และ อบัดุล เอล ฟาตตาฮ์ และสร้างข้อค าถามขึน้เองบางส่วนจากทฤษฏีแห่งตน โดยท าเป็น
มาตราส่วนประเมินค่า 7 ระดบั จากไม่จริงเลยถึงจริงท่ีสุด มีค่าความเช่ือมัน่ .63  ส่วนการพฒันา
แบบวดัของ ชชัวาล ศิลปกิจ; รสสคุนธ์ ชมช่ืน; และอรวรรณ ศิลปกิจ (2558: 166-173)  มีการน าแบบ
วดัของดแวกไปพฒันาโดยใช้เทคนิคเดลฟายประยกุต์ท่ีใช้จ านวนรอบของการพิจารณาไม่เกิน 3 รอบ 
มีคา่ความเช่ือมัน่ .67 และ แบบวดัของ ลี; ฮีเทอร์; เมเกอร์โก; และ เมดเลอร์ (2012) มีการน าแบบวดั
ของดแวกไปพฒันาต่อ ซึง่หาค่าความเช่ือมัน่ได้ .97 นอกจากนีย้งัมีการพฒันาแบบวดักรอบแนวคิด
เฉพาะในเกมท่ีเน้นวิชาการเก่ียวกับการการสอนนกักฎหมายอีกฉบบัหนึ่ง โดยปรับจากของ ดแวก 
เพื่อวดัความพฤติกรรมการเรียนรู้และผลการปฏิบตัิงาน (performance) ในการเลน่เกม 5 ด้าน  ซึง่หา
ค่าความเช่ือมัน่ได้ .93 (Lee; Heeter; Magerko; & Medler. 2012) จากการศึกษางานวิจยัท่ีผ่านมา
พบว่าในการวดักรอบแนวคิดสามารถท าได้ 2 แบบ คือ วดัจากแบบวดัท่ีมีมาตราส่วนประมาณค่า 
โดยมีจดุมุ่งหมายเพื่อถามความคิดเห็นเก่ียวกบั ความฉลาดหรือสติปัญญาสามารถเปลี่ยนแปลงได้
หรือไม่  กับ วดัจากลกัษณะสิ่งท่ีแสดงออกมา 5  ด้านท่ี ดแวกได้น าเสนอไว้ คือ ด้านความท้าทาย 
ด้านอปุสรรค ด้านความพยายาม ด้านค าวิจารณ์ และด้านความส าเร็จของผู้ อ่ืน (Dweck 2006: 245) 
การวัดทัง้ 2 แบบจะมีข้อดีและข้อจ ากัดต่างกัน โดยกรณีของแบบวัดท่ีมีมาตราส่วนประมาณค่า 
สะดวก ง่ายตอ่การประเมินผล แตข้่อจ ากดั หากผู้ตอบแบบวดัไมต่ัง้ใจอา่นข้อค าถาม อาจท าให้ได้ผล
ท่ีคลาดเคลื่อนไม่สะท้อนผู้ตอบแบบวดั  ส่วนการวดัลกัษณะของผู้ มีกรอบแนวคิดเติบโตสามารถท า
ได้หลายลกัษณะ  ซึง่ บลอ็กและฮนัเดลย์ (Brock; & Hundley. 2016) ได้พฒันาขึน้ เช่น แบบสอบถาม 
การเขียนเล่าเร่ืองราว วาดภาพ เป็นต้น ดงันัน้ข้อมลูท่ีได้จากการวดัลกัษณะนีจ้ะได้ข้อมลูท่ีชดัเจน
และสามารถน ามาตรวจสอบข้อมลูเพื่อยืนยนัความถกูต้องกบัแบบวดัท่ีมีมาตรวดัระดบัได้  

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการวดัและประเมินผลกรอบแนวคิด
เติบโต จะพบว่าการวัดและประเมินผลกรอบแนวคิดเติบโตท่ีใช้ในงานวิจัยส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสอบถามความคิดเห็น โดยข้อค าถามจะมี 2 ลกัษณะ คือ การถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความ
เช่ือความฉลาดหรือสติปัญญาเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ กบั การน าคณุลกัษณะกรอบแนวคิดเติบโตมา
เป็นข้อค าถาม และในงานวิจยันีจ้ะวดักรอบแนวคิดเติบโตที่วดัความคิดเห็นท่ีม่ีต่อความเช่ือความ
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ฉลาดเปลี่ยนแปลงได้ ในลกัษณะแบบวดัท่ีเป็นข้อค าถามแล้วให้แสดงค่าความคิดเห็นตามมาตรา
สว่นประมาณคา่ ท่ีพฒันามาจากงานวิจยัของ ดแวก (2006; 2017) 

 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

3.1 ความหมายของความสามารถในการแก้ปัญหา  
ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นการใช้ความรู้และทกัษะในการแก้ปัญหาให้บรรลุ

ตามจดุมุ่งหมายหรือเปา้หมาย (สคุนธ์ สินธพานนท์, วรรัตน์ วรรณเลิศลกัษณ์, พรรณี สินธพานนท์. 
2555: 138) บนพืน้ฐานของหลกัและเหตุผลประจักษ์พยาน คุณธรรม โดยในการตดัสินใจจะต้อง
ค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้ต่อตนเอง สงัคมและสิ่งแวดล้อม (กระทรวงศึกษาธิการ 2552: 6) ซึ่งใน
ความหมายอีกมมุมองเก่ียวกบัความสามารถในการแก้ปัญหาจะมุง่ไปท่ีกระบวนการท่ีเกิดในสมองซึง่
แตกต่างจากข้างต้น โดยให้ความหมายของความสามารถในการแก้ปัญหาว่าเป็นการคิดเชิง
วิจารณญาณ เพื่อวิเคราะห์เหตุผลในการสร้างสรรค์การแก้ปัญหาออกมา (AAAS 1993 cite 
Chang,& Taipei. 2002;(วิชาญ เลิศลพ, 2543) วิชาญ เลิศลพ. 2543: 27) หรือในอีกความหมายหนึง่ 
คือ ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นสิ่งท่ีบอกว่าผู้ เรียนมีความสามารถหรือศักยภาพในการ
แก้ปัญหาได้ (Oosterhof. 1996: 12)  โดยในการแก้ปัญหาต้องใช้ความรู้ ทกัษะและเจตคติประกอบ
กัน เพื่อให้การแก้ปัญหานัน้มีประสิทธิภาพ และควรให้มีการลงมือปฏิบตัิหาค าตอบและประเมิน
ค าตอบด้วยตนเอง (AAAS. 1993: 282) 

จากท่ีกลา่วมาในข้างต้น สามารถสรุปความหมายของความสามารถในการแก้ปัญหาได้
ว่า เป็นการใช้ความรู้ ทักษะและเจตคติ ในการแก้ปัญหาบนหลักของเหตุผลและค านึงถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ เพื่อให้บรรลเุป้าหมายของการปัญหา  โดยในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้นิยาม
ความสามารถในการแก้ปัญหาว่า ความสามารถในการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และทกัษะในการ
แก้ปัญหามาท าการแก้ปัญหาให้ส าเร็จ โดยแบง่ออกเป็น 4 ด้าน ดงันี ้

1. ความสามารถในการท าเข้าใจและระบปัุญหาของสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ได้ 
2. ความสามารถในการระบแุนวคิด หลกัการหรือทฤษฎีท่ีต้องใช้ในการแก้ปัญหา 
3. ความสามารถในการระบวุิธีการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัญหาท่ีดีท่ีสดุ  
4. ความสามารถในการคาดการณ์ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จากการแก้ปัญหาด้วยวิธีการการ 

          แก้ปัญหาท่ีเลือกได้  
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3.2 ท่ีมาและความส าคญัของความสามารถในการแก้ปัญหา 
ในปัจจุบนัสภาพการจดัการเรียนรู้เน้นการบรรยาย นกัเรียนจดจ า (สสวท. 2555: 39; 

วิทยากร เชียงกลู. 2559) โดยเฉพาะการเรียนการสอนในมธัยมศกึษาตอนต้น ครูสว่นใหญ่ยงัสอนเน้น
ให้จ าแนวคิดวิทยาศาสตร์และทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์มากกว่าการคิดขัน้สงู โดยในการฝึก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ยังยึดครูเป็นผู้ ก าหนดแนวทาง และผู้ เรียนได้ฝึกทักษะ  
การอภิปรายเพื่อเช่ือมโยงแนวคิดทางวิทยาศาสตร์น้อย ท าให้ผู้ เรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถสร้าง
ค าอธิบายท่ีใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์สนบัสนุนความคิดตนได้ (สสวท. 2558; 27-31) และผู้ เรียนขาด
ทกัษะการคิดขัน้สงู เช่น การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เป็นต้น (สสวท. 
2558) โดยการแก้ปัญหาเป็นหนึ่งในทกัษะการคิดขัน้สงู แต่ในปัจจุบนัจากงานวิจยัท่ีผ่านมาพบว่า
ผู้ เรียนยังขาดความสามารถในการแก้ปัญหา โดยผู้ เรียนไม่สามารถระบุปัญหาได้ชัดเจน  การ
ออกแบบไม่ตรงกบัวตัถปุระสงค์ของการแก้ปัญหา เป็นต้น แต่เม่ือได้รับการจดัการเรียนรู้ไปสกัระยะ
หนึ่ง ผู้ เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดีและคล่องแคล่วมากขึน้ โดยถ้าเป็นเด็กเล็ก
จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหามากกวา่เด็กโต (ปราณี หีบแก้ว, 
น้อยทิพย์ ลิม้ยิ่งเจริญ, และสมุนชาติ เจริญครบุรี. 2552; เกตมุณี เหมรา, ชลาธิป สมาหิโต. 2559.; 
อมรรัตน์ บุบผโชติ. 2558; อาทิตยา พูนเรือง. 2559; Li, Huang, Jiang,& Chang. 2016) รวมทัง้ผล
คะแนนจากการประเมิน PISA ท่ีแสดงให้เห็นว่าความสามารถของนกัเรียนไทยอยู่ในระดบั 2 ซึง่เป็น
ความสามารถท่ีสามารถแก้ปัญหาท่ีคุ้ นเคยหรือปัญหาท่ีไม่ซับซ้อนได้ แต่ยังไม่ถึงระดับของ
ความสามารถในการใช้ความรู้และทกัษะในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีไมคุ่้นเคยได้ จงึจ าเป็นต้อง
พฒันาผู้ เรียนให้มีความสามารถในการแก้ปัญหา เพราะความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นหนึ่งใน
ทกัษะศตรวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นทกัษะท่ีนกัการศึกษาเห็นว่าเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นในอนาคต (จรรยา ดาสา. 
2559: 2; เบลลานก้า, เจมส์ แบรนด์, และรอน. 2554. 34-35; วิชยั วงษ์ใหญ่. 2554: 2) อีกทัง้ยงัเป็น
สมรรถนะหนึ่งท่ีหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 ก าหนดให้เกิดกบัผู้ เรียน
อีกด้วย (กระทรวงศกึษาธิการ. 2552: 6) จากการศกึษาท่ีเก่ียวข้องในข้างต้นพบวา่ ผู้ เรียนไม่สามารถ
ระบุปัญหา ขาดความสามารถในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีไม่คุ้นเคย  จึงจ าเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาเน่ืองจากการแก้ปัญหาเป็นทักษะหนึ่งในศตวรรษท่ี 21 และเป็นสมรรถนะหนึ่งท่ีหลกัสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 ได้ก าหนดให้เกิดกบัผู้ เรียน  

ดงันัน้ในงานวิจยันีจ้ึงต้องการพฒันาให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งการ
แก้ปัญหาเป็นหนึ่งในทักษะในศตวรรษท่ี 21 และเป็นทักษะท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิตใน
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ปัจจุบันและอนาคตของผู้ เ รียน เน่ืองจากทุกคนต้องประสบกับปัญหาและการท่ีผู้ เ รียนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดี ท าให้ผู้ เรียนด าเนินชีวิตได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 
3.3 การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหา 

กรจดัการเรียนรู้ในการพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหานัน้ มีการจดัการเรียนรู้ใน
หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีหลกัการและมีกระบวนการท่ีชดัเจน
มากกว่าการลองผิดลองถูก ซึ่งท่ีผ่านมามีนักการศึกษาได้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยการใช้รูปแบบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีให้ผู้ เรียนระบปัุญหา 
ตัง้สมมติฐาน ศกึษาค้นคว้าข้อมลูเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหา วางแผน  ทดลอง ลงมือปฏิบตัิแก้ปัญหา
ด้วยตนเองและสรุปผล พร้อมน าเสนอผล (นาตยา  ช่วยชูเกิด. 2517:92) การใช้รูปแบบการจดัการ
เรียนรู้สะเต็มท่ีเน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ท่ีให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากปัญหาและตัง้ค าถามทาง
วิทยาศาสตร์ ส ารวจตรวจสอบเพื่อตอบค าถามและใช้ข้อมลูในการอ้างอิงเหตผุล รวมทัง้ตรวจสอบผล 
(เกตมุณี เหมรา; และ ชลาธิป สมาหิโต. 2559: 156-157) การใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้การ
สืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการ 5E ท่ีมี 5 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้สร้างความสนใจ ซึ่งจะใช้ค าถาม
สถานการณ์ให้ผู้ เรียนสนใจในเร่ืองท่ีศึกษา ขัน้ส ารวจค้นหา จะให้ผู้ เรียนได้แก้ปัญหาตามแนวทาง
ของโพลยา 3 ขัน้ ได้แก่ เข้าใจปัญหา วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป 
เพื่อให้แลกเปลี่ยนความรู้ น าเสนอข้อมลูและตรวจสอบค าตอบ ขัน้ขยายความรู้ เป็นการน าข้อสรุปไป
ใช้ในสถานการณ์อ่ืน ขัน้ประเมินเป็นการประเมินการเรียนรู้เพื่อวดัการเรียนรู้ของผู้ เรียน ซึง่อาจวดัได้
จากแบบวดัหรือชิน้งาน (สขุุม กุมมาน้อย; และ นวลศรี ช านาญกิจ. 2558: 142) การใช้รูปแบบการ
เรียนรู้เชิงลกึ (Active learning) ซึ่งเป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการลงมือปฏิบตัิ ขัน้ตอนการ
จดัการเรียนรู้มีดงันี ้ขัน้เตรียมความพร้อมเป็นขัน้ตอนของการแจ้งจดุประสงค์การเรียนรู้และทบทวน
ความรู้เดิมท่ีเป็นพืน้ฐานความรู้ใหม่ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ เรียนเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดี ขัน้
ปฏิบตัิกิจกรรมเป็นการให้ผู้ เรียนปฏิบตัิด้วยตนเอง โดยให้มีการท าความเข้าใจปัญหา วางแผนการ
แก้ปัญหา ด าเนินการตามแผน สรุปค าตอบท่ีได้จากการแก้ปัญหา และส่งเสริมการมีการปฏิสมัพนัธ์
กนัระหวา่งผู้ เรียนโดยใช้กระบวนการกลุม่  ขัน้สะท้อนคิดเป็นการให้อภิปรายเพื่อน าไปสูก่ารสรุปสิง่ท่ี
ได้เรียนรู้ ซึ่งมีการให้ผู้ เรียนได้ประเมินสิ่งท่ีเรียนรู้และประเมินตนเองด้วย ขัน้ประยกุต์ใช้เป็นการให้
ผู้ เรียนได้น าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาท่ีแตกต่างจากเดิม (ศิริมา วงษ์สกุลดี; พรรณทิพา พรหม
รักษ์; และเวชฤทธ์ิ องักนะภทัรขจร. 2558: 1270, 1278) การใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้ปัญหาหรือสถานการณ์หรือประเด็นต่าง ๆ ท่ีส าคญักับผู้ เรียน 
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เพื่อให้ผู้ เรียนระบุปัญหา ท าความเข้าใจปัญหาและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อหาวิธีการในการ
แก้ปัญหา จากนัน้ด าเนินการแก้ปัญหาตามวิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ค าตอบ รวมทัง้ประเมินผลลพัธ์
ท่ีได้และน าผลประเมินมาปรับปรุงงานให้ดีขึน้ (ปราณี หีบแก้ว; น้อยทิพย์ ลิม้ยิ่งเจริญ; และ สมุนชาติ 
เจริญครบรีุ. 2552: 123, 125) การใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ี
ผู้สอนเป็นผู้ตัง้ค าถามกระตุ้นผู้ เรียนสงสยั เพื่อให้ผู้ เรียนตัง้ค าถาม ตัง้สมมติฐานปัญหาและเลือก
ปัญหาท่ีจะน าไปสู่การวางแผน หาวิธีการแก้ปัญหา จากนัน้สืบค้นข้อมลูเพื่อวางแผนการแก้ปัญหา
และด าเนินการแก้ปัญหาตามแผนท่ีได้จดัท าไว้  ผลท่ีได้จากการด าเนินการผู้ เรียนจะต้องจดักระท า
ข้อมลู แปลผลเพื่อสรุปองค์ความรู้ และน าผลท่ีได้มีร่วมกนัอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกนั รวมทัง้
น าความรู้ท่ีได้ไปเผยแพร่สู่สังคมด้วย โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนีจ้ าเป็นต้องเตรียมสื่อ 
เอกสารความรู้ให้ครอบคลมุเนือ้หา เพื่อช่วยผู้ เรียนให้สืบค้นข้อมลูได้ครบถ้วนและควรให้ผู้ เรียนได้มี
ปฏิสมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อมและผู้ เรียนด้วยกนัด้วย (ยพุิน  มงคลไทร; และคณะ. 2558: 116-117, 125)  
นอกจากนีมี้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้ปัญหาเป็นฐานโดยน าแอพพลิเคชนัเข้าร่วมในการจดัการ
เรียนรู้ด้วย  ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้ปัญหาเป็นฐานนีจ้ะไม่มีขัน้ตอนเหมือนในข้างต้น แต่
ขัน้ตอนท่ีเหมือนกนัคือ ใช้สถานการณ์หรือปัญหาเป็นการกระตุ้นผู้ เรียนให้คิด และสืบค้นข้อมลูเพื่อ
ใช้แก้ปัญหาและอธิบายการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนเรียนรู้เนือ้หาใน
บทเรียนได้ใช้แอพพลิเคชนั (สิริธร  บุญประเสริฐ. 2558: 664-676) การใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม จากงานวิจยัท่ีผ่านมา พบว่า มีการใช้รูปแบบของขัน้ตอน
ท่ีแตกต่างกัน (English; Hudson; & Dawes. 2013; English; & King. 2015; Li; Huang; Jiang; and 
Chang. 2016: 144:154; Mangold; & Robinson. 2013: 3)  โดย ลี ; ฮวง ; เ จียง ; ชาง (2016) ใ ช้
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมโดยเร่ิมต้นท่ีผู้สอนให้ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีท้าทาย โดยใช้
บริบทท่ีเหมาะสม ไม่กว้างมากเกินไป เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถสืบค้นอย่างมีความหมาย จากนัน้ให้
ผู้ เรียนใช้ความรู้และทักษะเพื่อระบุปัญหา หาวิธีการแก้ปัญหา จากนัน้ให้ผู้ เรียนวิเคราะห์และ
ตัดสินใจเพื่อเลือกวิธีการท่ีดีท่ีสุดตามเกณฑ์ท่ีผู้ เรียนตัง้ไว้ สร้างต้นแบบตามวิธีการ ท่ีเลือกและ
ทดสอบเพ่ือพฒันาวิธีการหรือสิ่งประดิษฐ์ พร้อมทัง้อธิบายการท างาน และระหว่างการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของผู้ เรียนในทกุ ๆ ขัน้ตอน ผู้สอนเข้าไปมีส่วนในการเสริมหรือแก้ไขปรับปรุงความคิด
ของผู้ เรียนและเน้นย า้ให้ผู้ เรียนพิจารณาปัญหาอย่างละเอียด เพราะปัญหามีผลต่อการออกแบบ 
หากการพิจารณาปัญหาไม่ดีส่งผลต่อประสิทธิภาพของการแก้ปัญหา ดังนัน้รูปแบบนีจ้ะให้
ความส าคญัในขัน้วิเคราะห์ปัญหาและตดัสินใจเลือกวิธีการท่ีเหมาะสม ซึง่จะช่วยให้การออกแบบมี
ระบบมากขึน้ (Li; Huang; Jiang; and Chang. 2016: 144:154) แมนโกลด์ ; และ โรบินสนั (2013) 
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ได้ใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมท่ีมีขัน้ตอนคล้ายกบัรูปแบบข้างต้น แต่ต่างกนัตรงท่ีมีการ
เพิ่มขัน้ตอนการวิเคราะห์และประเมินการแก้ปัญหาระหว่างการหาวิธีการแก้ปัญหา เพื่อเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาท่ีดีท่ีสดุ เน่ืองจากขัน้ตอนการวิเคราะห์และประเมินวิธีการแก้ปัญหานัน้เป็นสิ่งส าคญัท่ีจะ
ช่วยให้วิธีการแก้ปัญหาเกิดความผิดพลาดน้อยลง และท าให้เกิดความเช่ือมโยงของการวางแผน
ออกแบบและวิธีการแก้ปัญหามีความสอดคล้องกนั (Mangold; & Robinson. 2013: 3)  

จากการพิจารณารูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีช่วยพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหา
ในข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า มีการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น กระบวนการ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ การใช้ปัญหาเป็นฐาน การใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม เป็นต้น 
แต่รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาในแต่ละแบบข้างต้น 
สามารถสงัเคราะห์องค์ประกอบหลักท่ีส าคัญร่วมกันได้ดังนี ้1) การให้ผู้ เรียนตัง้ค าถามหรือระบุ
ปัญหา เป็นการท าความเข้าใจปัญหาหรือสถานการณ์ ระบุขอบเขต เง่ือนไขของปัญหา เพื่อจะได้
เข้าใจปัญหาและหาสาเหตุของปัญหาท่ีแท้จริงหรือตัง้ค าถามทางวิทยาศาสตร์ได้ 2) หาวิธีการ
แก้ปัญหาเป็นการพิจารณาสิ่งท่ีต้องการและหาข้อมลูเพิ่มเติมในสิ่งท่ีไม่รู้ เพื่อหาแนวทางและวาง
แผนการแก้ปัญหานัน้ 3) ปฏิบตัิการ/ทดลองเพื่อแก้ปัญหาเป็นการด าเนินการแก้ปัญหาตามแผนท่ีได้
ออกแบบไว้ 4) ประเมินผลการแก้ปัญหาเป็นการตรวจสอบผลลัพธ์การด าเนินการแก้ปัญหาว่า
ด าเนินการถูกต้องและเป็นการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุดหรือไม่ ซึ่งจากการสงัเคราะห์องค์ประกอบของ
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีช่วยส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาในข้างต้น พบว่าองค์ประกอบ
ของการจดัการเรียนรู้ส่งเสริมการแก้ปัญหามีความสอดคล้องกบัองค์ประกอบของ ลกัขณา สริวฒัน์ 
(2558: 199-200) 

จากองค์ประกอบส าคญัในข้างต้นท่ีแตล่ะรูปแบบมีร่วมกนันัน้ บางรูปแบบจะมีขัน้ตอน
เพิ่มเติมจากองค์ประกอบส าคญั เช่น การสืบค้นข้อมลูหรือส ารวจตรวจสอบ การตัง้สมมติฐาน การ
ประเมินค าตอบ การวิ เคราะห์ปัญหากับวิ ธีการแก้ปัญหา เป็นต้น  แต่ รูปแบบการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีใช้รูปแบบสะเต็มศกึษา โดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม มี
ลกัษณะส าคญัและเป็นจดุเดน่กว่ารูปแบบการจดัการเรียนรู้อ่ืน ๆ ก็คือ การจดัการเรียนรู้ท่ีใช้ปัญหา
หรือสถานการณ์ในชีวิตจริงท่ีมีข้อจ ากัด เง่ือนไข เพื่อให้ผู้ เรียนด าเนินการแก้ปัญหา ซึ่งจะเป็นการ
แก้ปัญหาท่ีสอดคล้องกับปัญหาในชีวิตจริงมากขึน้ (สสวท. 2559: 11; Council. 2009: 82-84; 
Morgan; & Moon.  2013: 30-37; Quang; & et.al. 2015; Yager; & Brunkhorst. 2014: 126-141) 
และช่วยพฒันาความสามารถการแก้ปัญหา (Dawes. 2013) รวมทัง้ประเทศสาธารณรัฐอเมริกาและ
ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับแนวปฏิบัติวิศวกรรม โดยน าแนวปฏิบัติวิศวกรรมเข้าไปใน
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มาตรฐานวิทยาศาสตร์ชาติด้วย (NGSS. 2013: 1-7; กระทรวงศึกษาธิการ. 2560) และท่ีส าคัญ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มท่ีใช้กระบวนการทางด้านวิศวกรรมเป็นนโยบายของชาติ            
(ส านักนายกรัฐมนตรี. 2560) อีกทัง้ยังช่วยนักเรียนท่ีมีผลการเรียนต ่าให้สูงขึน้ได้ด้วย (Mehalik; 
Doppelt; & Schuun. 2008) 

นอกจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในข้างต้น จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหา พบว่า ความรู้เดิม ความวิตกกงัวล เจตคติมีผลต่อความสามารถใน
การแก้ปัญหา จากปัจจยัในข้างต้น การจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหา ควรให้
ผู้ เรียนได้คิดอยา่งอิสระ ให้มีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง จดักิจกรรมหรือสถานการณ์ปัญหาท่ี
ท้าทาย ไม่สร้างความกดดนั หวาดกลวัให้กับผู้ เรียน ทบทวนความรู้เดิมท่ีจ าเป็นต่อการแก้ปัญหา    
ให้ผู้ เรียนมีโอกาสเช่ือมโยงความรู้ (มะลวิรรณ โคตรศรี. 2548: 34-46) 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีผ่านมา พบว่า การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
สามารถใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบ ซึง่แตล่ะรูปแบบจะมีองค์ประกอบส าคญัท่ี
มีร่วมกัน คือ  1) การใช้ปัญหาหรือสถานการณ์ให้ผู้ เรียนได้ระบุปัญหา 2) หาวิธีการแก้ไขปัญหา       
3) ด าเนินการแก้ปัญหา 4) ประเมินผลการด าเนินงาน นอกจากองค์ประกอบในการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาในข้างต้นแล้ว งานวิจยัท่ีผ่านมาได้ให้ข้อเสนอแนะการจดัการเรียนรู้
เพื่อพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาไว้มากมาย ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้1) การจดัการเรียนรู้ควร
ให้ผู้ เรียนพิจารณาปัญหาอย่างรอบคอบ เน่ืองจากการพิจารณาปัญหาไม่ดีมีผลตอ่การออกแบบด้วย 
และผู้สอนควรดแูละและให้การช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด 2) การจดัการเรียนรู้ควรบูรณาการอย่างชดั
แจ้ง 3) การออกแบบผู้สอนต้องเน้นให้ผู้ เรียนออกแบบตามวตัถปุระสงค์ของการแก้ปัญหา 4) ในสว่น
ของเวลา พบว่า การพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาใช้จ านวนชัว่โมงในการพฒันาอยู่ในช่วง
ประมาณ 11-20 ชัว่โมง (แผนการจดัการเรียนรู้ 3-12 แผน/กิจกรรม) โดยเด็กโตใช้จ านวนชัว่โมงท่ีน้อย
กว่าเด็กเล็ก (เกตมุณี เหมรา; และ ชลาธิป สมาหิโต. 2559; พิกุล ค าภีระปาวงค์ และเฉลิมพร ทอง
พนู. 2559;สขุมุ กมุมาน้อย; และ นวลศรี ช านาญกิจ. 2558; ปราณี หีบแก้ว; และคณะ. 2552; ศิริมา 
วงษ์สกลุดี;พรรณทิพา พรหมรักษ์; และ เวชฤทธ์ิ องักนะภทัรขจร. 2558; Dewas. 2013; Mangold; & 
Robinson. 2013) ซึง่จากงานวิจยัการพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาของนกัเรียนในระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้น ใช้เวลาในการพฒันาประมาณ 20 ชัว่โมง โดยชัว่โมงท่ี 10 จะเห็นผลการพฒันา
ท่ีดีขึน้อยา่งชดัเจน 

จากการศึกษางานวิจยัการจดัการเรียนรู้ในการพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหา 
ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหานัน้ พบว่ารูปแบบการจดักิจกรรม
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การเรียนรู้มีหลากหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบจะมีองค์ประกอบส าคญัร่วมกันดงันี ้คือ 1) การใช้
ปัญหาหรือสถานการณ์ให้ผู้ เรียนได้ระบุปัญหา 2) หาวิธีการแก้ไขปัญหา 3) ด าเนินการแก้ปัญหา     
4)ประเมินผลการด าเนินงาน นอกจากองค์ประกอบในการพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาใน
ข้างต้นแล้ว งานวิจยัท่ีผ่านมาได้ให้ข้อเสนอแนะการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถในการ
แก้ปัญหาไว้มากมาย ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้1) การจดัการเรียนรู้ควรให้ผู้ เรียนพิจารณาปัญหาอยา่ง
รอบคอบ เน่ืองจากการพิจารณาปัญหาไมด่ีมีผลตอ่การออกแบบด้วย และผู้สอนควรดแูละและให้การ
ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด  2) การจดัการเรียนรู้ควรบูรณาการอย่างชดัแจ้ง 3) การออกแบบผู้สอนต้อง
เน้นให้ผู้ เรียนออกแบบตามวัตถุประสงค์ของการแก้ปัญหา 4) ให้ผู้ เรียนมีการวิเคราะห์วิธีการ
แก้ปัญหาและผลของการแก้ปัญหา  5) จ านวนชัว่โมงในการพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหา
ของเด็กเล็กจ าเป็นต้องใช้เวลามากกว่าเด็กนกัเรียนในระดบัชัน้ท่ีสงูขึน้ โดยในระดบัมธัยมศกึษาจะมี
จ านวนชั่วโมงในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาประมาณ 11-20 ชั่วโมง แต่ส าหรับ
งานวิจยันีใ้ช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้สะเต็มศกึษาผ่านกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม เน่ืองจาก
งานวิจัยต่าง ๆ ระบุชัดเจนว่าสามารถพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและช่วยพัฒนา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได้ดี และมีองค์ประกอบส าคญัของการจดัการเรียนรู้ครอบคลมุองค์ประกอบ
ส าคญัของการพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหา อีกทัง้ยงัเป็นนโยบายของชาติด้วย  โดยเวลาท่ี
ใช้ในการพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหา 20 ชัว่โมง เน่ืองจากผู้ เรียนอยู่ในกลุ่มท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน อีกทัง้การจัดการเรียนรู้จะใช้ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีเป็น
ปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตจริง จ าเป็นต้องใช้ความรู้หลายศาสตร์ในการแก้ปัญหา รวมทัง้มี
ข้อจ ากดั เง่ือนไขท่ีจ าเป็นต้องพิจารณา จงึต้องใช้จ านวนชัว่โมงในการจดัการเรียนรู้มาก   

 
3.4 การวดัและประเมินผลความสามารถในการแก้ปัญหา 

ในการวดัและประเมินผลความสามารถในการแก้ปัญหา โจเนสเซน (Jonassen. 2010: 
353-380) ได้กลา่วไว้วา่ การวดัและประเมินผลความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นการประเมินเพื่อวดั
ความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้ เรียนว่ามีมากน้อยเพียงใด โดยใช้แบบวดัความสามารถในการ
แก้ปัญหา ซึง่มีทัง้แบบอตันยัและแบบปรนยั โดยแบบวดัจะใช้ปัญหาหรือสถานการณ์ เพื่อให้นกัเรียน
ใช้ความรู้ระบุปัญหา วิธีการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาและหาค าตอบหรือผลิตชิน้งานขึน้มาในการ
แก้ปัญหานัน้ ๆ (จ ารัส อินทลาภาพร. 2558.; เบลเลนก้า; แชปแมน; และ สวาทซ์. 2544; อาทิตยา พนู
เ รือง  2559; Musial; Nieminen; Thomas; & Burke. 2009: 212-214)  แบบสัง เกตพฤติกรรม 
(Observation check lists) สมุดอนุทินการเรียนรู้และการบันทึกการเรียนรู้ (Journals and logs)    



  45 

การจัดนิทรรศการ (Exhibits) การสาธิต (Demonstrations) การประเมินชิน้งาน (Products) 
ผังจัดระบบความคิด (Graphic Organizers) (เบลเลนก้า; แชปแมน; และ สวาทซ์. 2544; สสวท. 
2555; Musial; Nieminen; Thomas; & Burke. 2009: 203-233)  

โจเนสเซน (Jonassen. 2010: 353-380) ได้กล่าวถึ งลักษณะของการประเมิน
ความสามารถในการแก้ปัญหาว่ามีหลายลกัษณะ ขึน้กับวตัถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้นัน้ ๆ  
โดยในการวดัและประเมินผลความสามารถอาจแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1) กรณีการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีมีโครงสร้างชัดเจน เป็น
ลกัษณะของโจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีมีค าตอบแน่นอน เช่น ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ปัญหา
วิชาฟิสิกส์ ในการวดัและประเมินผลจ าเป็นต้องใช้มาตรวดัระดบัประกอบการประเมิน โดยพิจารณา
ความสามารถในการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น การแยกแยะปัญหา การบอกเง่ือนไขท่ีโจทย์ให้มา
ถูกต้อง การบอกสมการถูกต้อง การเขียนหน่วยถูกต้อง  ความถูกต้องของวิธีการแก้ปัญหาและ
ค าตอบ เป็นต้น  

2) กรณีโจทย์มีโครงสร้างไม่ชัดเจนเป็นค าถามปลายเปิด ซึ่งจะเก่ียวข้องกับการ
แก้ปัญหา   สถานการณ์ท่ีมีโครงสร้างไม่ชดัเจน เช่น ปัญหาทางวิศวกรรม ปัญหาในชีวิตจริง ปัญหา
สงัคม โดยในการประเมินนีจ้ะประเมินความสามารถในการก าหนดปัญหา บอกคณุสมบตัิของวสัด ุ
การเลือกใช้วสัดท่ีุเหมาะสมกบัวิธีการแก้ปัญหา สามารถให้เหตผุลในการเลือกวสัด ุการเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาจากหลกัการและเหตผุล หรือการประเมินการแก้ปัญหาโดยการสงัเกตสิ่งท่ีผู้ เรียนกระท า
และพูดขณะด าเนินการในขัน้ตอนของการแก้ปัญหา สงัเกตผู้ เรียนในการก าหนดปัญหา รวบรวม
ข้อมูล บอกวิธีการแก้ปัญหา ประเมินปัญหา ตัดสินใจ สื่อสาร เป็นต้น ในการสังเกตอาจใช้เทป
บนัทึกภาพและเสียงมาช่วยในการสงัเกตได้ จากนัน้น ามาวิเคราะห์บทสนทนา ลงรหสัและถอดรหสั
หรืออาจใช้การวิเคราะห์จากบทสนทนาในระหวา่งกระบวนการการแก้ปัญหาในออนไลน์ เพื่อประเมิน
วา่ผู้ เรียนได้ท ากระบวนการขัน้ตอนใดบ้างและท าอยา่งไร  

นอกจากการวดัประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาในข้างต้น ในส่วนของการวดั
ความสามารถในการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษานัน้ อาทิตยา พูนเรื อง (2559)   
วดัความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้สถานการณ์ปัญหาท่ีไม่มีโครงสร้าง แล้วให้ผู้ เรียนแสดงการ
แก้ปัญหาตามขัน้ตอนของกระบวนการแก้ปัญหา ดังนี ้1) ขัน้ระบุปัญหา 2) ขัน้วิเคราะห์ปัญหา 
3) ขัน้ก าหนดวิธีการเพื่อแก้ปัญหา 4) ขัน้ตรวจสอบผลลพัธ์ ส่วนของ จ ารัส อินทลาภาพร (2558) 
ใช้วิธีการคล้ายกนั แต่ตรงขัน้ตอนการแสดงการแก้ปัญหามีขัน้ตอนท่ีลงรายละเอียดมากกว่า โดยมี
การประเมิน ดงันี ้1) ระบสุาเหตท่ีุแท้จริง  2) ระบวุิธีการแก้ปัญหา 3) วิเคราะห์ข้อดีข้อจ ากดัในแตล่ะ
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วิธีการแก้ปัญหา 4) การตดัสินใจเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมสดุ 5) ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้เม่ือปัญหาได้รับการ
แก้ไข และ ลกัขณา สริวฒัน์ (2558: 198) จะประเมินโดยใช้สถานการณ์ปัญหา เพื่อให้ผู้ เรียนแสดง
การแก้ปัญหาโดยให้ตอบค าถามต่อไปนี ้1) ปัญหาคืออะไร 2) สาเหตุของปัญหา 3) แผนการ
ด าเนินการแก้ปัญหา 4) วิธีในการเก็บข้อมูลท าอย่างไร หาได้จากแหล่งใดบ้าง 5) สรุปผลการ
แก้ปัญหา นอกจากนีย้ังมีงานวิจัยท่ีศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้รูปแบบการสอน 
ตา่ง ๆ ท่ีไมใ่ช่รูปแบบสะเต็มศกึษา พบวา่ มีรูปแบบการประเมินดงัรายละเอียดในตาราง 3   

 
ตาราง 3 แสดงการวดัและประเมินผลความสามารถในการแก้ปัญหาของงานวิจยัท่ีผา่นมา 
 

ล าดบั ผู้วิจัย เคร่ืองมือที่ใช้วัดความสามารถการแก้ปัญหา วิธีการวัด 

1 เกตมุณี เหมรา   

และชลาธิป 

สมาหิโต (2559) 

1) แบบวดัท่ีใช้ค าถามจ าลองสถานการณ์ 10 ข้อ  

2) แบบบนัทกึพฤตกิรรมการแก้ปัญหาตามกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้ 

วดัก่อน-หลงัการ

ทดลอง 

2 สขุมุ กมุมาน้อย 

และนวลศรี  

ช านาญกิจ 

(2558) 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์ ซึง่เป็นแบบอตันยั จ านวน 5 ข้อ มีเกณฑ์การ

ให้คะแนนแบบรูบริค คา่ความยากระหวา่ง .45 - .56 และ

อ านาจจ าแนกระหวา่ง  .68 - .80 และมีคา่ความเท่ียง

เท่ากบั .82 

วดัก่อน-หลงัการ

ทดลอง ใช้เกณฑ์    

ร้อยละ 70 

3 ปราณี หีบแก้ว

น้อยและคณะ 

(2552) 

 

1) แบบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาปรนยั 3 ชดุ ชดุ

ละ 20 ข้อ 

2) แบบบนัทกึประจ าวนัของผู้วจิยั 

3) แบบสมัภาษณ์นกัเรียน 

4) แบบสงัเกตการณ์สอนครูร่วมวิจยั 

วดัก่อน-หลงัการ

ทดลอง  

วดัหลงัการท า

กิจกรรมทกุๆ แผน 

 
 

  

https://www.tci-thaijo.org/index.php/eduku/issue/view/7173
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ตาราง 3  (ตอ่) 
 

ล าดบั ผู้วิจัย เคร่ืองมือที่ใช้วัดความสามารถการแก้ปัญหา วิธีการวัด 

4 

 

เกริก ศกัดิส์ภุาพ 

(2556) 

 

แบบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ แบบ

ปรนยั 4 ตวัเลือก โดยใช้ข้อค าถามเป็นสถานการณ์ปัญหา

ฟิสิกส์ 5 สถานการณ์  และแตล่ะสถานการณ์จะมีค าถาม

ยอ่ย 3 ข้อ รวม 15 ข้อ คา่ความยากระหว่าง 0.33-0.64 

และอ านาจจ าแนก 0.23 ขึน้ไป และมีคา่ความเช่ือมัน่

เท่ากบั .72 

วดัก่อน-หลงัการ

ทดลอง ใช้เกณฑ์

สถิติท่ีระดบั

นยัส าคญั .01 

5 ยพุิน  มงคลไทร 

และคณะ (2558) 

 

แบบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาลกัษณะอตันยั 2 

ข้อ แตล่ะข้อมีข้อยอ่ย 4 ข้อ โดยใช้ค าถามเพ่ือให้ระบุ

ปัญหา วิเคราะห์ปัญหา เสนอและอธิบายวิธีการแก้ปัญหา 

และการตรวจสอบผลการแก้ปัญหา  มีการก าหนดเกณฑ์

การให้คะแนน 5 ระดบั มีคา่ความเท่ียงเทา่กบั .82 

วดัก่อน-หลงัการ

ทดลอง ใช้เกณฑ์

สถิติท่ีระดบั

นยัส าคญั .05 

6 Yanyan Li et.al. 

(2015) 

1) แบบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีเป็นมาตรวดั
ระดบั 4 คะแนน ไม่เคย(1) สม ่าเสมอ (4) โดยค าถาม
เก่ียวกบัการแก้ปัญหามี 25 ข้อ ซึง่จะมีข้อค าถาม 5 มิต ิ
ดงันี ้1) ระบปัุญหา 2) พฒันาการแก้ปัญหาท่ีเป็นไปได้ 3) 
ตดัสินวิธีการท่ีดีท่ีสดุ 4) สร้างต้นแบบ 5) ทดสอบต้นแบบ 
แบบวดันีค้า่วดัความเช่ือมัน่ .895 เป็นแบบวดัท่ียืมมาจาก 
Lin 2003 
2) แบบประเมินสิง่ประดษิฐ์ ใช้มาตรวดัประเมินคา่ 5 
ระดบั ควรปรับปรุง (1) ดีเย่ียม (5) พิจารณาความสมบรูณ์
ของผลงานและการปฏิบตัิงาน เป็นแบบวดัท่ียืมมาจาก 
Linwork 2011 
3) แบบสงัเกตประเมินกระบวนการแก้ปัญหาของนกัเรียน 
เพ่ือสงัเกตการณ์ออกแบบ การท างาน การน าข้อมลูมาใช้
อยา่งตอ่เน่ือง จ านวนครัง้ในการหาแนวทางแก้ไข จ านวน
ครัง้ในการพิจารณาปัญหา 

1) วดัก่อน-หลงัการ

ทดลอง ใช้เกณฑ์

สถิติท่ีระดบั

นยัส าคญั .05 

2) วดัระหว่างการ

ท ากิจกรรม (ท ากบั

นกัเรียน 30 คน) 

 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/eduku/issue/view/7173
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ตาราง 3 (ตอ่)  
 

ล าดบั ผู้วิจัย เคร่ืองมือที่ใช้วัดความสามารถการแก้ปัญหา วิธีการวัด 

7 Chang; & 

Taipei. (2002) 
1) แบบวดัค าถามปลายเปิด โดยใช้ค าถาม 2 ข้อ ให้
นกัเรียนแก้ปัญหาตามขัน้ตอนการแก้ปัญหาดงันี ้หาความ
จริง (ประเมินจ านวนและความหลากหลายของ
ข้อเท็จจริง), หาปัญหา (จ านวนปัญหาและระดบัความ
ชดัเจนปัญหา), หาแนวคดิ (จ านวนและความหลากหลาย
ของแนวคดิและระดบัความคดิสร้างสรรค์) และ หาการ
แก้ปัญหา (ความเป็นเหตเุป็นผล ความถกูต้อง ความ
เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา) ข้อค าถามมีดงันี ้ให้นกัเรียน
แก้ปัญหาความไม่สงบระหวา่งการพฒันาเมืองและการ
อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม และหาเส้นทางอพยพกวางให้
ปลอดภยั กบั ปัญหาการขาดแคลนน า้จากแหลง่น า้ท่ี
ก าหนดให้ 
2) การสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เพ่ือส ารวจกระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงลกึ โดยให้โจทย์เก่ียวกบั “ตรวจสอบรอยเท้า 
(Footprint Puzzle)” เพ่ือให้นกัเรียนสงัเกตและสรุป
เก่ียวกบัเหตกุารณ์ในอดีต โดยนกัเรียนต้องตัง้สมมตฐิาน
และประเมินน า้หนกัของสตัว์เหลา่นัน้จากข้อมลูท่ีให้ แล้ว
ถอดเทปมาวิเคราะห์ 

1) วดัก่อน-หลงัการ

ทดลอง  

2) วดัหลงัการท า

กิจกรรม 
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ตาราง 3 (ตอ่)  
 

ล าดบั ผู้วิจัย เคร่ืองมือที่ใช้วัดความสามารถการแก้ปัญหา วิธีการวัด 

8 Herak. (2010) ใช้เคร่ืองมือเพ่ือวดัความสามารถในการแก้ปัญหา โดย

ก าหนดสถานการณ์ 4 สถานการณ์ แล้วให้ผู้ เรียนระบุ

ปัญหา วางแผนการด าเนินการแก้ปัญหา ด าเนินการ

แก้ปัญหาตามแผน และการประเมินการแก้ปัญหา ตาม

แนวทางการแก้ปัญหาของโพลยา การวิจยันีใ้ช้การเรียน

ตามปกติท่ีมีวชิาฝึกการแก้ปัญหา แล้วใช้เคร่ืองมือวดั

ความสามารถในการแก้ปัญหา 

วดัความสามารถใน

การแก้ปัญหาทกุ 1 

เดือน เพ่ือดู

พฒันาการ พบวา่

กลุม่เดก็เก่งจะ

พฒันาได้ดีตัง้แตว่ดั

ครัง้ท่ี 2 แตผู่้ เร่ิมต้น

แก้ปัญหา หรืออยู่

ระดบัปานกลางจะ

เห็นผลชดัในการวดั

ครัง้ท่ี 3 กบั 4 

 
จากการวดัและประเมินผลความสามารถในการแก้ปัญหาในข้างต้น พบว่า การวดัและ

ประเมินผลมีการก าหนดเกณฑ์แตกตา่งกนั บางงานวิจยัให้ผลท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ 
.05 หรืออาจใช้การก าหนดเกณฑ์การวดัเป็นร้อยละ 70 และในส่วนของเคร่ืองมือวดัจะมีหลากหลาย
รูปแบบ เช่น การใช้แบบทดสอบอตันยัท่ีก าหนดสถานการณ์และให้ผู้ เรียนแก้ปัญหาตามกระบวนการ
ท่ีได้เรียนรู้ แบบทดสอบปรนยัใช้โจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์ปัญหาให้ผู้ เรียนอธิบายการแก้ปัญหา
ตามองค์ประกอบของการจดัการเรียนรู้การพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหานัน้ ๆ  การใช้แบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การใช้แบบสังเกต แบบบันทึกการเรียนรู้ แบบบันทึกพฤติกรรม เป็นต้น 
นอกจากนีใ้นการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินสมรรถนะ 
(Performance assessment) ซึง่ในการประเมินสมรรถนะนัน้มีรูปแบบการประเมินในหลายลกัษณะ 
เช่น การจัดนิทรรศการ การแสดง สมุดอนุทินการเรียนรู้และบนัทึกการเรียนรู้ การสาธิต ชิน้งาน  
ผังจัดระบบความคิด โครงงาน (เบลเรนก้า. เจมส์. 2544; สสวท. 2546; สสวท. 2555: 162-182; 
Musial; Nieminen; Thomas; & Burke. 2009. 203-233) 
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ในการวดัและประเมินผลความสามารถในการแก้ปัญหา โจเนสเซน (Jonassen. 2010: 
353-380ได้กล่าวว่า ในการประวดัและประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา ควรเลือกรูปแบบการ
วดัและประเมินผลให้เหมาะสมกบัจดุประสงค์ท่ีต้องการประเมิน และควรวดัและประเมินผลตามการ
แก้ปัญหาท่ีให้ผู้ เรียนได้ปฏิบตัิ รวมทัง้ระดบัของปัญหาควรอยู่ในระดบัความยากเดียวกนักบัปัญหา  
ท่ีสอน  

ดงันัน้การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัท าการวดัและประเมินผลความสามารถในการแก้ปัญหาของ
ผู้ เรียนท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม โดย ใช้แบบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีให้สถานการณ์ปัญหาท่ีมีโครงสร้างไม่ชดัเจน และข้อค าถามท่ีใช้จะ
เป็นลกัษณะของการให้ผู้ เรียนสะท้อนความสามารถในการแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบทาง
วิศวกรรมท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา โดยใช้สถานการณ์ ท่ีมีข้อ
ค าถามย่อยให้ผู้ เรียนแสดงความสามารถในการแก้ปัญหาในองค์ประกอบย่อยทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ 
1) ระบุปัญหา  2) ระบุความรู้ท่ีใช้ในการแก้ปัญหา 3) ระบุวิ ธีการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
4) ระบผุลลพัธ์ท่ีได้จากการแก้ปัญหา โดยปรับจาก จ ารัส อินทลาภาพร (2558) 

 
4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Achievement) 

4.1 ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน คือ คุณลกัษณะของสิ่งท่ีผู้ เรียนแสดงออกถึงความรู้ ทักษะ 

เจตคติหรือความสามารถท่ีได้จากการเรียนรู้ในการไปสูเ่ปา้หมายหรือจดุประสงค์ท่ีก าหนด (Institute 
of Education Science. 2017; Gronlund. 1998: 227) โดยแสดงออกเป็นพฤติกรรม (วิชาญ เลิศลพ. 
2543: 23) ซึ่งบางท่านได้ให้ค าจ ากัดความท่ีกว้างกว่าข้างต้นว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็นมวล
ประสบการณ์ทัง้หมดท่ีได้รับจากการเรียนการสอนและจากสิ่งแวดล้อมจนท าให้บุคคลเปลี่ยน
พฤติกรรมด้านตา่ง ๆ ท่ีมาจากความสามารถบคุคลทัง้ทางร่างกายและสติปัญญา (ศิริลกัษณ์ ชาวลุม่
บวั 2558: 55)  

จากความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในข้างต้น พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
หมายถึง คณุลกัษณะของผู้ เรียนท่ีแสดงออกถึงความรู้ ทกัษะ เจตคติหรือมวลประสบการณ์ทัง้หมดท่ี
ผู้ เรียนได้เรียนรู้ตามเปา้หมายหรือวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนด  

 
 



  51 

4.2 การวดัและประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็นสิ่งท่ีน ามาใช้เพ่ือวินิจฉัยจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง 

อาจน ามาใช้เพ่ือทดสอบหรือใช้วดัความคิดของทศันคติของแต่ละคนก็ได้ ซึ่งในการวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนเป็นการวดัระดบัความรู้และการเรียนรู้ของแตล่ะคนท่ีได้เรียนรู้สิ่ง ๆ นัน้ ซึง่ในการเรียนรู้
จะมีการก าหนดวตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจน ในการวดัผลสมัฤทธ์ิจ าเป็นต้องวดัตามวตัถปุระสงค์ของการ
เรียนรู้นัน้ ๆ และเปา้หมายของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้สามารถจ าแนกได้ 3 สว่น ได้แก่ ด้าน
พทุธิพิสยั (Cognitive Domain) เป็นด้านท่ีเน้นการรู้การคิดท่ีเก่ียวกบัสติปัญญา เช่น ความรู้ความจ า
กฎ ทฤษฎี หลกัการ การคิดวิเคราะห์ เป็นต้น ด้านทกัษะพิสยั (Psychomotor Domain) เป็นด้านท่ี
เน้นการกระท า ทกัษะการปฏิบตัิต่างๆ เช่น การใช้เหตผุล การสืบเสาะ กระบวนการคิด เป็นต้น และ
ด้านจิตพิสยั (Affective Domain) เป็นด้านท่ีเน้นความรู้สึกท่ีเก่ียวข้องทางด้านจิตใจ เช่น ความรู้สกึ 
เจตคติ ค่านิยม คณุธรรมจริยธรรม เป็นต้น (ทิศนา แขมมณี. 2557: 225-243; สสวท. 2548: 53) ใน
การวิจยันีจ้ะวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้านพทุธิพิสยัหรือด้านการรู้คดิ  

ในปี 1956 เบนจามิน บลูม ได้จ าแนกระดบัของผลลพัธ์การเรียนรู้หรือวตัถุประสงค์ 
(objective) ในด้านพทุธิพิสยั ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้านความรู้ ความเข้าใจและความคิด ท่ีเก่ียวข้องกบั
ความสามารถทางสติปัญญา (โชติกา ภาษีผล และคณะ. 2558: 7; สุวิมล ว่องวาณิช. 2546: 145) 
ออกเป็น 6 กลุม่ ดงันี ้

ความรู้ (Knowledge) จะเป็นระดบัของการจดจ า การระลึกได้ถึงข้อมลูความรู้ ซึ่ง
มกัจะมีค าท่ีบง่ชีท่ี้แสดงถึงระดบัของความรู้ คือ บอก แสดง ยกตวัอยา่ง เป็นต้น   

ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นระดับของการอธิบายความจริง การ
เปรียบเทียบความเหมือนความตา่งของข้อมลูจริง ท านายล าดบัเหตกุารณ์ได้ ซึง่จะมีค าท่ีแสดงระดบั
นีค้ือ การสรุป (Summarize) การอธิบาย การท านาย การตีความ เป็นต้น   

การประยกุต์ (Appication) เป็นการน าข้อมลู วิธีและแนวคิดหลกัไปใช้ ซึ่งค าท่ีบ่ง
บอกระดบันีค้ือ การประยกุต์ การค านวณ การสาธิต เป็นต้น   

การวิเคราะห์ (analysis) เป็นค าถามให้พิจารณารูปแบบในแต่ละส่วนหรือจ าแนก
สว่นของปัญหา ค าท่ีบอกระดบั จ าแนก เช่ือมโยง แสดงความสมัพนัธ์ เป็นต้น   

การสงัเคราะห์ (Synthesis) เป็นการใช้ความคิดเดิมสร้างสิ่งใหม่หรือองค์ความรู้
ใหม ่จากข้อมลูจริง ซึง่ค าท่ีบง่บอกระดบันี ้คือ การบรูณาการ จดัเรียงใหม ่เป็นต้น   
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การประเมินค่า (Evaluation) เป็นการเปรียบเทียบความคิดและการเลือกโดยใช้
เหตุผล ซึ่งค าท่ีบ่งบอกระดบันี ้คือ ประเมิน จัดล าดบั เป็นต้น  (Bloom. 1967: 186-193; Salkind. 
2012: 215-218) 

จากความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในข้างต้นกับการแบ่งการใช้ความรู้
ความคิด (ด้านพทุธิพิสยั) ตามการแบ่งระดบัการแสดงออกถึงความสามารถทางสติปัญญาการรู้คิด
ของบลมูนัน้  ในการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของงานวิจยันี ้จะวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเน้นการ
วดัและประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนตามตวัชีว้ดั ว 5.1 ม. 2/1-3 ซึ่งจากการวิเคราะห์
ตัวชีว้ัดดังกล่าวพบว่าจะเน้นการวัดด้านพุทธิพิสัยในกลุ่มของความเข้าใจและการประยุกต์  แต่
เน่ืองจากการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-net) วดัตามตวัชีว้ดั และการวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ 
(TIMSS) วัดเนือ้หาตามหลักสูตรและวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยตัง้แต่กลุ่มความรู้ ความเข้าใจ 
การประยุกต์ใช้และการวิเคราะห์ ดังนัน้ในงานวิจัยนีจ้ะให้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางเรียน 
หมายถึง คุณลักษณะของผู้ เรียนท่ีแสดงออกถึงความสามารถทางสติปัญญาในกลุ่มของความรู้  
ความเข้าใจ การประยุกต์และการวิเคราะห์ตามสาระการเรียนรู้แกนกลางของตวัชีว้ดัในหลกัสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้ พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  

 
5. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

5.1 ความหมายของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นลักษณะของการจัดการเรียนรู้ของความสัมพันธ์ของ

องค์ประกอบท่ีส าคญัตามเปา้หมายของหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีหรือความเช่ือนัน้ ๆ อย่างเป็นระบบ 
และอธิบายสภาพหรือลกัษณะของการจดัการเรียนรู้ รวมทัง้มีวิธีการสอนและเทคนิคการสอนเพื่อจะ
ช่วยให้การจัดการเรียนรู้นัน้มีประสิทธิภาพสูงสุด (เกริก ศักดิ์สุภาพ. 2556: 48; ทิศนา แขมมณี. 
2557: 222-224; ฆนทั ธาตทุอง. 2559: 91; Johnson; & Foa. 1998; Joyce; Weil; & Calhoun. 1986; 
Kemp; Morrison; & Ross. 1998) นอกจากความหมายของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ในข้างต้นแล้ว 
ยงัมีการให้ความหมายในอีกรูปแบบหนึง่ท่ีสอดคล้องกนัวา่ รูปแบบการจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการ
จดัการท่ีเป็นล าดบัตามเง่ือนไขการเรียนรู้ เพื่อน าผู้ เรียนไปยงัเปา้หมายท่ีต้องการ (สมจิต จนัทร์ฉาย. 
2557: 7; ศิริพร มโนพิเชฐวัฒนา. 2547: 50) ซึ่งแต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกันขึน้กับแนวคิด 
หลกัการและวตัถปุระสงค์ของรูปแบบนัน้ๆ (Arends. 2014: 27)  
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จากการให้ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นลักษณะการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นล าดับและมีระบบตามทฤษฎี 
หลกัการ เพื่อให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์หรือเปา้หมายของรูปแบบการจดัการเรียนรู้นัน้ๆ  

 
5.2 องค์ประกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ได้มีนกัการศกึษาให้องค์ประกอบไว้หลายท่าน ซึง่แต่ละท่าน
ได้ระบอุงค์ประกอบส าคญัท่ีเหมือนและแตกต่างกนั จากการสงัเคราะห์องค์ประกอบของ ฆนทั ธาตุ
ทอง (2559: 81-91)ทิศนา แขมมณี (2557: 222-224) สมจิต จนัทร์ฉาย (2557: 7) จอห์นสนัและฟาว 
(Jhonson; & Foa. 1989: 18) จอยส์และเวลล์ (Joyce; & Weil. 1972: 1-24) เคมป์ มอริสนัและรอส 
(Kemp; Morison; & Ross. 1998) สามารถสรุปองค์ประกอบท่ีส าคญัออกมาได้เป็น 4 องค์ประกอบ 
ดงันี ้ 

1) ทฤษฎี หลกัการ แนวคิดหรือความเช่ือพืน้ฐานของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ เป็น
หลกัคิดหรือแนวปฏิบตัิท่ีมีการจดัระเบียบอย่างมีเหตมีุผล เพื่อน ามาใช้ในการจดักระบวนการหรือ
ขัน้ตอนการเรียนรู้  

2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นสิ่งท่ีก าหนดทิศทางของการ
จัดการเรียนรู้ โดยวัตถุประสงค์จะเป็นการก าหนดเนือ้หา แนวปฏิบตัิ เจตคติท่ีต้องการให้เกิดกับ
ผู้ เรียนหรืออาจกล่าวได้ว่าสิ่งท่ีมุ่งหวังจะให้เกิดขึน้กับผู้ เรียน แต่จอห์นสนัและฟาว (Jhonson; & 
Foa.1989: 18) เคมป์ มอริสนัและรอส (Kemp; Morison; & Ross. 1998: 4-5) ได้ก าหนดองค์ประกอบ
ของการวิเคราะห์ความต้องการ ปัญหาการเรียนการสอนและลักษณะของผู้ เรียน องค์ประกอบ
วตัถปุระสงค์ เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมลูในการก าหนดวตัถปุระสงค์และออกแบบการจดัการเรียนรู้  

3) กระบวนการการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วยขัน้ตอนการสอน บทบาทครู 
บทบาทนกัเรียน การจดับรรยากาศและสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ รวมทัง้กลยทุธ์การสอนในการช่วยให้
การสอนนัน้ๆ เกิดประสทิธิภาพ  

4) การวัดและประเมินผลเป็นการแสดงผลของแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ 
การล าดบัเนือ้หา การใช้กลยทุธ์ เทคนิค การจดับรรยากาศการเรียนรู้ ว่าเป็นไปตามหลกัการ แนวคิด 
ทฤษฎี และสอดคล้องสมัพนัธ์กันกับวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดหรือไม่ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้บรรลุ
เปา้หมายหรือวตัถปุระสงค์ของรูปแบบการจดัการเรียนรู้นัน้ๆ 

นอกจากองค์ประกอบส าคญัทัง้ 4 ข้างต้นแล้ว ยงัมีองค์ประกอบของการจดับรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีนกัการศกึษาส่วนใหญ่ไม่ได้กล่าวแยกออกมาเป็นองค์ประกอบท่ีชดัเจน  
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แต ่ฆนทั ธาตทุอง (2559: 81-91) และ จอยส์ และเวลล์ (Joyce; & Weil. 1972: 1-24) ได้มีการก าหนด
องค์ประกอบนีไ้ว้อย่างชัดเจน เพื่อเอือ้และส่งเสริมผู้ เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพและบรรลุ
วตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ สว่น สมจิต จนัทร์ฉาย (2557: 7) ไม่ได้ระบอุอกมาเป็นองค์ประกอบไว้ชดัเจน 
แตจ่ะกลา่วไว้ในหลกัการการจดัการเรียนรู้ จอห์นสนั และฟาว (Jhonson; & Foa. 1989: 18) จะกลา่ว
รวมไว้ในองค์ประกอบกระบวนการจดัการเรียนรู้ 

จากข้างต้นเป็นการสงัเคราะห์ให้เห็นองค์ประกอบท่ีนกัการศึกษาแตล่ะท่านได้กลา่วถึง
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ไว้ ซึ่งสามารถสรุปองค์ประกอบท่ีส าคญัออกมาได้เป็น  
4 องค์ประกอบ ดังนี  ้1) ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเช่ือพืน้ฐานของรูปแบบการสอน 
2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการสอน 3) กระบวนการของรูปแบบการสอนท่ีมีทัง้ขัน้ตอนการสอน 
บทบาทครู นักเรียน บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนท่ีช่วยให้การสอนนัน้ๆ  
เกิดประสทิธิภาพ 4) การวดัและประเมินผล ซึง่แสดงการสงัเคราะห์ดงัตาราง 4 
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ตาราง 4 สรุปองค์ประกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ของนกัการศกึษา 
 

องค์ประกอบรูปแบบ 

นักการศกึษา 

ฆนทั ธาตุ
ทอง (2559) 

ทิศนา 
แขมมณี 
(2557) 

สมจิต 
จนัทร์ฉาย 
(2557) 

Joyce; 
Weil 
(1972) 

Jhonson; 
& Foa 
(1989) 

Kemp; 
Morison; & 
Ross. 
(1998) 

1.ปรัชญา,ทฤษฎี,หลกัการ       

2.วิเคราะห์ผู้ เรียน ปัญหา       

3. วตัถปุระสงค์       

4. กระบวนการจดัการเรียนรู้       

5. การจดับรรยากาศและ

สภาพแวดล้อม 
      

6. การวดัและประเมินผล       

 
5.3 การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ 

การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้มีนกัการศกึษาหลายท่านได้ให้รายละเอียดขัน้ตอน
ของการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมือนกนัและแตกตา่งกนั บางท่านก าหนดขัน้ตอนไว้อยา่ง
ละเอียด แตบ่างท่านก าหนดเฉพาะขัน้ตอนท่ีส าคญั จากการสงัเคราะห์การพฒันารูปแบบการจดัการ
เรียนรู้ของ วารินทร์ รัศมีพรหม. (2542: 45-89) สมจิต จันทร์ฉาย. (2557: 16-21) ทิศนา แขมมณี. 
(2557: 201-204)  ดิกส์และคาร์เรย์ (Dick; & Carey. 2006: 2-12) จอห์นสันและฟาว (Johnson; & 
Foa. 1989: 21-31) สามารถสรุปการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เป็น 4 ขัน้ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1) ขัน้ตอนการวิเคราะห์ เป็นขัน้การศกึษาข้อมลูและวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ 
ความรู้ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ เรียน เพื่อให้ได้ข้อมูลพืน้ฐานท่ีจ าเป็น ได้แก่ ความรู้และทักษะท่ี
จ าเป็นและเหมาะสมกบัผู้ เรียน พืน้ฐานความรู้เดิม บริบทสภาพแวดล้อม แนวทางการท ากิจกรรมเพื่อ
เป็นข้อมลูในการก าหนดวตัถปุระสงค์ของรูปแบบการจดัการเรียนรู้   
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2) ขัน้ตอนการออกแบบและพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นขัน้ตอนการยก
ร่างวตัถปุระสงค์ เนือ้หา กระบวนการจดัการเรียนรู้ พืน้ฐานความรู้เดิมของผู้ เรียน กลยทุธ์การสอน สื่อ 
การวดัและประเมินผลท่ีน ามาใช้ในการจดัการเรียนรู้ โดยในการออกแบบและพฒันาจ าเป็นต้องมีการ
พิจารณาถึงความเหมาะสมของเนือ้หา การล าดบัการน าเสนอ และสว่นประกอบตา่งๆของการจดัการ
เรียนรู้สมัพันธ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและบรรลุ
วตัถปุระสงค์ท่ีก าหนด  

3) ขัน้ตอนการทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ในบริบทท่ีเป็นพืน้ฐานของการ
ออกแบบหรือตามกรอบของจุดประสงค์รูปแบบการจัดการเรียนรู้นัน้ โดยในการทดลองใช้มี
จุดประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมลูของการบริหารจดัการการจดัการเรียนรู้และผลลพัธ์ท่ีได้จากการเรียนรู้
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการออกแบบการจดัการเรียนรู้หรือไม่ โดยข้อมลูท่ีได้จะน ามาใช้ในการ
ปรับปรุงรูปแบบให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

4) ขัน้ตอนการประเมิน เป็นขัน้การประเมินและตรวจสอบรูปแบบการจดัการเรียนรู้
ท่ีพฒันาขึน้ โดยในการประเมินจะประเมินกระบวนการและผลของการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้วา่
เป็นไปตามเปา้หมายหรือวตัถปุระสงค์หรือไม่ ซึง่ผลท่ีได้จากการประเมินจะน ามาใช้ในการปรับปรุง
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

จากการสังเคราะห์การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในข้างต้น ผู้ วิจัยได้แสดง
รายละเอียดขัน้ตอนการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ของนกัการศกึษาแต่ละท่านและท าการสรุป
การสงัเคราะห์เพื่อให้เห็นภาพท่ีชดัเจนมากยิ่งขึน้ ดงัแสดงรายละเอียดในตาราง 5 
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ตาราง 5 สรุปขัน้ตอนการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ของนกัการศกึษา 
 

ขัน้ตอนการ
พัฒนารูปแบบ
การเรียนรู้ 

นักการศกึษา 

วารินทร์ รัศมี

พรหม. (2542) 

ทิศนา แขม

มณี (2557) 

สมจิต 

จนัทร์ฉาย 

(2557) 

Johnson; & 

Foa (1989) 
Dick; & Carey (2006) 

วิเคราะห์  

(มี 4 ขัน้ยอ่ย 

ได้แก่           

1)ก าหนด      

จดุมุง่หมาย 

2)ศกึษา

ทฤษฎี

หลกัการ       

3)ก าหนด

องค์ประกอบ 

และ            

4)จดักลุม่

องค์ประกอบ) 

    

ออกแบบ      

ทดลองใช้      

ประเมินผล 

 

 

(มี 2 ขัน้ยอ่ย 

ได้แก่          

1)ประเมินผล 

กบั             

2)ปรับปรุง

รูปแบบ) 
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จากตาราง 5 สามารถสรุปได้ว่าขัน้ตอนของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
จ าเป็นต้องพิจารณาปัญหาหรือความต้องการ เพื่อน ามาใช้ออกแบบภายใต้ทฤษฎี หลักการ 
วตัถปุระสงค์ กระบวนการจดัการเรียนรู้ รวมทัง้ปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียน เช่น 
เนือ้หาความรู้ ทกัษะท่ีจ าเป็น ความสามารถของผู้ เรียน เวลา พฒันาการทางด้านร่างกาย สื่อประกอบ
การเรียนการสอน เป็นต้น เม่ือได้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ ให้น ารูปแบบดงักล่าวไปทดลองใช้ เพื่อ
ศึกษาผลและน าผลมาปรับปรุงการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์และมี
ประสทิธิภาพมากท่ีสดุ โดยสิง่ส าคญัท่ีผู้ออกแบบควรค านงึถึงก็คือความสอดคล้องหรือความสมัพนัธ์
ในแตล่ะองค์ประกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ (Gagne; Briggs; & Wagner. 1992: 15-16) 
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บทที่ 3  
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
ในการวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพื่อพฒันาและศึกษาผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ

ส่งเสริมกรอบแนวคิดเติบโตและความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา
ตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจยัได้ด าเนินการน าเสนอหวัข้อตา่ง ๆ ตามล าดบัดงันี ้

การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
การสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้ฯ และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
การเก็บรวบรวมข้อมลู 
การจดักระท าและวิเคราะห์ข้อมลู 
 

ขอบเขตการวิจัย 
กลุ่มที่ศึกษา 

กลุม่ท่ีศกึษาในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ของโรงเรียนแห่งหนึง่ใน
สงักัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตบางนา จ านวน 1 ห้องเรียน 29 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2561  ซึ่งผู้ วิจัยท าการเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) จ านวน 1 ห้องเรียน ซึง่เป็นโรงเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ต ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐานระดบัชาติ และมีกรอบแนวคิดเติบโตในระดบัต ่า   

 

การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM และเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั  
การวิจัยครัง้นีมุ้่งด าเนินการพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแก้ปัญหา กรอบแนวคดิเตบิโตและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้นโดยการพัฒนารูปแบบในงานวิจัยนีไ้ด้ใช้ขัน้ตอนของการพัฒนารูปแบบ 4 
ขัน้ตอน (วารินทร์ รัศมีพรหม. 2542: 45-89; สมจิต จนัทร์ฉาย. 2557: 16-21; ทิศนา แขมมณี. 2557: 
201-204;  Dick; & Carey. 2006: 2-12; Johnson; & Foa. 1989: 21-31) คือ  1) การศึกษาข้อมูล
เบือ้งต้น ทฤษฎี แนวคิด หลกัการท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั 2) การสร้างและพฒันารูปแบบการจดัการ
เรียนรู้ฯ โดยมีการจดัท าโครงร่างรูปแบบ ตรวจสอบคณุภาพของรูปแบบและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ 3) ทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ฯ โดยน ารูปแบบท่ีได้พฒันาจากค าแนะน าของ
ผู้ เช่ียวชาญไปน าร่องทดลองใช้และ น าผลการน าร่องทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไข จากนัน้น าไปทดลอง
ใช้จริง 4) การประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ฯ ด้วยการน าข้อมูลผลการ
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ประเมินการทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้มาวิเคราะห์ และน าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงแก้ไข
สว่นท่ีบกพร่อง สรุปขัน้ตอนได้ดงัภาพประกอบ 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 ภาพประกอบ 2 ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยัและพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ 

ขัน้ตอนที่ 1 
การศกึษาข้อมลูพืน้ฐาน 

วิธีการ ศกึษาเอกสารและงานวิจยัข้อมลูพืน้ฐาน แนวคดิ ทฤษฎีท่ี
เก่ียวข้องส าหรับการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ ได้แก่ สภาพ
ปัญหา บริบทของกลุม่ตวัอยา่ง การจดัการเรียนรู้ 
ผลลัพธ์ กรอบแนวคดิการวิจยั 

ขัน้ตอนที่ 2 
การพฒันารูปแบบ    
การจดัการเรียนรู้และ

เคร่ืองมือวิจยั 
 

วิธีการ จดัท าโครงร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM เพื่อสง่เสริม
ความสามารถการแก้ปัญหา กรอบแนวคดิเตบิโตและผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนดงันี ้

1. ยกร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
2. สร้างเคร่ืองมือท่ีในงานวิจยั 
3. ประเมินตรวจสอบคณุภาพของรูปแบบและเคร่ืองมือท่ีใช้ใน   

           งานวิจยัโดยผู้ เช่ียวชาญ พร้อมทัง้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
4. ศกึษาน าร่องรูปแบบการจดัการเรียนรู้ก่อนน าไปใช้กบักลุม่    
     ตวัอยา่งและน าข้อมลูมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้จริง 

ผลลัพธ์ รูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM และเคร่ืองมือวิจยั ขัน้ตอนที่ 3  
การทดลองใช้รูปแบบ
การจดัการเรียนรู้ 

 

วิธีการ ศกึษาน าร่องทดลองกบักลุม่ตวัอยา่ง รวบรวมผลการศกึษา 
และทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
ผลลัพธ์ ผลของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM ท่ีสง่เสริมกรอบ
แนวคดิเตบิโต ความสามารถในการแก้ปัญหา และผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน 

วิธีการ 1.  วิเคราะห์ผลจากการทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
2. น าผลจากการทดลองมาปรับปรุงและแก้ไขรูปแบบการ     
  จดัการเรียนรู้ 

ผลลัพธ์ รูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM ท่ีสง่เสริมกรอบแนวคิด

เติบโตและความสามารถการแก้ปัญหา  

 

ขัน้ตอนที่ 4 
การประเมนิและ

ปรับปรุงรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้หลงัการ 

ทดลองใช้ 
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ขัน้ตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน แนวคดิ ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับงานวิจยั 
ผู้ วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน แนวคิด ทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนารูปแบบ โดยใน

การศกึษาผู้วิจยัได้ศกึษาข้อมลู 2 สว่น ดงัตอ่ไปนี ้
ส่วนท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกับสภาพการจดัการเรียนการ

สอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น พบวา่ 
การจดัการเรียนรู้เน้นการบรรยาย นกัเรียนจดจ า ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิต

จริงได้ (สสวท. 2555: 39; วิทยากร เชียงกลู. 2559) ครูสว่นใหญ่ยงัสอนเน้นให้จ าแนวคิดวิทยาศาสตร์
และการท าการทดลองตามท่ีก าหนดมากกว่าการคิดขัน้สงู ท าให้ผู้ เรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถสร้าง
ค าอธิบายท่ีใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์สนบัสนนุความคิดตนได้ (สสวท. 2558: 27-31) 

ผู้ เรียนยงัขาดความสามารถในการแก้ปัญหาหลายอย่าง เช่น การระบุปัญหาไม่
ชดัเจน  การออกแบบไม่ตรงกบัวตัถปุระสงค์ปัญหา เป็นต้น แตเ่ม่ือได้รับการจดัการเรียนรู้ไปสกัระยะ
หนึ่ง ผู้ เรียนมีความสามารถแก้ปัญหาได้ดีและคล่องแคล่วมากขึน้ (ปราณี หีบแก้ว; น้อยทิพย์ ลิม้ยิ่ง
เจริญ; และสมุนชาติ เจริญครบรีุ. 2552; เกตมุณี เหมรา, ชลาธิป สมาหิโต. 2559; อมรรัตน์ บบุผโชติ. 
2558; อาทิตยา พนูเรือง. 2559; Li; Huang; Jiang; & Chang. 2016)  

ผลของการทดสอบ O-NET และ TIMSS พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนด และผลคะแนนของการทดสอบ PISA พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นกัเรียนไทยมีความสามารถแก้ปัญหาท่ีคุ้นเคยได้เท่านัน้ สว่นปัญหาท่ีซบัซ้อนท าไมไ่ด้ รวมทัง้ความรู้
พืน้ฐานท่ีจ าเป็นมีไมเ่พียงพอตามมาตรฐานชาติและสากล (สสวท. 2556ง; สสวท. 2559ช) 

นกัเรียนในกลุ่มท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานจะมีความรู้สกึ
ท้อแท้เม่ือเจอปัญหาหรืออุปสรรค รวมทัง้เด็กกลุ่มนีมี้ความอดทนต่อสถานการณ์ยากล าบากหรือ
อปุสรรคท่ีเกิดขึน้ได้น้อย (สวาท ตลิะโพธ์ิ. 2558) 

ส่วนท่ี 2 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัแนวคิดทฤษฎี หลกัการการพฒันา
กรอบแนวคิดเติบโตและหลกัการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาโดยใช้กระบวนการออกแบบทาง
วิศวกรรม ดงันี ้

ทฤษฎีกรอบแนวคิดเติบโตของ ดแวก (Dweck. 2006) มีความเช่ือว่าความฉลาด
เปลี่ยนแปลงได้จากความพยายามในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมการพฒันา
กรอบแนวคิดเติบโต สามารถสรุปเป็นหลักการการพัฒนากรอบแนวคิดเติบโตได้เป็น 2 ข้อ ดังนี ้
หลกัการข้อท่ี 1 สร้างความเข้าใจสมองเปลี่ยนแปลงได้จากการพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ และหลกัการ
ข้อท่ี 2 สร้างมุมมองความฉลาดหรือความสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากการพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ 
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จากหลกัการการพฒันากรอบแนวคิดเติบโตทัง้สองข้างต้น ในงานวิจยัการพฒันารูปแบบ ฯ นี ้ผู้วิจยั
ได้เลือกวิธีการพฒันากรอบแนวคิดเติบโตท่ีน ามาใช้ในงานวิจยั 5 วิธี โดย 1 วิธี มาจากหลกัการท่ี 1 
สว่นอีก 4 วิธีมาจากหลกัการท่ี 2 ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

หลกัการท่ี 1 สร้างความเข้าใจสมองเปลี่ยนแปลงได้จากการพยายามเรียนรู้
สิ่งใหม่ วิธีท่ีน ามาใช้ในงานวิจัยนี ้ คือ วิธีการเรียนรู้การท างานสมองมีการเติบโตเม่ือมีการ
พยายามเรียนรู้สิง่ใหม ่โดยการให้ผู้ เรียนศกึษาการท างานของสมองวา่ สมองเกิดการเช่ือมโยงมาก
ขึน้และเติบโตแข็งแกร่งขึน้ เม่ือมีการพยายามฝึกฝนและเรียนรู้สิ่งใหม่ ท าให้คุณฉลาดหรือมี
ความสามารถมากขึน้ ซึ่งอาจใช้วิดีทัศน์ อนิเมชันหรือบทความในการสื่อสารว่า สมองมีการ
เปลี่ยนแปลง เม่ือได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ แล้วอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า ความฉลาดสามารถ
เปลี่ยนแปลงเติบโตได้ เ ม่ือพยายามเรียนรู้สิ่ งใหม่  (Blackwell, Trzesniewski, & Dweck, 
2007)(Blackwell; Trzesniewski; & Dweck. 2007: 253-255; Dweck. 2006: 218-219) 

หลกัการท่ี 2 สร้างมมุมองความฉลาดหรือความสามารถเปลี่ยนแปลงได้จาก
การพยายามเรียนรู้สิง่ใหม ่วิธีท่ีน ามาใช้ในงานวิจยันีมี้ 4 วิธี ดงันี ้

วิธีท่ี 1 การสื่อสารข้อความกรอบแนวคิดเติบโต โดยใช้วิธีการสื่อสาร
ข้อความกรอบแนวคิดเติบโตบนโจทย์ปัญหาหรือใช้ค าพูด ซึ่งข้อความกรอบแนวคิดเติบโตจะมี
ลกัษณะสง่เสริมให้พยายามเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถหรือความฉลาดในสิ่ง ๆ นัน้ ให้เติบโต
มากยิ่งขึน้ เช่น “ถ้าคณุได้ฝึกฝน/ได้ฝึกปฏิบตัิ..(สิ่งท่ีต้องการพฒันา/เรียนรู้)...มากขึน้ จะช่วยท าให้
สมองของคณุมีการเช่ือมโยงกนัแข็งแกร่งมากขึน้ คณุจะเป็นคนท่ีฉลาดหรือมีความสามารถใน...
(สิ่งท่ีต้องการพฒันา/เรียนรู้)…ได้ดีขึน้ (Paunesku. 2013; Revell. 2017)  และการสื่อสารข้อความ
กรอบแนวคิดเตบิโตเพ่ือปรับกรอบความคิดให้เกิดมมุมองใหม ่ซึง่มี 5 ลกัษณะ ได้แก่      1) ให้มอง
ข้อดีของตนเอง โดยไม่เปรียบเทียบกบัคนอ่ืน 2) ทกุอยา่งไมจ่ าเป็นต้องสมบรูณ์แบบในครัง้แรก แต่
ค่อยๆพฒันาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึน้ 3) หาหลกัฐานเสริมความคิดด้านลบ ให้เป็นด้านบวก เช่น 
ฉนัไม่ได้โง่ แตฉ่นัยงัไม่ได้เรียนรู้สิ่งนัน้ หรือฉนัไม่ได้ท าไม่ได้ แตฉ่นัยงัไม่ได้ท า 4) ให้ค าจ ากดัความ
ความผิดพลาดเป็นสิ่งท่ีท าให้ได้เรียนรู้ เพราะความผิดพลาด จะท าให้เราปรับปรุงจดุบกพร่องของ
ตนเอง และปรับปรุงจุดบกพร่องให้พัฒนาดียิ่งขึน้ 5) ละเลยความคิดท่ีเป็นอุปสรรคของ
ความก้าวหน้า หากความคิดใดหรือค าวิพากษ์วิจารย์ใดท่ีมีผลตอ่ความคิดของเรา ท าให้เราไม่กล้า
ท่ีจะเรียนรู้หรือลงมือปฏิบัติ ให้ไม่สนใจในความคิดนัน้ (พวงชมพู โจนส์. 2559: 3-5) โดยการ
สื่อสารข้อความกรอบแนวคิดเติบโตในงานวิจยันีจ้ะใช้การให้ผู้สอนสื่อสารข้อความในลกัษณะดงั
ข้างต้นระหวา่งการท ากิจกรรม 
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วิธีท่ี 2 การให้ผลป้อนกลบัท่ีเน้นกระบวนการและความพยายามในการ
ท างานให้ไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ โดยมีกระบวนการดงันี ้1) เร่ิมจากการฟังกระบวนการการได้มา
ของผลลพัธ์จากนกัเรียนก่อน 2) ให้เขาประเมินตนเองเพื่อสะท้อนการท างานกบัผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ 
3) ผู้สอนจะให้ผลปอ้นกลบัโดยเน้นท่ีกระบวนการและความพยายามของการท างานและการได้มา
ซึ่งผลลพัธ์นัน้ ๆ เพื่อผู้ เรียนได้เพิ่มความพยายามในการเรียนรู้และน าผลป้อนกลบัมาใช้ในการ
พฒันางานให้บรรลเุป้าหมาย โดยมีการยกตวัอย่างหรือแสดงหลกัฐานของการกระท าของผู้ เรียน
ประกอบการให้ผลป้อนกลบัด้วย เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจมากขึน้ เช่น คณุมี...(พฤติกรรมท่ี
แสดงถึงความพยายาม/กระบวนการการปฏิบตัิงานเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลพัธ์)...ซึ่งเห็นได้จาก... 
(หลกัฐานของพฤติกรรมในการปฏิบตัิงานท่ีแสดงถึงความพยายาม/กระบวนการการปฏิบตัิงาน
เพื่อให้ได้มาซึง่ผลลพัธ์)... แตถ้่าคณุต้องการ...(ระบเุปา้หมายของงาน)...คณุอาจปรับหรือเพิ่มเติม
....(ระบุสิ่งท่ีต้องการให้ปรับปรุงพฤติกรรม/กระบวนการการปฏิบตัิงาน)...จะท าให้งานของคณุดี
ยิ่งขึน้และสามารถบรรลเุปา้หมายได้  โดยลกัษณะของการให้ผลปอ้นกลบัควรเน้นเพื่อให้เกิดการ
พฒันา ไม่มุ่งตดัสินผลลพัธ์ของงาน และผลป้อนกลบัต้องเป็นสิ่งท่ีสามารถน าไปปฏิบตัิปรับปรุง
กระบวนการท างานได้ รวมทัง้ควรให้ผลปอ้นกลบัในสิ่งท่ีเขาท าดีแล้วควบคูก่บัสิ่งท่ีเขาต้องพฒันา 
(มลูนิธิยวุสถิรคณุ. 2559: 35-37; Dweck. 2006) 

วิธีท่ี 3 การตัง้เป้าหมาย วางแผนและด าเนินการเพื่อให้บรรลเุป้าหมาย 
โดยมีกระบวนการดงันี ้1) ให้ผู้ เรียนตัง้เปา้หมายของการเรียน 2) วางแผนการด าเนินงานท่ีปฏิบตัิ
ได้จริงเพื่อให้บรรลเุป้าหมาย 3)เขียนแผนการปฏิบตัิงานท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายให้ละเอียดชัดเจน 
ว่าจะต้องท าอะไร เม่ือไหร่ ท่ีไหน อย่างไร ใครเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานนีบ้้างและข้อมลูท่ีจ าเป็น
ในการท าให้บรรลเุปา้หมาย   4) ปฏิบตัิตามแผน 5) ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบตัิงานตามแผน
ว่ามีการพฒันาขึน้จากเดิมอย่างไรบ้าง เพื่อพิจารณาความส าเร็จท่ีเกิดขึน้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางท่ีดีขึน้อย่างไร อะไรท่ีควรพฒันาเพิ่มเติม อะไรท่ีปฏิบตัิได้ดีแล้ว จากนัน้หาวิธีการ/กลยทุธ์
เพื่อปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึน้ (มลูนิธิยวุสถิรคณุ .2559: 16-19; Dweck. 2006: 226-228) 

วิธีท่ี 4 การระลึกประสบการณ์ท่ีประสบความส าเร็จ โดยเร่ิมจากการใช้
ประสบการณ์ความส าเร็จท่ีผ่านความยากล าบากและความพยายามในการเรียนรู้ เพื่อน าไปสูก่าร
อภิปรายให้ได้มุมมองกรอบแนวคิดเติบโตท่ีว่า ความฉลาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากความ
พยายามในการเรียนรู้สิง่ใหม ่โดยวิธีการอาจท าได้หลายวิธี เช่น ให้ระลกึประสบการณ์ของตนเองท่ี
ประสบความส าเร็จจากความพยายาม การสมัภาษณ์บุคคล การอ่านบทความประวตัิบุคคลท่ี
ประสบความส าเร็จจากความเพียรพยายาม เชิญบุคคลท่ีประสบความส าเร็จจากความพยายาม
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มาเลา่ประสบการณ์ความส าเร็จท่ีเกิดขึน้เกิดจากความมุง่มัน่ ความพยายาม หรือ อาจใช้วิธีการให้
ผู้ เรียนเขียนจดหมายเพื่อให้ก าลังใจกับผู้ อ่ืน โดยเน้นการเขียนบรรยายเพื่อเล่าประสบการณ์
ความส าเร็จท่ีผ่านความยากล าบากและต้องใช้ความพยายามอย่างมากของผู้ เรียน (Aronson; 
Fried; & Good. 2002; Dweck. 2006: 10, 80-81)   

ในข้างต้นเป็นหลักการและวิธีการการพัฒนากรอบแนวคิดเติบโต (Growth 
mindset: GM) ท่ีใช้ในรูปแบบการจดัการเรียนรู้ในงานวิจยันี ้

แนวคดิการจดัการเรียนรู้สะเต็มศกึษา (STEM Eduation) โดยใช้กระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในชีวิตหรือสถานการณ์การท างานจริง โดยแนวคิดการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในงานวิจยันีไ้ด้ใช้หลกัการและขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
สสวท. ซึ่งหลกัการสะเต็มของสสวท. ครอบคลมุหลกัการของหน่วยงานและนกัการศึกษาหลาย
ท่าน  โดยหลกัการการจดัการเรียนรู้สะเต็มศกึษาตามแนวคิดของสสวท. มี 5 ประการ ดงันี ้1) เน้น
การบรูณาการความรู้และแนวปฏิบตัิทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ 2) สร้าง
ความเช่ือมโยงระหว่างความรู้ทัง้ 4 กับปัญหาในชีวิตประจ าวนัและการประกอบอาชีพ 3) เน้น
พฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี 21 4) สร้างการท้าทายความรู้ความสามารถของนกัเรียน 5) เปิดโอกาส
การแสดงความคดิเห็นและความเข้าใจในเนือ้หาทัง้ 4 วิชา   

ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้สะเต็มของสสวท. 6 ขัน้ตอนมีดงันี ้
ระบุปัญหา (Problem Identification) เป็นการท าความเข้าใจปัญหาท่ีท้า

ทาย รวมทัง้วิเคราะห์เง่ือนไขหรือข้อจ ากัดจากสถานการณ์ในชีวิตจริงหรือการประกอบอาชีพ      
เพื่อก าหนดขอบเขตของปัญหาในการสร้างชิน้งานหรือหาวิธีการในการแก้ปัญหา 

รวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับปัญหา (Related Information 
Search) เป็นการศกึษาค้นคว้าเพื่อรวบรวมข้อมลูและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกบัแนวทางการแก้ปัญหา รวมทัง้ใช้ข้อมลูและแนวคิดดงักลา่วประเมินความ
เป็นไปได้ ข้อดีและข้อจ ากดัของแตล่ะแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อเลือกวิธีการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสดุ 

ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Solution Design) เป็นการประยกุต์ใช้ข้อมลูและ
แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัวิธีการแก้ปัญหาท่ีเลือกไว้ในขัน้ตอนท่ี 2 เพื่อน ามาใช้ในการออกแบบชิน้งาน
หรือวิธีการในการแก้ปัญหา ตามข้อจ ากดัและเง่ือนไขท่ีก าหนด 



  65 

วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา (Planning and Development) เป็นการ
วางแผนการด าเนินการแก้ปัญหาตามการออกแบบในขัน้ท่ี 3 โดยให้มีการก าหนดล าดบัขัน้ตอน
ของการท างาน จากนัน้ด าเนินการสร้างชิน้งานหรือวิธีการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 

ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิน้งาน (Testing, 
Evaluation and Design Improvement) เป็นการทดสอบและประเมินชิน้งานหรือวิธีการท่ีเป็น
ผลผลิตจากขัน้ตอนท่ี 4 โดยในการทดสอบและประเมินผลให้มีการบนัทึกผลการทดสอบ และน า
ผลมาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงและพฒันาชิน้งานหรือวิธีการแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 

น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิน้งาน (Presentation) เป็น
การน าเสนอแนวคิดและการด าเนินการแก้ปัญหาหรือสร้างชิน้งานหรือพฒันาวิธีการให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ  
เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการพฒันาผลการปฏิบตัิงานตอ่ไป (สสวท. 2560) 

จากข้อมลูสภาพการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลกัการ แนวคิด ทฤษฏีของกรอบ
แนวคิดเติบโตและการจดัการเรียนรู้สะเต็มศกึษาโดยใช้กระบวนการทางวิศวกรรมในข้างต้นผู้วิจยัได้
น าข้อมลูดงักลา่วมาใช้ในการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM เพื่อสง่เสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหา กรอบแนวคิดเติบโตและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชัน้
มธัยมศึกษาตอนต้น โดยการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM เป็นอย่างไร สามารถศึกษา
รายละเอียดของการพฒันาได้ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

 
ขัน้ตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM และเคร่ืองมือวจิัย 
การพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM 

จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษาบริบทของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน
ปัจจบุนั พบว่า ปัญหาการจดัการเรียนการสอนในปัจจบุนัยงัเน้นบรรยาย ไม่ส่งเสริมการคิดขัน้สงู 
ประกอบกบัผู้ เรียนยงัขาดความสามารถในการแก้ปัญหา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า และผู้ เรียนใน
กลุ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานจะมีความท้อแท้เม่ือประสบปัญหาหรือ
อปุสรรค มีความเพียรพยายามอดทนต่อสถานการณ์ยากล าบากได้น้อย (สวาท ติละโพธ์ิ. 2558) 
จึงท าให้ผู้ วิจัยสนใจท่ีจะพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีจะช่วยแก้ปัญหาดงักล่าว แต่
เน่ืองจากปัจจบุนันโยบายของชาติ ได้ก าหนดให้การจดัการเรียนรู้ในรูปแบบของการจดัการเรียนรู้
สะเต็มศึกษาผ่านกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมตามสสวท. แต่ปัญหาของความท้อแท้หรือ
ความเพียรพยายามอดทนต่อความยากล าบากในการเรียนรู้นัน้ การจดัการเรียนรู้สะเต็มไม่ได้มี
หลกัการในการพฒันาในด้านนี ้และยิ่งไปกว่านัน้หลกัการการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษายงัเน้น
ปัญหาท่ีท้าทาย ยิ่งจะสง่ผลให้ผู้ เรียนบางสว่นท้อแท้ได้ง่ายมากขึน้ สอดคล้องกบังานวิจยัของ คริส
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โตฟิก (Kristofic. 2014:18,55) ท่ีแสดงให้เห็นว่าปัญหากรอบแนวคิดของผู้ เรียนเป็นอุปสรรคต่อ
การจดัการเรียนการสอนสะเตม็ศกึษาให้ประสบความส าเร็จ ดงันัน้การจดัการเรียนการสอนสะเต็ม
ให้มีประสิทธิภาพควรส่งเสริมกรอบแนวคิดเติบโตให้ผู้ เรียนด้วย เน่ืองจากการท่ีผู้ เรียนมีกรอบ
แนวคิดเติบโตจะช่วยให้ผู้ เรียนมีความพยายามในการเรียนรู้และน าผู้ เรียนไปสู่การประสบ
ความส าเร็จในการเรียนและประสบความส าเร็จในชีวิตด้วย (Dweck. 2006) และจากการ
ศึกษาวิจัยของดแวก (Dweck. 2006) กว่า 20 ปี พบว่า บุคคลทั่วไปจะมีกรอบแนวคิดเติบโตอยู่
ประมาณร้อยละ 40 สว่นอีกร้อยละ 60 ยงัไมเ่ป็นกรอบแนวคดิเติบโตท่ีสมบรูณ์ ด้วยเหตผุลทัง้หมด
ข้างต้น จึงเป็นท่ีมาของการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM ท่ีมาจากการบรูณาการการ
จดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาโดยผ่านกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมร่วมกับการพฒันากรอบ
แนวคิดเติบโต เพื่อท าให้การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัช่วย
ส่งเสริมกรอบแนวคิดเติบโต  ความสามารถในการแก้ปัญหา และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนให้กบั
ผู้สอนด้วย ซึง่รายละเอียดขัน้ตอนของการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM มีดงันี ้

1) ยกร่างหลกัการของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM ได้มาจากการน าหลกัการของ
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ท่ีใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมของ 
สสวท. ซึ่งมีหลกัการการจดัการเรียนรู้ 5 ข้อ ได้แก่ 1) เน้นการบูรณาการความรู้และแนวปฏิบตัิทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ 2) สร้างความเช่ือมโยงระหว่างความรู้ทัง้ 4 กับ
ปัญหาในชีวิตประจ าวนัและการประกอบอาชีพ 3) เน้นพฒันาทักษะในศตวรรษท่ี 21 4) สร้างการ   
ท้าทายความรู้ความสามารถของนกัเรียน 5) เปิดโอกาสการแสดงความคิดเห็นและความเข้าใจใน
เนือ้หาทัง้  4 วิชา (สสวท. 2560) กบั หลกัการการพฒันากรอบแนวคิดเติบโต (Growth mindset: GM) 
ท่ีได้จากการสงัเคราะห์เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนากรอบแนวคิดเติบโต จนได้เป็น
หลกัการการพฒันากรอบแนวคิดเติบโต 2 ข้อ ได้แก่ 1) สร้างความเข้าใจสมองเปลี่ยนแปลงได้จาก
การพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ 2) สร้างมุมมองความฉลาดหรือความสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากการ
พยายามเรียนรู้สิง่ใหม(่Aronson; Fried; & Good. 2002; Blackwell; Trzesniewski; & Dweck. 2007; 
Dweck. 2006; Dweck. 2008; Revell. 2017; Ricci. 2013: 108-122; Mueller; & Dweck. 1998; 
O'Rourke; Peach; Dweck; & Popovic. 2016; Ostrow; Schultz; & ArroyoI. 2014; Paunesku. 
2013; MindsetWorks. 2012;  ชนิตา รุ่งเรืองและคณะ. 2559: 9; พวงชมพ ูโจนส์. 2559: 3-5; มลูนิธิ
ยวุสถิรคณุ. 2559; 36-37)  มาบรูณาการกนัจนได้เป็นหลกัการของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM 
5 ข้อ ดงันี ้1) เน้นการบรูณาการและการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์
ท่ีเช่ือมโยงกบัปัญหาในชีวิตประจ าวนัและการประกอบอาชีพ 2) เน้นพฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี 21 3) 
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สร้างการมมุมองความฉลาดเปลี่ยนแปลงได้จากการพยายามเรียนรู้การปัญหาท่ีท้าทายใหม่ ๆ 4) 
เน้นการรู้และเข้าใจสมองเปลี่ยนแปลงได้ 5) เปิดโอกาสการแสดงความคิดเห็นและความเข้าใจใน
เนือ้หาวิชาและกรอบแนวคิดเติบโต ซึง่แตล่ะข้อของหลกัการของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM มี
รายละเอียดการบรูณาการดงัตาราง 6 
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ตาราง 6 ท่ีมาของหลกัการรูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM  
 

หลักการของจัดการเรียนรู้ 
STEMGM 

หลักการจัดการเรียนรู้ 
STEM  

หลักการวิธีการสร้าง GM 

 

1) เน้นการบรูณาการและการ

ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิศวกรรมและ

คณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกบั

ปัญหาในชีวิตประจ าวนัและ

การประกอบอาชีพ 

1) เน้นการบรูณาการความรู้

และแนวปฏิบตัทิาง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรม คณิตศาสตร์   

- 

2) สร้างความเช่ือมโยง

ระหวา่งความรู้ทัง้ 4 กบั

ปัญหาในชีวิตประจ าวนัและ

การประกอบอาชีพ       

- 

2) เน้นพฒันาทกัษะใน

ศตวรรษท่ี 21 

3) เน้นพฒันาทกัษะใน

ศตวรรษท่ี 21  

- 

3) สร้างการมมุมองความ

ฉลาดเปลี่ยนแปลงได้จาก

การพยายามเรียนรู้การ

ปัญหาท่ีท้าทายใหม ่ๆ 

4) สร้างการท้าทายความรู้

ความสามารถของนกัเรียน 

2) สร้างมมุมองความฉลาดหรือ

ความสามารถเปลี่ยนแปลงได้

จากการพยายามเรียนรู้สิง่ใหม ่

4) เน้นการรู้และเข้าใจสมอง

เปลี่ยนแปลงได้ 

 1) สร้างความเข้าใจสมอง

เปลี่ยนแปลงได้จากการพยายาม

เรียนรู้สิง่ใหม ่

5) เปิดโอกาสการแสดงความ

คิดเห็นและความเข้าใจใน

เนือ้หาวิชาและกรอบแนวคดิ

เติบโต 

5) เปิดโอกาสการแสดงความ

คิดเห็นและความเข้าใจใน

เนือ้หาทัง้ 4 วิชา  

1) สร้างความเข้าใจสมอง

เปลี่ยนแปลงได้จากการพยายาม

เรียนรู้สิง่ใหม ่
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2)  ก าหนดร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM ผู้วิจยัได้น าหลกัการการจดัการเรียนรู้
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM ในข้างต้น มาพัฒนาขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ตามแนวทางของ สสวท. ซึง่เป็นนโยบายชาติ โดยมีขัน้ตอนการ
จดัการเรียนรู้ 6 ขัน้ตอน ดงันี ้1) ระบุปัญหา 2) รวบรวมข้อมลูและแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหา  3) 
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 4) วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 5) ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง
แก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิน้งาน 6) น าเสนอการแก้ปัญหา ร่วมกบัวิธีการพฒันากรอบแนวคิดเติบโต 
5 วิธี ตามหลกัการการพฒันากรอบแนวคิดเติบโต  ได้แก่ 1) สร้างความเข้าใจสมองเปลี่ยนแปลงได้
จากการเรียนรู้สิ่งใหม่ 2) สื่อสารข้อความท่ีสื่อว่า ความฉลาดหรือสติปัญญาหรือความสามารถ
เปลี่ยนแปลงเติบโตได้จากความพยายามการเรียนรู้สิ่งใหม่ 3) การให้ผลป้อนกลบัท่ีเน้นการพฒันา
กระบวนการการท างานให้ดียิ่งขึน้ และชมท่ีความพยายามของผู้ เรียนในการท าสิ่งต่าง ๆ ซึ่งหาก
ต้องการให้ผลงานดีกว่าเดิมจ าเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มความพยายามมากขึน้ 4) การ
ตัง้เปา้หมาย วางแผนการด าเนินงานและปฏิบตัิตามแผนเพื่อให้บรรลเุปา้หมาย โดยให้มีการพิจารณา
ความส าเร็จท่ีเกิดขึน้ว่ามีการพัฒนาจากเดิมอย่างไรและอะไรท่ีควรพัฒนาเพิ่มเติม 5) เรียนรู้
ประสบการณ์ผู้ อ่ืนท่ีประสบความส าเร็จจากความพยายาม ท าให้ได้ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM ซึ่งมีขัน้ตอน 7 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ท่ี 1 สร้างความเช่ือ (Make 
believe) ขัน้ท่ี 2 ระบุปัญหา (Identify Problem) ขัน้ท่ี 3  รวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง 
(Collect Relevant Information and Concept) ขัน้ท่ี 4 ออกแบบการแก้ปัญหา (Design Solution) 
ขัน้ท่ี 5 วางแผนและแก้ปัญหา (Plan and Solve Problem) ขัน้ท่ี 6 ประเมินผลงาน (Evaluate 
Products) และขัน้ท่ี 7 น าเสนอและสะท้อนการเรียนรู้ (Present and Reflect Learning)  โดยในการ
น ากรอบแนวคิดเติบโตเข้ามาใช้ร่วมกบักระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมนัน้  ได้น าเข้ามาใช้ในขัน้
ท่ี 1  3  6 และ 7 โดยขัน้ท่ี 1 เป็นขัน้สร้างความเช่ือ เพื่อให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและมีมมุมองกรอบ
แนวคิดเติบโต โดยใช้หลกัการพฒันากรอบแนวคิดเติบโต 1 และ 2  คือ 1) สร้างความเข้าใจว่าสมอง
เปลี่ยนแปลงได้จากการพยายามเรียนรู้สิ่งใหม ่และ 2) สร้างมมุมองวา่ความฉลาดหรือความสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้จากการพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ด้วยวิธี 1 และ 4 และในขัน้ท่ี 3  6 และ 7 นัน้  มีการน า
วิธีการพฒันากรอบแนวคิดเติบโตภายใต้หลกัการพฒันากรอบแนวคิดเติบโตทัง้ 2 โดยการน าวิธีการ
พัฒนากรอบแนวคิดเติบโตท่ี 2-4 เข้าไปใช้ร่วมกันกับการจัดการเรียนรู้สะเต็มผ่านกระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม และมีการจดับรรยากาศการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ เรียนรู้สกึปลอดภยัเป็นมิตร กล้า
แสดงออก ไมต่ดัสนิความถกูผิดของความคิด แตเ่น้นเปา้หมายเพื่อเรียนรู้และพฒันา เข้ามาร่วมใช้ใน
การจดัการเรียนรู้ของรูปแบบนีด้้วย สามารถสรุปแผนผงัการพฒันารูปแบบ STEMGM ได้ดงันี ้
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ภาพประกอบ 3 การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM 

 

หลักการสะเตม็ของสสวท. 
1. เน้นการบรูณาการความรู้และแนวปฏิบตัิ STEM 
2. สร้างความเช่ือมโยง STEM กบัปัญหาในชีวิตและการประกอบ
อาชีพ 

3.  เน้นทกัษะในศตรวรรษท่ี 21 
4.  สร้างการท้าทายความรู้ความสามารถของนกัเรียน  
5.  เปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นและความเข้าใจในเนือ้หาทัง้4วิชา 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEM ใช้กระบวนการออกแบบ
ทางวิศวกรรม 
1. ระบปัุญหา  
2. รวบรวมข้อมลูและแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหา 
3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา  
4. วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 
5. ทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือ   
 ชิน้งาน  

6. น าเสนอการแก้ปัญหา  

 

หลักการการพฒันากรอบแนวคดิเตบิโต  
1. สร้างความเข้าใจสมองเปลี่ยนแปลงได้จากการพยายาม   
    เรียนรู้สิ่งใหม่  
2. สร้างมมุมองความฉลาดหรือความสามารถเปลี่ยนแปลงได้จาก
การพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ 

การพฒันากรอบแนวคดิเตบิโต 5 วิธี 
1. สร้างความเข้าใจสมองเปลี่ยนแปลงได้จากการเรียนรู้สิ่งใหม่ 
2. สื่อสารข้อความท่ีสื่อวา่ ความฉลาดเปลี่ยนแปลงเติบโตจาก
ความพยายาม  

3. การให้ผลปอ้นกลบัท่ีเน้นกระบวนการและความพยายาม  
4. การตัง้เปา้หมาย วางแผนการด าเนินงานและปฏิบตัิตามแผน
เพ่ือให้บรรลเุปา้หมาย โดยให้มีการพิจารณาความส าเร็จที่
เกิดขึน้วา่มีการพฒันาจากเดิมอย่างไรและอะไรท่ีควรพฒันา
เพ่ิมเติม  

5. ระลกึประสบการณ์ตนเองหรือเรียนรู้จากประสบการณ์ผู้ อ่ืนท่ี
ประสบความส าเร็จจากความพยายาม 

 

หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM  
1) เน้นการบรูณาการและการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ 

    ท่ีเช่ือมโยงกบัปัญหาในชีวิตประจ าวนัและการประกอบอาชีพ  

2) เน้นพฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี 21  

3) สร้างการมมุมองความฉลาดเปลี่ยนแปลงได้จากการพยายามเรียนรู้การปัญหาท่ีท้าทายใหม่ 

ๆ  

4) เน้นการรู้และเข้าใจสมองเปลี่ยนแปลงได้  

5) เปิดโอกาสการแสดงความคิดเหน็และความเข้าใจในเนือ้หาวิชาและกรอบแนวคิดเติบโต 

                         รูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM 

1) สร้างความเช่ือ (Make believe) 

2) ระบปัุญหา (Identify Problem)  

3) รวบรวมข้อมลูและแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง (Collect Relevant Information and Concept)  

4) ออกแบบการแก้ปัญหา (Design Solution)  

5) วางแผนและแก้ปัญหา (Plan and Solve Problem)  

6) ประเมินผลงาน (Evaluate Products)  

การจัดบรรยากาศใน 
การจัดการเรียนรู้ 

 

ให้ผู้ เรียนรู้สกึปลอดภยั 

กล้าแสดงออก เป็นมิตร   

ไม่ตดัสินความถกูผิดของ

ความคิด แต่เน้นเปา้หมาย

เพ่ือเรียนรู้และพฒันาให้ดี

ย่ิงขึน้ 
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จากภาพประกอบ 3 การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM ในข้างต้น ท่ีแสดงให้
เห็นรายละเอียดของแนวคดิในการพฒันารูปแบบ ตอ่ไปเป็นการน าเสนอรายละเอียดแตล่ะขัน้ตอน
ของกระบวนการการเรียนรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหา กรอบแนวคดิเตบิโตและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ดงัตาราง  7  

 
ตาราง 7 การสรุปรูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM เพื่อสง่เสริมความสามารถในการแก้ปัญหา 
กรอบแนวคดิเตบิโต และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน    
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ บทบาทผู้เรียน บทบาทผู้สอน 

ขั ้นที่  1 ส ร้างความเ ช่ือ  (Make 

believe)สร้างความเข้าใจเก่ียวกับ

กรอบแนวคิดเติบโตท่ีมีความเช่ือ

ว่าสมองเปลี่ยนแปลงเติบโตได้

จากการพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่

ผ่านการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น 

การศึกษาการท างานและเติบโต

ของสมองในศาสตร์ของ          นิวโร

พ ล า ส ติ ก  ( Neuroplsticity), 

การศึกษาประวตัินักวิทยาศาสตร์

ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีเรียน รวมทัง้

แสดงวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ 

 

- เรียนรู้เก่ียวกับกรอบแนวคิด

เติบโตการศึกษาการท างาน

และเติบโตของสมอง, ประวตัิ

นกัวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบั

เร่ืองที่เรียน  

- อภิปรายเก่ียวกบัการพัฒนา

ของสมองหรือความฉลาด

ห รื อ ค ว า ม ส า ม า ร ถ

เปลี่ยนแปลงพัฒนาได้จาก

ความพยายามเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  

- ศึกษาวัตถุประสงค์ของการ

เรียนรู้ 

 

- กระตุ้ นและน าเสนอให้นักเรียนเข้าใจ

กรอบแนวคิดเติบโต โดยใช้สื่อ ท่ี เ ป็น

วิดีทัศน์ อนิเมชัน บทความ เก่ียวกับการ

ท างานของสมองและการเปลี่ยนแปลง

เติบโตของสมองด้วยการพยายามเรียนรู้

สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นวิดีทศัน์ อนิเมชนั บทความ 

รวมถึงตัวอย่างของนักวิทยาศาสตร์ท่ี

เ ก่ียวข้องกับเ ร่ืองท่ีเ รียนรู้  และประสบ

ความส าเร็จจากความเพียรพยายาม  

 - น าผู้ เรียนอภิปรายเก่ียวกบักรอบแนวคิด

เติบโต เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการรับรู้

ว่ า ค ว ามฉลาดห รื อสติ ปัญญาห รือ

ความสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากการ

พยายามเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 

- แสดงและอธิบายวัตถุประสงค์ของการ

เรียนรู้  
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ตาราง 7 (ตอ่)  
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ บทบาทผู้เรียน บทบาทผู้สอน 

ขั ้นที่  2  ระบุปัญหา ( Identify 

Problem) 

พิจารณาท าความเข้าใจปัญหาท่ี

ท้ าทายความสามา รถ  จ าก

สถานการณ์ในชีวิตจริงหรือการ

ป ร ะ ก อบ อ า ชี พ  แ ล ะ ร ะ ด ม

ความคิดเพ่ือระบุปัญหา เง่ือนไข

ข้อจ ากดัจากสถานการณ์  

- ศึ ก ษ า แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์

สถานการณ์ปัญหาเพ่ือระบุ

ปัญหา เง่ือนไขและข้อจ ากัด

จากสถานการณ์ท่ีก าหนดได้ 

- ระดมความคิดและอภิปราย

ข้อมูลของตนเองกับเพ่ือนใน

กลุ่มเพ่ือระบุปัญหา เง่ือนไข

และข้อจ ากัดท่ีจะน าไปสู่การ

หาวิธีการแก้ปัญหา  

- น าเสนอสถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริงท่ี

ท้าทายหรือการประ กอบอาชีพและเป็น

ปัญหาที่มีวิธีการแก้ปัญหาได้หลากหลาย  

– ถามค าถามกระตุ้ นเพ่ือช่วยให้ผู้ เ รียน

สามารถระบุปัญหาท่ีสามารถส ารวจ

ตรวจสอบได้ หากผู้ เรียนระบุปัญหาไม่ได้ 

ให้ใช้ค าถามเพ่ือช่วยเหลือผู้ เรียน 

ขั ้นที่  3 รวบรวมข้อมูลและ
แนวคิดที่ เ ก่ี ยว ข้อง  ( Collect 

Relevant Information and Concept) 

วิเคราะห์แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับ

ปัญหา วางแผนการสืบค้นข้อมูล

ห รื อส า ร ว จต ร วจสอบ  และ

รวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูล

และแนวคิดหลักท่ีเก่ียวข้องกับ

ปัญหา 

- ตั ง้ เ ป้ า หม า ย  ว า ง แ ผน 

ทบทวนแผนและด าเนินการ

การสืบค้นข้อมูลหรือส ารวจ

ตรวจสอบแนวคิ ดหลัก ท่ี

เก่ียวข้องกับปัญหาตามแผน

ท่ีวางไว้  

- ด าเนินการรวบรวมข้อมูล

แนวคิดหลักท่ีเ ก่ียวข้องกับ

ปัญหาตามแผนท่ีวางไว้  

- สรุปข้อมลูและแนวคิดหลกัท่ี

เก่ียวข้องกบัปัญหา 

- กระตุ้ นผู้ เ รียนตัง้ เป้าหมาย วางแผน

ทบทวนการสืบ ค้น ข้อมูลห รือส า รวจ

ตรวจสอบแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหา 

- ให้ค าแนะน าและใช้ค าถามกระตุ้ นให้

ผู้ เรียนคิดทบทวนพิจารณาความเพียงพอ

ส าหรับการแก้ปัญหา  

- แนะน าแหลง่ข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือ  

- ช่ื นชม เ ม่ือผู้ เ รี ยนแสดงออกถึ งความ

พยายามในการสืบค้นหรือส ารวจตรวจสอบ 

พร้อมยกตวัอยา่งพฤติกรรมที่ผู้ เรียนแสดงถึง

ความพยายาม 

-  ให้ค าแนะน าช่วยเหลือเพ่ือให้ผู้ เรียนสรุป

ข้อมลูและแนวคิดที่เก่ียวข้องกบัปัญหา 
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ตาราง 7 (ตอ่)  
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ บทบาทผู้เรียน บทบาทผู้สอน 

ขัน้ที่  4 ออกแบบการแก้ปัญหา 
(Design Solution) 

การน าแนวคิดหลักท่ีเก่ียวข้องกับ

การแก้ปัญหามาใช้ในการหาวิธีการ

แก้ปัญหาและเลือกวิธีการแก้ปัญหา

ท่ีดีท่ีสุด ตามข้อจ ากัดและเง่ือนไข

ของสถานการณ์ รวมทัง้ออกแบบ

วิธีการแก้ปัญหา ให้ละเอียดชดัเจน

และแสดงเหตผุลการออกแบบตาม

หลักการทางวิชาการ และก าหนด

เกณฑ์ในการประเมินผลงานท่ีได้จาก

การแก้ปัญหา 

 

 

-ระดมความคิดเ พ่ือหาวิ ธีการ

แก้ปัญหา 

- ประเมินความเป็นไปได้ ข้อดี 

ข้อจ ากัดในการเลือกแนวทางการ

แ ก้ ปัญหา แล ะ แสด ง เ ห ตุ ผ ล

ประกอบ 

- ระดมความคิด และอภิปราย

เพ่ือให้ได้แนวทางในการออกแบบ

ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ต า ม วิ ธี ก า ร

แก้ปัญหาที่ได้เลือกไว้ 

- ออกแบบการแ ก้ ปัญหาตาม

แนวทางท่ีได้ เลือกไว้  โดยระบุ

รายละเอียดให้ชัดเจน เช่น ช่ือ 

วสัดท่ีุใช้ หน้าท่ี ขนาด พร้อมทัง้ให้

เหตผุลตามหลกัการทางวิชาการ  

- ระดมความคิดเพ่ือก าหนดเกณฑ์

การประเมินผลงานท่ีได้จากการ

แก้ปัญหา 

-กระตุ้นให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการ

ระดมความคิดหาวิธีการแก้ปัญหา 

เลือกวิธีการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสดุตาม

หลกัการทางวิชาการ  

- เ น้ นย า้ ใ ห้ ผู้ เ รี ยนแสดงกา ร

อ อ ก แ บ บ ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ท่ี มี

รายละเอียดชัดเจนเพียงพอท่ีจะ

น า ไป ใ ช้ ในการวางแผนและ

ด าเนินการแก้ปัญหาได้ พร้อมทัง้

ใ ห้ ผู้ เ รี ย น แ ส ด ง เ ห ตุ ผ ล ก า ร

อ อ ก แ บบต า มห ลั ก ก า ร ท า ง

วิชาการ 

-น าอภิปรายเพ่ือให้ผู้ เรียนได้ระดม

ความคิดในการก าหนดเกณฑ์การ

ประ เมิ นผลงาน ท่ี ไ ด้ จากการ

แก้ปัญหา 
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ตาราง 7 (ตอ่)  
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ บทบาทผู้เรียน บทบาทผู้สอน 

ขัน้ที่  5 วางแผนและแก้ปัญหา 
(Plan and Solve Problem) 

วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา

ตามแนวทาง ท่ี ไ ด้ออกแบบไว้  

อย่างเป็นขัน้ตอนและปฏิบัติได้

จริง  
 

- ระดมความคิดเพ่ือวางแผนการ

ปฏิบตัิงานท่ีสามารถปฏิบตัิได้จริง

ตามท่ีได้ออกแบบไว้ โดยผู้ เรียน

ก าหนด วิ ธีการ ก าหนดบุคคล 

เวลา และอุปสรรคท่ีอาจเกิดขึน้

พร้อมทัง้หาแนวทางการแก้ไข

อปุสรรคด้วย 

- ปฏิบัติและด าเนินการแก้ปัญหา

ตามแผนการแก้ปัญหาและบันทึก

สิ่งต่าง ๆ ระหวา่งการท างานทกุครัง้  

- ตรวจสอบติดตามงานเพ่ือให้ได้

แผนและการด าเนินงานเป็นไป

ตาม เป้ าหมาย  เ ง่ื อน ไ ขและ

ข้อจ ากดัท่ีก าหนด 

- กระตุ้ นช่วยเหลือสนับสนุนให้

ผู้ เรียนวางแผนการด าเนินงานเพ่ือ

แ ก้ ปัญหาต ามแน วท า ง ท่ี ไ ด้

ออกแบบไว้อย่างเป็นขัน้ตอนและ

ปฏิบตัิได้จริง 

- ใ ห้ค าแนะน า  และใ ช้ค าถาม

ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ ผู้ เ รี ย น มี ส่ ว น ร่ ว ม

วางแผนและการด า เ นินการ

แก้ปัญหา  

- เ น้ น ย ้า ใ ห้ ผู้ เ รี ย นพิ จ า รณา

แผนการด าเนินงานในประเด็น

ความสอดคล้องของแผนการ

ด าเนินงานกับเป้าหมายข้อจ ากัด 

เ ง่ือนไข ความเป็นไปได้  ข้อ ดี

ข้อจ ากดั อปุสรรคท่ีอาจจะเกิดขึน้  

ร ว ม ทั ้ง ก า ร ใ ช้ เ ว ล า อ ย่ า ง มี

ประสทิธิภาพ 
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ตาราง 7 (ตอ่)  
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ บทบาทผู้เรียน บทบาทผู้สอน 

ขัน้ที่  6 ประเมินผลงาน (Evaluate 

Products) ประเมินผลงานโดยการ

ทดสอบจดุเด่น จดุควรปรับปรุงและ

น าข้อมูลมาใช้ปรับปรุงผลงานหรือ

ก า ร ออกแบบ  จ ากนั น้ ท า ก า ร

ทดสอบซ า้จนได้ผลงาน ท่ีดี ท่ีสุด

รวมทัง้สะท้อนความก้าวหน้าของ

ผลงาน  

- ทดสอบและน าผลการทดสอบมา

ระดมความคิดในการปรับปรุงชิน้งาน

หรือการออกแบบ และทดสอบซ า้ 

โดยใ ช้หลักการและเหตุผลตาม

หลักการทางวิชาการ เ พ่ือใ ห้ ไ ด้

ผลงานการแก้ปัญหาท่ีเป็นไปตาม

เง่ือนไข ข้อจ ากัดและเป็นผลงานดี

ท่ีสดุ  

- บันทึกผลการทดสอบ จุดเด่นและ

จุดควรป รับปรุงทุกค รั ง้ของการ

ทดสอบ 

- สะท้อนสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการปฏิบตัิ 

พัฒนาและปรับปรุงผลงาน เพ่ือให้

ผู้ เ รียนได้เห็นความพยายามและ

ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ 

- กระตุ้ นผู้ เ รียนอภิปรายอย่าง

สร้างสรรค์ ด้วยหลักการและ

เหตผุล  

- เ น้นใ ห้ผู้ เ รียนใ ช้ เกณฑ์การ

ประเมินผลงานท่ีได้ก าหนดไว้ ใน

การพิจารณาและประเมินผลงาน

ของกลุม่ตนเองและกลุม่เพ่ือน  

- ให้ผลป้อนกลับและค าชมท่ี

กระบวนการกับความพยายาม

ในการแก้ปัญหาจนได้ผลงานท่ีดี

ท่ีสุด และสะท้อนให้ผู้ เ รียนได้

เห็นถึงพฒันาการในด้านความรู้

และความสามารถของผู้ เ รียน 

รวมทัง้สื่อสารให้ผู้ เรียนได้รับรู้ถึง

มมุมองกรอบแนวคิดเติบโต เช่น 

การท างานครัง้แรกไม่จ าเป็นต้อง

สมบรูณ์แบบ ความล้มเหลวเป็น

สิ่ ง ป ก ติ ท่ี เ กิ ด ขึ ้น ไ ด้  ค ว า ม

พยายามเป็นสิ่ งส าคัญท่ีช่วย

พัฒนาความสามารถหรือความ

ฉลาดหรือสติปัญญาให้เพิ่มมาก

ขึน้ 
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ตาราง 7 (ตอ่)  
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ บทบาทผู้เรียน บทบาทผู้สอน 

ขัน้ที่  7 น าเสนอและสะท้อน
การเรียนรู้ (Present and Reflect 

Learning)   

ว า ง แ ผนก า รน า เ ส นอและ

น าเสนอหลักการ  แนวคิดทาง

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี วิ ธีการแก้ปัญหา 

และผลการแก้ปัญหา รวมทัง้

ก าหนดเกณฑ์การประเมินและ

ประเมินผลงานกับการน าเสนอ

ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เพ่ือให้ได้

ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึน้ ซึ่งในการประเมินต้องยึด

หลักการทางวิชาการและต้อง

สื่อสารในทางสร้างสรรค์ รวมทัง้

สะท้อนสิ่งท่ีได้เรียนรู้และสื่อสาร

ค าพูดท่ีส่งเสริมมุมมองกรอบ

แนวคิดเติบโต   

- ระดมความคิด เ พ่ือก าหนด

เกณฑ์การน าเสนอผลงาน 

- ว า ง แผนกา รน า เ สนอและ

น าเสนอแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีใช้ 

รวมทัง้ วิธีการแก้ปัญหาและผล

ของการแก้ปัญหา  

- ประเมินผลงานและการน าเสนอ

ของกลุ่มตนเองและกลุ่มอ่ืน ๆ 

ตามเกณฑ์ท่ีร่วมกนัก าหนด  

- รับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนเพ่ือ

น ามาใช้ปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึน้ 

ร ว ม ทั ้ ง อ ภิ ป ร า ย แ ล ะ ใ ห้

ข้อเสนอแนะตามหลักการทาง

วิชาการและสร้างสรรค์ 

- ระลึกประสบการณ์การเรียนรู้

ของตนเองและสิ่งท่ีได้เรียนรู้จาก

ผู้ อ่ื น  โดยการสะท้อนสิ่ ง ท่ี ไ ด้

เ รี ย น รู้  ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า 

ความส าเร็จความผิดพลาด ข้อดี 

ข้อท่ีควรปรับปรุงแก้ไข เพ่ือเรียนรู้

และน า ไป ฝึกฝนและพัฒนา

ตนเองให้ดียิ่งขึน้  

-น าอภิปรายเพ่ือให้ผู้ เ รียนได้ระดม

ความคิดในการก าหนดเกณฑ์การ

ประเมิน 

- กระตุ้นและสร้างกติกาให้กบัผู้ เรียนใน

การอภิปรายอยา่งสร้างสรรค์เพ่ือให้การ

อภิปรายเป็นการน าเสนอมุมมองช่วย

ให้การปฏิบัติงาน ผลงาน และการ

น าเสนอผลงานดียิ่งขึน้  

- กระตุ้ นให้ผู้ เ รียนมีส่วนร่วมในการ

น าเสนอ  

- สะท้อนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์  

คณิตศาสต ร์และ เทคโนโลยี  และ

อภิปรายเพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจแนวคิด  

ตา่ง ๆ ได้ถกูต้อง   

- กระตุ้นให้ผู้ เรียนสะท้อนแนวคิด สิ่งท่ี

ได้เรียนรู้และปัจจัยการท างานประสบ

ความส าเร็จ  

- สื่อสารให้ผู้ เรียนเข้าใจกรอบแนวคิด

เติบโตและสื่อสารมมุมองกรอบแนวคิด

เติบโต เช่น การฝึกฝนช่วยพฒันาสมอง

หรือความสามารถผู้ เ รียนให้ดียิ่งขึ น้ 

ความพยายามท าช่วยพัฒนาความรู้

ความสามารถและท าให้งานส าเร็จ 
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3) น าร่างรูปแบบฯ ท่ีได้ในข้อ 2.2 เสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อ
พิจารณา ตรวจสอบประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของรูปแบบ โดยผู้วิจยัน าข้อเสนอแนะมา
ปรับแก้ไขร่างรูปแบบฯ จากนัน้น าร่างรูปแบบท่ีผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ส่งให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอน 1 ท่าน 
ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีมีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี 1 ท่าน และ
ผู้ เช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตรศกึษา 1 ท่าน ประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของรูปแบบฯ 
กับประเด็นตามแบบประเมิน โดยมีเกณฑ์การประเมินความสอดคล้อง ดังนี ้สอดคล้องก าหนด
คะแนนเป็น +1  ไม่แน่ใจก าหนดคะแนนเป็น 0  ไม่สอดคล้อง ก าหนดคะแนนเป็น -1 (สคุนธ์ ภริูเวทย์. 
2554: 33)  จากการประเมินของผู้ เช่ียวชาญ พบว่า ค่าความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
รูปแบบสามารถน าไปใช้ได้จริง โดยค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00  ซึ่งแสดงว่ารูปแบบเหมาะสม
สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้   ผลการประเมินของผู้ เช่ียวชาญดงัแสดงในภาคผนวก ข 
นอกจากนีผู้้ เช่ียวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้ โดยผู้ วิจัยได้
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญในประเด็นตอ่ไปนี ้

1) เติมการสร้างกรอบแนวคิดเติบโต โดยใช้บุคคลท่ีประสบความส าเร็จจากความ
พยายามให้เน้นบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีเรียน เช่น ความพยายามของนกัวิทยาศาสตร์   เป็นต้น   

2) ให้ผู้ เรียนระบุเหตุผลทางวิชาการประกอบการออกแบบ เพื่อช่วยให้ผู้ เรียนได้
เรียนรู้การแก้ปัญหาตามหลกัวิชาการมากกวา่การลองผิดลองถกู  

3) เขียนรายละเอียดของวิธีการสง่เสริมกรอบแนวคิดเติบโตให้ชดัเจนขึน้ในขัน้ท่ี 3 6 
และ 7 

4) เพิ่มเติมบทบาทผู้ เรียนและผู้สอนให้ครอบคลมุวิธีการจดัการเรียนรู้ในแตล่ะขัน้ 
 

การพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย 
1) แผนการจดัการเรียนรู้ STEMGM  ท่ีได้พฒันาขึน้ในงานวิจยันีใ้ช้แผนการจดัการเรียนรู้

จ านวน 4 แผน ใช้เวลา  20 ชัว่โมง  มีขัน้ตอนของการสร้างดงันี ้
ขัน้ตอนการด าเนินการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

- ศกึษาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 
2551 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ของชัน้มธัยมศกึษาชัน้ปีท่ี 2 ท่ีเก่ียวข้อง
กบัหน่วยการเรียนรู้แสงและการมองเห็น มีรายละเอียดดงันี ้
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ตาราง 8 แสดงตวัชีว้ดัของสาระวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ 
 

ตัวชีว้ัดวิทยาศาสตร์ (S) ตัวชีว้ัดคณิตศาสตร์ (M) ตัวชีว้ัดเทคโนโลยี(T) 

S1 : ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสง การหกั
เหของแสงและน าความรู้ไปใช้  
(ว 5.1 ม. 2/1) 
S2 : อธิบายผลของความสว่างท่ีมีต่อมนุษย์และ
สิ่งมีชีวิต (ว 5.1 ม. 2/2) 
S3 : ทดลองและอธิบายการดูดกลืนแสงสี  การ
มองเห็นแสงสีของวตัถ ุและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(ว 5.1 ม. 2/3) 
S4 : ตัง้ประเดน็ค าถามท่ีก าหนดประเดน็หรือตวัแปรท่ี
ส าคญัในการส ารวจตรวจสอบหรือศกึษาค้นคว้าเร่ือง
ท่ีสนใจได้อยา่งครอบคลมุและเช่ือถือได้                  (ว 
8.1 ม. 1-3 /1) 
S5 : บันทึกและอธิบายผลการสังเกตการส ารวจ
ตรวจสอบค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ ให้
ได้ข้อมูลท่ีเช่ือถือได้และยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ความรู้ท่ีค้นพบ เม่ือมีข้อมลูและประจกัษ์พยานใหม่
เพิ่มขึน้หรือโต้แย้งจากเดิม  (ว 8.1 ม. 1-3 /8) 
S6 : จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานหรืออธิบาย
เก่ียวกับแนวคิดกระบวนการและผลงานโครงงาน
หรือชิน้งานให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ (ว 8.1 ม. 1-3 /9) 

M1 : น าทฤษฎีบทพีทาโกรัส
มาใช้ในการแก้ปัญหาได้  
(ค 3.2 ม.2/2) 
M2 : เข้าใจการเปลี่ยนแปลง
ทางเรขาคณิตเร่ืองการเลื่อน
ขนาน การสะท้อนและการ
หมนุและน าไปใช้ 
M3 : แก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
พร้อมทัง้ตระหนักถึงความ
สมเหตสุมผลของค าตอบ  
(ค 4.2 ม.2/1) 
M4 : ใ ช้ความ รู้  ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น ก า ร
แ ก้ ปัญหาในสถานการณ์    
ตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม     (ค 
6.1 ม. 1-3/2) 

 

T1 : ก า ร ส ร้ า ง สิ่ ง ข อ ง
เคร่ืองใช้หรือวิธีการตาม
กระบวนการเทคโนโลยี     
จะท า ใ ห้ผู้ เ รี ยนท า ง าน
อย่างเป็นระบบ  สามารถ
ย้อนกลบัมาแก้ไขได้ง่าย  
(ง 2.1 ม. 1-3/1) 

T2: แสดงรายละเอียดของ
ชิน้งาน  ประกอบด้วยภาพ
ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน 
แสดงขนาดและหน่วยวัด 
เ พ่ื อน า ไปส ร้ า ง ชิ น้ ง าน       
(ง 2.1 ม.1-3/2) 

 

   
วิศวกรรม (E) เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีให้ออกแบบแก้ปัญหาโดยผา่นกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ตาม

แนวทางของ สสวท. ซึง่มี 6 ขัน้ ดงันี ้1) ระบปัุญหา 2) รวบรวมข้อมลูและแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง 3) ออกแบบวิธีการ

แก้ปัญหา 4) วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 5) ทดสอบประเมินผลปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา 6) 

น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา 

จากการพิจารณาตวัชีว้ดัของสาระวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์
ท่ีเก่ียวข้องกบัแสงและการมองเห็น จากนัน้น ามาจดัหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งหน่วยการเรียนรู้นี ้คือ การ
แสดง ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดงัแสดงในตาราง 9 
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ตาราง 9 รายช่ือและจ านวนชัว่โมงของแตล่ะกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้การแสดง 
 

กิจกรรมที่ ช่ือกิจกรรม เวลา (ชั่วโมง) 

1 การสร้างเคร่ืองฉายภาพสามมิติ 6 

2 การแสดงกล 4 

3 การสร้างเคร่ืองฉายภาพ 6 

4 การแสดงละครเงา 4 

 รวม 20 

 
- ยกร่างแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีองค์ประกอบได้แก่ จดุประสงค์การเรียนรู้ แนวคิดหลกั

หรือสาระการเรียนรู้ ความรู้เดิม เวลาท่ีใช้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแนวทางในการวัดและ
ประเมินผล  

- น าแผนการจดัการเรียนรู้เสนอตอ่คณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณา
แต่ละองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้สอดคล้องกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ความเหมาะสม
ของภาษา เนือ้หา การล าดบัการน าเสนอ ความยากง่าย ความถูกต้อง แล้วน าผลการพิจารณามา
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของท่ีปรึกษา จากนัน้ผู้วิจยัน าแผนการจดัการเรียนรู้เสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ 
3 ท่าน ประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสตูรและการสอน ด้านวิทยาศาสตรศกึษา และด้านการสอน
ซึง่เป็นผู้ มีประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อประเมินความเท่ียงตรงตามเนือ้หา 
ความเหมาะสมของการใช้ภาษา  ตามการวดัค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) โดยเกณฑ์การประเมิน
ความสอดคล้องมีการก าหนดดงันี ้สอดคล้องก าหนดคะแนนเป็น +1  ไม่แน่ใจก าหนดคะแนนเป็น 0  
ไม่สอดคล้อง ก าหนดคะแนนเป็น -1 (สคุนธ์ ภูริเวทย์. 2554: 33)  จากการประเมินของผู้ เช่ียวชาญ 
พบว่า ค่าความเหมาะสมและความสอดคล้องของรูปแบบสามารถน าไปใช้ได้จริง โดยได้ค่า IOC อยู่
ระหวา่ง 0.67-1.00 ดงัภาคผนวก ข ซึง่แสดงวา่รูปแบบเหมาะสมสามารถน าไปใช้ในการจดัการเรียนรู้
ได้ ผลการประเมินของผู้ เช่ียวชาญดังภาคผนวก ข และข้อเสนอแนะจากผู้ เช่ียวชาญ  ผู้ วิจัยได้
ปรับปรุงในประเด็นตอ่ไปนี ้

1) แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 ให้เน้นย า้ผู้ เรียนว่าภาพโฮโลแกรมท่ีน ามาใช้ไม่ใช่เป็น
โฮโลแกรมแท้ ซึง่ผู้วิจยัได้ปรับแก้ไขจากเคร่ืองฉายภาพโฮโลแกรมเป็นเคร่ืองฉายภาพสามมิติแทน 
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2) แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 ปรับสถานการณ์ โดยการน าส่วนท่ีเก่ียวกับการ
ค านวณราคาขายตามเง่ือนไขท่ีก าหนดออก เน่ืองจากท าให้สถานการณ์เจาะจงมากเกินไป 

3) แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 และ 4 เพิ่มจดุประสงค์การประเมินความรู้รายบคุคล 
เพื่อจะได้ประเมินผู้ เรียนและให้การช่วยเหลือผู้ เรียนรายบคุคลได้  

4) เวลาในแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นตรงข้ามกัน ท่านนึง
ประเมินวา่น้อยเกินไป อีกท่านประเมินว่ามากเกินไป ผู้วิจยัจึงคงเวลาในการจดัการเรียนรู้ในแผนนีไ้ว้
เช่นเดิม และจะปรับเม่ือได้ผลการน าร่องทดลองใช้ 

- น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผ่านการประเมินคุณภาพไปศึกษาน าร่องกับนกัเรียนชัน้
มธัยมศึกษาชัน้ปีท่ี 2 โรงเรียนในสงักัดกรุงเทพมหานครท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลอง โดยผู้วิจยัเป็นผู้ท าการ
จัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อศึกษาความเหมาะสมด้านระยะเวลาและขัน้ตอนการสอน ความ
สอดคล้องเนือ้หา ความชดัเจนของภาษาท่ีใช้และปัญหาอุปสรรคท่ีได้พบระหว่างการศึกษาน าร่อง 
เพื่อเป็นข้อมลูในการปรับปรุงแก้ไขแผนการจดัการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ การศกึษาน าร่อง
ได้ผลดงันี ้

1) เพิ่มการศึกษาประวัติของบุคคลท่ีไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ร่วมด้วย เพราะ
ผู้ เรียนจะให้ความสนใจและมีสว่นร่วมในการอภิปรายเก่ียวกบัวิดีทศัน์ท่ีไม่ใช่ประวตัินกัวิทยาศาสตร์
มากกวา่คลปิประวตัินกัวิทยาศาสตร์ 

2) การแสดงเกณฑ์หรือให้ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการแก้ปัญหาและการ
น าเสนอ  ให้ย้ายไปอยู่ในขัน้ตอนการออกแบบและการน าเสนอ  เน่ืองจากผู้ เรียนจะเห็นความส าคญั
มากกวา่และเห็นวา่ก าหนดเกณฑ์ไปใช้เพื่อจดุประสงค์อะไรได้ชดัเจนกวา่ 

3) เพิ่มบทบาทผู้ สอนให้เข้าไปช่วยเหลือการออกแบบผลงานของผู้ เรียนอย่าง
ใกล้ชิด เพราะถ้าผู้ เรียนท าไมส่ าเร็จมีผลให้การมีสว่นร่วมของผู้ เรียนลดลง 

4) เพิ่มบทบาทผู้ สอน ให้เน้นย า้ผู้ เรียนในการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็น
ขัน้ตอน สามารถน าไปปฏิบตัิได้จริงก่อนด าเนินการแก้ปัญหา  

5) ในรูปแบบขัน้ตอนนีใ้ห้ระบบุทบาทผู้สอนว่า ควรสื่อสารและแสดงตวัอย่างท่ีเป็น
รูปธรรมให้ผู้ เรียนรับรู้ทันที เม่ือมีการประเมินผู้ เรียนเก่ียวกับการปรับปรุงการน าเสนอ เพื่อสร้าง
มมุมองกรอบแนวคิดเติบโตและสิง่แวดล้อมการเรียนรู้วา่ความผิดพลาดเป็นสิง่ท่ีท าให้เราได้เรียนรู้  

6) ใบงานการให้ผู้ เรียนบนัทึกสิ่งต่าง ๆ ในช่วงเร่ิมต้นควรให้เฉพาะท่ีจ าเป็น และ
ต้องทะยอยให้อยา่ให้ทกุอยา่งในครัง้เดียว  เพราะผู้ เรียนจะท้อถอยและไมย่อมท าใบงานอีก 
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2) แบบวดักรอบแนวคิดเตบิโต เป็นการวดัความเช่ือความฉลาดของผู้ เรียน ซึง่ผู้วิจยัได้ใช้
แบบทดสอบของดแวก (2006b; 2017f) และน ามาแปลเป็นภาษาไทย  โดยลกัษณะของข้อค าถาม
ของแบบวดักรอบแนวคิดเติบโตในการเรียนวิทยาศาสตร์เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 6 ระดบั 
ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง จ านวน 16 ข้อ(Dweck. 2006b: 12; Dweck. 2008c: 2; Dweck. 2017f) และจากงานวจิยั
ท่ีผ่านมาค่าความเช่ือมันมีค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา .71 ส าหรับวิชาการอ่าน และค่าสมัประสิทธ์ิ
แอลฟา .65 ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ (McCutchen; Jones; Carbonneau; & Mueller. 2016: 209)   

จากนัน้น าแบบวดักรอบแนวคิดเตบิโตท่ีแปลจาก ดแวก (2006) เสนอตอ่คณะกรรมการท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบการแปลข้อค าถามและพิจารณาความเหมาะสม
ของข้อค าถาม  การใช้ภาษา ซึง่มีการปรับข้อความบางข้อความ  จากนัน้น าข้อเสนอมาปรับแก้ไข 

น าแบบวดักรอบแนวคิดท่ีผ่านคณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ให้ผู้ เช่ียวชาญด้าน
ภาษาศาสตร์ จ านวน 3 คน  ซึ่งจากการประเมินความตรงของการแปลผู้ เช่ียวชาญได้ให้คะแนน
ความตรงด้านการแปลผ่านเกณฑ์ คือ ผลการประเมินเกิน 0.5 ซึง่คะแนนในการประเมินความตรง
ของผู้ เช่ียวชาญอยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00  

จากนัน้ได้น าแบบทดสอบท่ีผ่านผู้ เช่ียวชาญประเมินความตรงด้านการแปลให้นกัเรียน
จ านวน 3 คน ท่ีเก่งภาษาอังกฤษเป็นผู้ท าแบบทดสอบท่ีเป็นภาษาอังกฤษ จากนัน้ผ่านไปสอง
สปัดาห์ ให้นกัเรียนคนเดิมท าแบบทดสอบฉบบัภาษาไทย พบว่า ผลของความคิดเห็นฉบบัท่ีแปล
เป็นภาษาไทยเหมือนกับฉบับภาษาอังกฤษ หลังจากนัน้ก็น าแบบสอบถามความคิดเห็นฉบบั
ภาษาไทยไปสอบถามกบันกัเรียนท่ีมีบริบทใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนโรงเรียนสงักัด
ส านักการศึกษาระดบัชัน้มธัยมศึกษาชัน้ปีท่ี 3 จ านวน 2 คน พบว่านกัเรียนเข้าใจทุกข้อค าถาม
และสามารถอธิบายความหมายได้ตรงกบัข้อค าถาม  

น าแบบวดักรอบแนวคิดเติบโตไปหาคณุภาพเคร่ืองมือกบันกัเรียนมธัยมศึกษาชัน้ปีท่ี 3 
ปีการศกึษา 2561 โรงเรียนแห่งหนึ่งท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง ซึง่เป็นโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร  
ได้คา่สมัประสทิธ์ิแอลฟา .82 

3) แบบวดัความสามารถในการแก้ปัญหา ผู้วิจยัได้พฒันาขึน้เพื่อให้ผู้ เรียนแสดงการใช้
ความรู้และทกัษะในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ โดยเป็นแบบวดัแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก
และแบบตอบสัน้ รวมเป็นจ านวน 12 ข้อ ซึ่งผู้ วิจัยด าเนินการสร้างแบบวดัความสามารถในการ
แก้ปัญหาดงัตอ่ไปนี ้
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- ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการวดัความสามารถในการแก้ปัญหา แล้ว
เขียนนิยามศพัท์และองค์ประกอบของความสามารถในการแก้ปัญหา ซึง่ได้องค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 
ระบปัุญหา  ระบคุวามรู้ ระบวุิธีการและระบผุลลพัธ์ 

- ยกร่างแบบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีครอบคลมุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของ
หน่วยการเรียนรู้การแสดงเพื่อใช้วดัการใช้ความรู้และทกัษะในการแก้ปัญหาขององค์ประกอบทัง้ 4 
ด้าน โดยข้อค าถามเป็นลกัษณะของสถานการณ์ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับเนือ้หาท่ีสอน แต่บริบทไม่
เหมือนท่ีใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ ซึง่แบบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาปรับมาจากข้อสอบ PISA 
และผู้วิจยัพฒันาขึน้เอง จ านวนข้อค าถามเร่ิมต้น 29 ข้อ  

- น าแบบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีพฒันาขึน้เสนอตอ่คณะกรรมการท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อค าถามและพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์การตรวจให้
คะแนน และปรับแก้ไขตามข้อเสนอ   

- น าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีพัฒนาขึน้ท่ีผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ประเมินความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หาหรือตรวจสอบความตรง (Validity) โดยผู้ เช่ียวชาญประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสตูรและ
การสอน  ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ด้านการสอนท่ีมีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อ
ประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หากบัสถานการณ์ปัญหา ความเหมาะสมของการใช้ภาษา เกณฑ์การ
ประเมิน ซึ่งแบบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาผ่านผู้ เช่ียวชาญ 22 ข้อ โดยการวดัค่าดชันีความ
สอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00  ดงัภาคผนวก ข  (สคุนธ์ ภริูเวทย์. 2554: 33) แสดงว่าแบบ
วดัความสามารถในการแก้ปัญหามีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ได้ 

- น าแบบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาไปใช้กบัผู้ เรียนในชัน้ท่ีสงูกวา่กลุม่เปา้หมาย
ในท่ีนี ้คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาชัน้ปีท่ี 3 เพื่อให้ได้ข้อค าถามท่ีสามารถน าไปใช้ได้จ านวน 12 ข้อ 
แตล่ะสถานการณ์มีข้อค าถามให้เติมค าตอบแบบตอบสัน้ 5 ข้อ และแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือกจ านวน 
7 ข้อ  คะแนนเต็ม 12  คะแนน ซึง่เกณฑ์การให้คะแนนตอบถกู 1 คะแนน ตอบไมถ่กู 0 คะแนน โดยใน
การทดลองใช้ผู้วิจยัแจ้งวตัถปุระสงค์ของการทดลองใช้แบบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาด้วย 
จากนัน้น าผลไปวิเคราะห์หาคา่ความยากง่าย คา่อ านาจจ าแนก และคา่ความเช่ือมัน่ได้ผลดงันี ้

การหาค่าความยากง่าย น าคะแนนของนกัเรียนเรียงคะแนนจากสงูไปต ่า และแบง่
นกัเรียนเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มสงูกับกลุ่มต ่า และน าผลของนกัเรียน 25% บนและล่างมาวิเคราะห์
เป็นรายข้อ จากการน าไปทดสอบหาคณุภาพความสามารถในการแก้ปัญหา พบว่า คา่ความยากง่าย
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อยู่ระหว่าง 0.21-0.76 ดงัภาคผนวก ข  (พรรรณี ลีกิจวฒันะ. 2558: 213) แสดงว่าความสามารถใน
การแก้ปัญหาฉบบันีค้วามยากง่ายเหมาะสมสามารถน าไปใช้ได้ 

การหาค่าอ านาจจ าแนก เป็นการตรวจสอบว่าความสามารถในการแก้ปัญหา
จ าแนกเด็กเก่งและเด็กอ่อนได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 
0.26-0.58 ดังภาคผนวก ข  (พรรรณี ลีกิจวัฒนะ. 2558: 214)  ซึ่งแสดงว่าความสามารถในการ
แก้ปัญหาฉบบันีมี้คา่อ านาจจ าแนกเหมาะสมสามารถน าไปใช้ได้ 

การหาค่าความเช่ือมั่นของคูเดอร์-ริชาร์ดสนั : เค-อาร์ 20 (Kuder- Richardson: 
KR-20) ซึ่งใช้ผลการวัดเพียงครัง้เดียวมาวิเคราะห์ โดยค าตอบมีค่า (0 คือ ไม่ถูก) กับ (1 คือ ถูก) 
(กัลยา วานิชย์บัญชา. 2555. 36-38) ซึ่งจะวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า ค่าความเช่ือมั่นมีผลการ
ค านวณ 0.62  

4)  แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบประเมินความรู้ตามตวัชีว้ดัวิทยาศาสตร์ 
สาระท่ี 5 พลงังาน เร่ืองแสงและการมองเห็น ในด้านความเข้าใจ การประยุกต์ใช้และด้านการ
วิเคราะห์ โดยข้อสอบปรับมาจากข้อสอบ TIMSS, O-net , PISA และผู้วิจยัออกเองบางส่วน โดย
เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน คือ ตอบถกูได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 
คะแนน รวมเป็น 20 คะแนน ขัน้ตอนการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

- วิเคราะห์ตวัชีว้ดัและสร้างตารางวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ ศกึษาข้อสอบ TIMSS  
Onet PISA จากนัน้คัดเลือกข้อสอบท่ีเก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้แสงและการมองเห็น และ
สอดคล้องกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั โดยมีการปรับข้อสอบในบางข้อและบางสว่นผู้วิจยัออกเอง เพื่อ
สร้างข้อสอบฉบบัร่าง จ านวน 60 ข้อ เสนอต่อกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้องของเนือ้หาและน ามาปรับปรุงให้เหมาะสม  จากนัน้ส่งให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณา ซึง่ข้อสอบ
ผ่านการพิจารณาจากผู้ เช่ียวชาญมีจ านวน 41 ข้อ โดยมีข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญและผู้วิจยัได้
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญในประเด็นดงันี ้

1) ปรับภาษาท่ีใช้ในข้อค าถามและตวัเลือกให้เข้าใจง่าย  
2) ปรับข้อค าถามให้สอดคล้องกบัระดบัพฤติกรรม 
3) ปรับรูปให้เข้าใจง่าย และสื่อสารได้ชดัเจนมากขึน้ 
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- หาค่าความตรงตามเนื อ้หา น าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ ท่ีผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ประเมินความตรงตามเนือ้หา 
(Content Validity)  โดยผู้ เช่ียวชาญประกอบด้วยผู้ เ ช่ียวชาญด้านฟิสิกส์และด้านการสอนท่ีมี
ประสบการณ์การสอนฟิสกิส์ไม่น้อยกวา่ 5 ปี การประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาเพื่อประเมินความ
เหมาะสมและความสอดคล้องในประเด็นตอ่ไปนี ้ ความเหมาะสมของการให้น า้หนกัตามความส าคญั
ของสิ่งท่ีต้องการวัด ความสอดคล้องและเหมาะสมของข้อค าถามกับแนวคิดหลกัและพฤติกรรม 
รวมทัง้การใช้ภาษา ซึง่การประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของผู้ เช่ียวชาญ โดยการวดัคา่ดชันีความ
สอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60-1.00  ดงัภาคผนวก ข แสดงว่าแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมี
ความเหมาะสมสามารถน าไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ได้ (สคุนธ์ ภริูเวทย์. 2554: 33) 

- น าไปทดลองใช้กับผู้ เรียนชัน้มธัยมศึกษาชัน้ปีท่ี 3 ท่ีผ่านการเรียนในเร่ืองนีม้าแล้ว
และน าผลจากแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาวิเคราะห์ทางสถิติ เพ่ือหาค่าอ านาจจ าแนก 
(Discrimination) ค่าความยากง่าย (Difficulty) และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ซึง่มีการด าเนินการ
ดงันี ้

การหาคา่ความยากง่าย น าแบบทดสอบท่ีผา่น IOC แล้วไปทดสอบกบัผู้ เรียนในชัน้
ท่ีสงูกวา่กลุม่เปา้หมายในท่ีนี ้คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาชัน้ปีท่ี 3 และเรียงคะแนนจากสงูไปต ่า และ
แบง่นกัเรียนเป็นสองกลุม่ คือ กลุม่สงูกบักลุม่ต ่า โดยน าผลของนกัเรียน 25% บนและลา่งมาวิเคราะห์
เป็นรายข้อ จากการน าไปทดสอบหาคณุภาพแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน พบวา่ คา่ความยากงา่ย
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.24-0.76  ดงัภาคผนวก ข  แสดงว่าแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนฉบบันีค้วาม
ยากง่ายเหมาะสมสามารถน าไปใช้ได้ (พรรรณี ลีกิจวฒันะ. 2558: 213) 

การหาค่าอ านาจจ าแนก เป็นการตรวจสอบว่าแบบวดัผลสมัฤทธ์ิสามารถจ าแนก
เด็กเก่งและเด็กออ่นได้ ซึง่จากการวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบวา่ คา่อ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.22-0.63 
ดงัภาคผนวก ข  แสดงวา่แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนฉบบันีมี้คา่อ านาจจ าแนกเหมาะสมสามารถ
น าไปใช้ได้ (พรรรณี ลีกิจวฒันะ. 2558: 214) 

การหาค่าความเช่ือมั่นของคูเดอร์-ริชาร์ดสนั : เค-อาร์ 20 (Kuder- Richardson: 
KR-20) ซึ่งใช้ผลการวัดเพียงครัง้เดียวมาวิเคราะห์ โดยค าตอบมีค่า (0 คือ ไม่ถูก) กับ (1 คือ ถูก) 
(กลัยา วานิชย์บญัชา. 2555. 36-38) ซึง่จะวิเคราะห์เป็นรายข้อ และผลการค านวณมีคา่ความเช่ือมัน่ 
0.75   
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5)  แบบบนัทึกการเรียนรู้ เป็นการให้ผู้ เรียนบนัทึกการเรียนรู้ ความคิดและความรู้สกึท่ีมี
ตอ่การจดัการเรียนรู้ โดยแบบบนัทกึการเรียนรู้เป็นค าถามปลายเปิดให้ผู้ เรียนบนัทกึหลงัสิน้สดุการ
เรียนในแตล่ะครัง้ เพื่อศกึษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ของผู้ เรียน โดยข้อค าถามท่ีให้
ผู้ เรียนบนัทกึนัน้จะมีประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

แสดงความรู้ ความคิด และความรู้สกึในการจดัการกบัปัญหา  
แสดงความคิดกรอบแนวคิดเติบโต เพื่อให้ผู้ เรียนสะท้อนกิจกรรมท่ีได้เรียนรู้มีสว่นช่วย

สง่เสริมความพยายามของผู้ เรียนอยา่งไร  
แสดงความคิดเห็นท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้ในด้านความรู้ท่ีนกัเรียนได้เรียนรู้มีอะไรบ้าง  
- น าแบบบนัทึกการเรียนรู้ท่ีพฒันาขึน้เสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์

เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อค าถามตามองค์ประกอบการแก้ปัญหา กรอบแนวคิดเติบโต และความรู้สกึ
ของผู้ เรียนท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้ จากนัน้น าผลมาปรับปรุงแก้ไข 

6) แบบสัมภาษณ์  เป็นการสัมภาษณ์เพื่อน าข้อมูลมายืนยันผลสถิติเชิงปริมาณว่า
ผลลพัธ์ท่ีสูงขึน้ของผู้ เรียนเกิดจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM โดยสมัภาษณ์หลงัและ
ระหว่างการจดัการเรียนรู้ โดยวตัถปุระสงค์ของการสมัภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมลูระหวา่งและหลงัการ
ทดลองประกอบผลการประเมินจากแบบสอบถามกรอบแนวคิดเติบโต แบบวดัความสามารถใน
การแก้ปัญหาและแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  โดยรายละเอียดของข้อค าถามผู้วิจยัได้ยกร่าง
และน าเสนอตอ่คณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์  ซึง่ได้ประเด็นของข้อค าถามดงัตอ่ไปนี ้

ผู้ เรียนเคยได้รับการอบรมหรือการเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหา เนือ้หาท่ีเรียน 
วิธีการตา่งๆ มาก่อนหรือไม ่ถ้าเคยให้อธิบาย  

ผู้ เรียนเคยได้รับการอบรมหรือการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ อย่างไร 
และเคยเรียนรู้เก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหา เนือ้หาเก่ียวกบัแสงและการมองเห็นระหว่างช่วงการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้การแสดงหรือไม ่ถ้าเคยให้อธิบาย  

การจัดการเรียนรู้แบบท่ีผู้ เรียนได้ เรียนรู้กับผู้ วิจัย ช่วยให้ผู้ เรียนพัฒนาความรู้ 
ความสามารถด้านใดบ้าง 

ความรู้สกึท่ีมีตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ STEMGM  
ผู้ เรียนได้เรียนพิเศษหรือท ากิจกรรมอะไรบ้างระหวา่งเข้ารับการวิจยั 
ผู้ปกครอง ครู เพื่อน ช่วยสนบัสนนุผู้ เรียนในด้านการเรียนอยา่งไรบ้าง และมีการชมเม่ือ

ผู้ เรียนท างานหรือเรียนได้ดีหรือไม ่อยา่งไร 
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7)  แบบสงัเกต เป็นแบบประเมินความพยายามและความมุ่งมั่น ซึ่งอยู่ในในแผนการ
จดัการเรียนรู้ โดนให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีระบไุว้ให้ โดยผ่านกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์และ
ผู้ เช่ียวชาญในการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจยัน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาขึน้ไปทดลองใช้กับกลุ่มตวัอย่าง โดยในการ
ทดลองได้ใช้แบบแผนการวิจยัแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental design) โดยมีกลุ่มทดลอง                
1 กลุ่ม ในการทดสอบจะทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (one – group pretest- posttest 
design)  (ศิริชยั กาญจนวาสี. 2535: 82) ดงันี ้

 
กลุ่ม ทดสอบก่อน การทดลอง ทดสอบหลัง 

   E         T1        X1         T2 

 
เม่ือ  E กลุม่ทดลอง 
T1 การทดสอบก่อนการทดลอง 
T2 การทดสอบหลงัการทดลอง 
X1 ตวัแปรจดักระท า (รูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM) 
 

ขัน้ตอนการด าเนินการวจิัย 
การน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา

และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่งมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
1) ท าหนงัสือถึงโรงเรียนเพื่อขออนญุาตในการท าการวิจยั 
2) ศึกษาข้อมูลพืน้ฐานและบริบทของโรงเ รียน โดยการสังเคราะห์จากเอกสาร 

สมัภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครูเก่ียวกับสภาพปัญหาและความต้องการการจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียน และน าข้อมลูท่ีได้มาเขียนบรรยายเชิงพรรณาบริบทของโรงเรียนท่ีท าการศกึษา 

3) ชีแ้จงวตัถปุระสงค์และข้อตกลงของการสอนให้ผู้ เรียนทราบ และให้ผู้ เรียนท่ีเป็นกลุม่
ตวัอยา่งเซน็ต์ใบยินยอมเพื่อยินยอมให้ท าวิจยั บนัทกึภาพ เสียงระหวา่งการทดลอง 
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4) ชีแ้จงวตัถปุระสงค์และทดสอบก่อนเรียนกบันกัเรียนกลุม่ทดลอง โดยใช้แบบทดสอบ
วดัความสามารถในการแก้ปัญหา แบบวดักรอบแนวคดิเตบิโตและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้  

5) ด าเนินการน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาขึน้ไปใช้กบักลุ่มทดลอง จ านวน 1 
ห้องเรียน จ านวน 29 คน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 โดยด าเนินการสอนตามแผนการจดัการ
เรียนรู้ของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM จ านวน 4 แผน ใช้เวลา 20 ชัว่โมง และหลงักิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้ เรียนท าแบบบนัทกึการเรียนรู้ เพื่อสง่หลงัจากเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

6) สมัภาษณ์ผู้ เรียนโดยการสนทนากลุ่มและรายบคุคล หลงัการจดัการเรียนรู้ในแตล่ะ
แผนการจดัการเรียนรู้ โดยท าการบนัทกึเสียงและภาพ เม่ือเสร็จสิน้การสมัภาษณ์ท าการถอดเทปและ
วิเคราะห์ข้อมลูเชิงเนือ้หา  โดยในการสมัภาษณ์ มีขัน้ตอนดงันี ้

- ผู้วิจยัชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของการสมัภาษณ์ และแจ้งสทิธ์ิของผู้ เรียนในการให้ 

                           สมัภาษณ์ 
- ระหวา่งการสนทนากลุม่จะมีการบนัทกึภาพ  
- เม่ือจบการสนทนา ผู้วิจยักลา่วสรุปความคิดเห็นของผู้ เรียนอีกครัง้เพื่อยืนยนั 
   ความคิดของผู้ เรียน และกลา่วขอบคณุผู้ เรียน 

7) ทดสอบหลงัเรียนกับนกัเรียนกลุ่มทดลอง โดยใช้แบบทดสอบวดัความสามารถใน
การแก้ปัญหา แบบวดักรอบแนวคดิเตบิโตและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิชดุเดียวกบัการทดสอบก่อน
เรียน 

 
การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  

การประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาขึน้ 
1) การวิเคราะห์จากความเห็นของผู้ เช่ียวชาญและปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบ 
2) การเก็บข้อมลูการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM ของผู้ เรียน โดยใช้แบบวดั

กรอบแนวคิดเติบโต แบบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาและแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกบั
กลุม่ทดลอง และเก็บข้อมลูจากการวดัก่อนและหลงัการทดลองใช้รูปแบบ ฯ 

3) การตรวจให้คะแนนแบบวดัทัง้สามเป็นดงันี ้  
        3.1) แบบวดักรอบแนวคิดเติบโตก าหนดการให้คะแนนตวัเลือกเป็น 6 5 4 3 2 1 

ตามล าดบั ดงันี ้ เห็นด้วยอยา่งยิ่ง เห็นด้วย คอ่นข้างเห็นด้วย คอ่นข้างไมเ่ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็น
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ด้วยอยา่งยิ่ง ส าหรับข้อค าถามข้อท่ี 3 4 6 8 11 13 15 และ 16 และมีการกลบัมาตรค าถามเชิงลบของ
ข้อค าถามข้อท่ี 1 2 5 7 9 10 12 และ 14  จากนัน้น าไปหาคา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

       3.2) แบบวัดความสามารถการแก้ปัญหา ก าหนดการให้คะแนน  โดยตอบถูก 1 
คะแนน ถ้าตอบผิดได้ 0   

       3.3) แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก าหนดการให้คะแนน  โดยตอบถกู 1 คะแนน 
ถ้าตอบผิดได้ 0 จากนัน้น าคะแนนท่ีได้ไปทดสอบสมมติฐานโดยใช้โปรแกรม SPSS 

4) เปรียบเทียบคะแนนก่อน-หลงัการจัดการเรียนรู้ของคะแนนความสามารถในการ
แก้ปัญหา กรอบแนวคดิเตบิโตและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีระดบันยัส าคญั .01 

5) เปรียบเทียบคะแนนก่อน-หลงัการจัดการเรียนรู้ของคะแนนความสามารถในการ
แก้ปัญหา และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนตามเกณฑ์ระดบัปานกลางของค่าขนาด
อิทธิพล 

6) น าข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการเรียนรู้ ใบกิจกรรม แบบสังเกตมา
วิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) เพื่อเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพในการสนบัสนุนข้อมลูเชิงปริมาณ
ของกรอบแนวคิดเติบโต 

7) เขียนพรรณนาข้อมลูตามข้อสรุปท่ีได้เพื่อตอบค าถามการวิจยัและตอบสมมติฐาน 
 

สถติทิี่ใช้ในการวิจยั 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู มีดงันี ้

สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน คา่สมัประสิทธ์ิการกระจาย 
คา่สงูสดุต ่าสดุ เพื่อบรรยายลกัษณะของข้อมลู โดยใช้โปรแกรม SPSS   

สถิติท่ีใช้ส าหรับประเมินเคร่ืองมือ 

1) คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) =  
∑ 𝑅

𝑁
 

เม่ือ R คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญทกุคน 
 N คือ จ านวนผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด (สคุนธ์ ภริูเวทย์. 2554: 33) 

2) คา่ความยากง่าย (p) =  
𝑅𝑢+𝑅𝐿

𝑁
 

เม่ือ Ru  หมายถึง จ านวนผู้ตอบถกูกลุม่สงู 
 RL  หมายถึง จ านวนผู้ตอบถกูกลุม่ต ่า 
 N   หมายถึง จ านวนนกัเรียนทัง้หมด 

ซึง่คา่ความยากง่ายท่ีแสดงวา่ข้อค าถามนัน้ใช้ได้มีคา่อยูร่ะหวา่ง 0.20-0.80 
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3) คา่อ านาจจ าแนก (r) =  
𝑅𝑢−𝑅𝐿

𝑛
 

เม่ือ Ru  หมายถึง จ านวนผู้ตอบถกูกลุม่สงู 
 RL  หมายถึง จ านวนผู้ตอบถกูกลุม่ต ่า 
 n   หมายถึง จ านวนนกัเรียนท่ีตอบในกลุม่สงู หรือกลุม่ต ่า 

ซึ่งค่าอ านาจจ าแนกท่ีแสดงว่าข้อค าถามนัน้ใช้ได้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20-1.00 สามารถ
แยกเด็กเก่งเดก็ออ่นได้ (สคุนธ์ ภริูเวทย์. 2554. 31-36) 

4) คา่ความเช่ือมัน่ (r) =  
𝑘

𝑘−1
{1 −

∑ 𝑝𝑖𝑞𝑖

𝑆2  
เม่ือ 

k   หมายถึง จ านวนค าถาม 
pi  หมายถึง สดัสว่นของคนท่ีได้ 1 ของค าถาม i 
qi  หมายถึง สดัสว่นของคนท่ีได้ 0 ของค าถาม i 
S2 หมายถึง คา่ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้หมด  
(กลัยา วานิชย์บญัชา. 2555. 36-38) 

5) สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ใช้การทดสอบค่าที (t-test for dependent 
samples) ส าหรับกลุม่ตวัอย่างไม่เป็นอิสระกนัและข้อมลูแจกแจงปกติ และใช้การทดสอบคา่วิลคอก
ซนั (Wilcoxon Sign Rank test) ส าหรับกลุ่มตวัอย่างไม่เป็นอิสระกันและข้อมลูแจกแจงไม่ปกติ ใน
การทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 - 3 ซึง่เป็นการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา กรอบแนวคดิ
เติบโตและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและ
หลงัเรียนท่ีได้จากกลุม่ทดลอง ท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS 

                       t  =   

1

)( 22



 



n

DDn

D  

เม่ือ t    แทน  คา่สถิติทดสอบที 
 D  แทน  ผลตา่งระหวา่งคะแนนแตล่ะคู ่
 n   แทน  จ านวนคู ่
 df  แทน  ความเป็นอิสระมีคา่เท่ากบั n-1   
(พรรณี ลีกิจวฒันะ. 2558: 274) 
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T    =   
(T−n(n+1))/4

√n(n+1)(2n+1)/24
 

เม่ือ T  แทน  คา่ผลบวกของล าดบั 
 n  แทน  จ านวนข้อมลู   (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2555. 258-260) 

6) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size)  โดยใช้ของ Cohen’s d  
ซึ่งเป็นค่าแสดงความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนน ในงานวิจยันีใ้ช้ค่าขนาดอิทธิพบระดบัปาน
กลาง ซึง่หาได้จาก 

คา่ขนาดอิทธิพล (d) = 
(คา่เฉล่ียของคะแนนหลงัทดลอง−คา่เฉล่ียของคะแนนก่อนทดลอง)

สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนเฉลี่ย
 

 
เกณฑ์ของการพิจารณามีดงันี ้

0.8   อิทธิพลระดบัสงู  
0.5   อิทธิพลระดบัปานกลาง 
0.2   อิทธิพลระดบัต ่า             (Madsen; Sayre, & McKagan. 2018) 

 
จริยธรรมของการวิจัย 

การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยทางสาขาสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยในมนุษย์ จึง
จ าเป็นต้องระมดัรวงัและมีความละเอียดรอบคอบในการด าเนินการท าวิจยั เพื่อไม่ให้มีผลกระทบ
ตอ่ผู้ ร่วมวิจยั  ซึง่ในการท าวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้มีใบรับรองจริยธรรมการวิจยัของข้อเสนอการวิจัย 
เอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้ เข้าร่วมวิจัยและใบยินยอมหมายเลขรับรอง SWUEC/E-
303/2560 ดงัภาคผนวก จ ก่อนท่ีผู้วิจยัจะด าเนินการวิจยั ในเร่ิมต้นผู้วิจยัได้ท าหนงัสือขออนญุาติ
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูและนกัเรียนท่ีเข้าร่วมในการทดลองวิจยัในครัง้นี ้ ส าหรับกลุม่ครู นกัเรียน
และผู้ปกครองผู้วิจยัได้ให้แสดงความยินยอมในใบยินยอม (consent form) ในการเก็บข้อมลูหรือ
ทดลองใช้รูปแบบท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้  และผู้วิจยัได้ขออนุญาตครู กลุ่มตวัอย่างและผู้ปกครองของ
กลุ่มตวัอย่างล่วงหน้า โดยไม่กระท าการซึ่งละเมิดสิทธิของกลุ่มตวัอย่าง และเม่ือเร่ิมท าวิจยัได้มี
การแจ้งวตัถุประสงค์ในการท าวิจยัให้กับผู้ ร่วมวิจยัและผู้ เก่ียวข้องทราบก่อนเร่ิมการด าเนินการ
วิจัย ข้อมูลท่ีได้จ าเป็นต้องเก็บเป็นความลับ ช่ือท่ีใช้ในงานวิจัยจะเป็นนามสมมติ และในการ
ตีความหมายข้อมูลท่ีได้จากแบบบนัทึกการเรียนรู้ แบบสมัภาษณ์จะใช้นามสมมติมาใช้ในการ
รายงานผลการวิจยั เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบตอ่โรงเรียน นกัเรียนและผู้ เก่ียวข้องภายหลงัการวิจยั  
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บทที่ 4  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
ผลของวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM  เพื่อสง่เสริมกรอบแนวคดิ

เติบโตและความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น ผู้วิจยัน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามค าถามของการวิจยัเป็น 2 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1  รูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM  
ตอนท่ี 2  ผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM ท่ีมีต่อกรอบแนวคิดเติบโต 

ความสามารถในการแก้ปัญหา และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้น  

ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยฉบับนีจ้ะเขียนอักษรย่อท่ีใช้ในการ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

n   แทน  จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
�̅�   แทน  คา่เฉลี่ย (Mean) 
�̅�1  แทน  คา่เฉลี่ยของนกัเรียนก่อนเรียน 
�̅�2  แทน  คา่เฉลี่ยของนกัเรียนหลงัเรียน 
S.D.  แทน  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t  แทน  การทดสอบคา่ที (t-test) 
T     แทน การทดสอบของวิลคอกซนั (Wilcoxon Signed-Rank Test) 
df  แทน  ระดบัความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 
α        แทน  คา่สมัประสทิธ์ิแอลฟา (Alfa-Coefficient) 
**  แทน  ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
p  แทน  คา่ความน่าจะเป็น (Propability) 
k  แทน  คะแนนเต็มของแบบวดั 
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ตอนที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM  
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา และ

กรอบแนวคิดเตบิโต ได้ข้อสรุปวา่การจดัการเรียนรู้สะเต็มศกึษา สามารถช่วยสง่เสริมความเข้มแขง็
ทางวิชาการและพฒันาความสามารถทางการคิดแก้ปัญหาได้ (เกตมุณี เหมรา และ ชลาธิป สมาหิ
โต. 2558; อภิสิทธ์ิ ธงไชย. 2559; อาทิตยา พูนเรือง. 2559 ; Becker; & Park. 2011: 31; Li; 
Huang; Jiang; and Chang. 2016: 144:154 ; Lou; Shih; Diez; & Tseng. 2011: 195-196 ; 
Morrison. 2006: 2) แต่จากหลกัการของการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาท่ีเน้นการสร้างความท้า
ทายความรู้และความสามารถของผู้ เรียนซึง่จะต้องมีความยากท่ีเหมาะสม (Vasquez; Seider; & 
Comer. 2013:19)  นัน้ จะพบว่าการจัดการเรียนรู้ไม่สามารถจะจัดหากิจกรรมท่ีเหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถของนกัเรียนได้ทกุคน ดงันัน้เม่ือผู้ เรียนจะต้องท ากิจกรรมท่ียากควรมีวิธีการ
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีแนวคิดท่ีไม่ย่อท้อและมองความยากเป็นสิ่งท่ีท้าทายความรู้ความสามารถของ
ตนเอง เพื่อให้ผู้ เรียนพยายามเรียนรู้สิง่นัน้และได้พฒันาความรู้ความสามารถของตนเองให้ดียิ่งขึน้ 
ซึง่แนวคิดลกัษณะนีจ้ดัเป็นกรอบแนวคิดเติบโต  งานวิจยัจ านวนมากแสดงให้เห็นวา่กรอบแนวคิด
เติบโตช่วยให้ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้ (De Castella, & Byrne. 2015; Esparza, 
Shumow, & Schmidt. 2014 ; Dweck. 2000 ; McCutchen, Jones, Carbonneau, & Mueller. 
2016; Good, Aronson, & Inzlicht. 2003; Paunesku. 2013; Rattan, Savani, Chugh, & Dweck. 
2015) และยงัมีความสมัพนัธ์กบัความสามารถในการแก้ปัญหาด้วย (Boaler. 2016: 6-7) คลิสโต
ฟิก (Kristofic .2014: 18, 55) ได้เสนอแนะให้มีการส่งเสริมกรอบแนวคิดเติบโตให้กับผู้ เรียน 
เพื่อให้การเรียนรู้สะเต็มศกึษาประสบความส าเร็จมากขึน้ ดงันัน้ในการจะพฒันาการจดัการเรียนรู้
สะเต็มศึกษาควรท าร่วมกับการพฒันากรอบแนวคิดเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ เรียนท่ี
มักจะเกิดความท้อแท้หรือไม่พยายามท่ีจะเรียนรู้ เม่ือเจอปัญหาท่ีท้าทาย และมีกรอบแนวคิด
เติบโตไมส่งู  ซึง่จะช่วยเพิ่มศกัยภาพในการเรียนรู้สะเต็มให้กบัผู้ เรียนกลุม่นี ้

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM จึงได้สร้างและพฒันาจากการน าหลกัการของ STEM 
ซึ่งมี 5 ข้อ ได้แก่ 1) เน้นการบูรณาการความรู้และแนวปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรม คณิตศาสตร์ 2) สร้างความเช่ือมโยงระหวา่งความรู้ทัง้ 4 กบัปัญหาในชีวิตประจ าวนัและ
การประกอบอาชีพ 3) เน้นพฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี 21 4) สร้างการท้าทายความรู้ความสามารถ
ของนักเรียน  5) เปิดโอกาสการแสดงความคิดเห็นและความเข้าใจในเนือ้หาทัง้ 4 วิชา (สสวท. 
2560) กับหลกัการของการพฒันากรอบแนวคิดเติบโต (Growth mindset: GM) ซึ่งมี  2 ข้อ ดงันี ้ 
1) สร้างความเข้าใจว่าสมองเปลี่ยนแปลงได้จากการพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่โดยการให้ศึกษาการ
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ท างานของสมองในศาสตร์ของนิวโรพลาสติก 2) สร้างมุมมองเก่ียวกับความฉลาดหรือ
ความสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากการพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่โดยการให้ตัง้เปา้หมาย วางแผนการ
ด าเนินงานให้บรรลเุปา้หมาย  และให้ค าชมโดยเน้นกระบวนการและความพยายามในการได้มาซึง่
ผลลพัธ์หรือการสื่อสารกรอบแนวคิดเตบิโต  เพื่อสื่อวา่ความฉลาดเปลี่ยนแปลงจากความพยายาม
เรียนรู้สิ่งใหม่ รวมทัง้ให้ระลึกประสบการณ์ของตนเองหรือเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ อ่ืน  
เพื่อให้ผู้ เรียนได้มีมมุมองและเพิ่มความเช่ือวา่ความพยายามเรียนรู้สิง่ตา่ง ๆ ท าให้เรามีการพฒันา
ความรู้ความสามารถและหากไม่ท้อถอยก่อนจะสามารถน าตนเองไปสู่ความส าเร็จได้  จาก
หลกัการของ STEM 5 ข้อ และกรอบแนวคิดเติบโต 2 ข้อ จึงสามารถสรุปเป็นหลกัการของรูปแบบ
การจดัการเรียนการรู้ STEMGM 5 ข้อ ได้แก่  1) เน้นการบูรณาการและการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับปัญหาในชีวิตประจ าวันและการประกอบ
อาชีพ  2) เน้นพฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี 21 3) สร้างมมุมองว่าความฉลาดเปลี่ยนแปลงได้จาก
การพยายามเรียนรู้ปัญหาท่ีท้าทายใหม่ ๆ 4) เน้นการรู้และท าความเข้าใจวา่สมองเปลี่ยนแปลงได้ 
5) เปิดโอกาสการแสดงความคิดเห็นและความเข้าใจในเนือ้หาวิชาและกรอบแนวคิดเติบโต  จาก
หลักการดังกล่าวได้น ามาพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM ท่ีมีวัตถุประสงค์ของ
รูปแบบเพื่อส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้เช่ือมโยงความรู้และทกัษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม
และเทคโนโลยีไปใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตจริง เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาและมีความพยายามในการเรียนรู้เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของตนเอง กล่าวคือ 
มีกรอบแนวคิดเติบโตให้มากขึน้ ซึง่การพฒันากรอบแนวคิดเติบโต  ท าได้โดยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ท า
ความเข้าใจการท างานสมองว่าสมองมีการเปลี่ยนแปลงเม่ือมีการเรียนรู้สิ่งใหม่  เรียนรู้ประวตัิของ
นกัวิทยาศาสตร์หรือบคุคลท่ีประสบความส าเร็จเพื่อสร้างความเข้าใจและให้เกิดมมุมองว่าสมอง
เติบโตได้จากการเรียนรู้สิ่งใหม่  และในส่วนของสะเต็มได้ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ใช้กระบวนการการ
ออกแบบทางวิศวกรรมท่ีส่งเสริมให้มีการได้เช่ือมโยงความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาแก้ปัญหาท้าทายท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตหรืออาชีพ ตามเง่ือนไขและข้อจ ากดัท่ีก าหนดให้
ร่วมกับเพื่อน ซึ่งผู้ เรียนและสมาชิกในกลุ่มจะได้คิดหาปัญหาและด าเนินการค้นคว้าหรือส ารวจ
ตรวจสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการให้ได้ความรู้ท่ีเก่ียวข้องเพื่อหาแนวทางและ
ออกแบบการแก้ปัญหา จากนัน้ด าเนินการแก้ปัญหาตามท่ีได้ออกแบบไว้รวมทัง้ทดสอบปรับปรุง
การแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ ผลลพัธ์หรือวิธีการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสดุ นอกจากได้ผลลพัธ์แล้วจ าเป็นต้องให้
ผู้ เรียนได้มีการน าเสนอเพื่อเผยแพร่แนวทางการแก้ปัญหาตามหลกัวิชาการและสะท้อนสิ่งท่ีได้
เรียนรู้และความก้าวหน้าของการพฒันาความรู้ความสามารถของตนเองท่ีเพิ่มมากขึน้จากเดิม     
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ซึ่งในระหว่างการด าเนินการแก้ปัญหาตามกระบวนการของสะเต็มนัน้ ผู้สอนจะให้ค าชมท่ีเน้น
กระบวนการและความพยายามหรืออาจสื่อสารข้อความการสร้างมุมมองกรอบแนวคิดเติบโต 
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM มีขัน้ตอนการเรียนรู้ทัง้หมด 7 ขัน้ ดงัตอ่ไปนี ้ขัน้ท่ี 1 สร้างความ
เช่ือ (Make believe)  ขัน้ท่ี 2  ระบปัุญหา (Identify Problem) ขัน้ท่ี 3  รวบรวมข้อมลูและแนวคิดท่ี
เก่ียวข้อง (Collect Relevant Information and Concept) ขัน้ท่ี 4  ออกแบบการแก้ปัญหา (Design 
Solution) ขัน้ท่ี 5 วางแผนและแก้ปัญหา (Plan and Solve Problem) ขัน้ท่ี 6 ประเมินผลงาน 
(Evaluate Products) และขัน้ท่ี 7 น าเสนอและสะท้อนการเรียนรู้ (Present and Reflect Learning)  
โดยในขัน้ท่ี 1 จะเน้นการพฒันาความเช่ือเก่ียวกบักรอบแนวคิดเติบโต และขัน้ท่ี 3 และ 6 จะมีการ
แทรกค าชมท่ีกระบวนการและความพยายาม โดยท่ีขัน้ท่ี 6 จะมีการแทรกการสะท้อนข้อความ
มมุมองกรอบแนวคิดเติบโตด้วยค าพูดเพิ่มด้วย ส่วนในขัน้ท่ี 7 จะมีการแทรกแซงค าพูดส่งเสริม
มมุมองกรอบแนวคิดเติบโต ซึ่งผลของการทดลองใช้ในชัน้เรียนจริงของกลุ่มท่ีศึกษามีข้อค้นพบ
ดงันี ้

ขัน้ที่ 1 สร้างความเชื่อ (Make believe) 
ขัน้การสร้างความเช่ือมีจดุมุง่หมายเพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจและมีมมุมองเก่ียวกบักรอบ

แนวคิดเติบโตท่ีมีความเช่ือว่าสมองเปลี่ยนแปลงเติบโตได้จากการพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ผ่านการท า
กิจกรรมตา่ง ๆ และทราบเปา้หมายของการเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนด โดยมีลกัษณะดงันี ้

เร่ิมต้นให้ผู้ เรียนได้ศึกษาวีดิทัศน์เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจและมีมุมมองกรอบ
แนวคิดเติบโตท่ีมีความเช่ือว่าสมองเปลี่ยนแปลงเติบโตได้จากการพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ผ่านการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น ศกึษาวีดิทศัน์การท างานและเติบโตของสมองในศาสตร์ของนิวโรพลาสติก 
(Neuroplasticity) ศกึษาวีดิทศัน์ประวตัินกัวิทยาศาสตร์หรือบคุคลท่ีประสบความส าเร็จจากความ
พยายาม  จากนัน้ผู้สอนแสดงวตัถปุระสงค์การเรียนรู้และอภิปรายร่วมกนักบัผู้ เรียนเก่ียวกบักรอบ
แนวคดิเติบโต 

ผลการทดลองใช้ พบว่าเม่ือใช้สื่อวีดิทศัน์แสดงการเปลี่ยนแปลงของสมองท่ี
แสดงให้เห็นว่าการคิดหรือท าสิ่งใหม่ๆ สมองจะท าให้มีการเปลี่ยนแปลงการเช่ือมต่อกนัของเซลล์
สมอง และหากท าสิ่งนัน้ซ า้ ๆ สมองจะพฒันาให้มีความรู้ความสามารถในสิ่งเหล่านัน้มากยิ่งขึน้  
พบว่า ผู้ เรียนร้อยละ 86 (25 คน) ตัง้ใจและแสดงความสนใจในสื่อ ส่วนการใช้สื่อวีดิทศัน์ท่ีเป็น
ประวตัิของบุคคลท่ีประสบความส าเร็จ โดยมีจุดเร่ิมต้นของชีวิตด้อยกว่าผู้ เรียนนัน้  ผู้ เรียนตัง้ใจ
และสนใจมากท่ีสดุ คือ ร้อยละ 100 ( 29 คน)  ส่วนวีดิทศัน์ท่ีท าให้ผู้ เรียนตัง้ใจและสนใจน้อยลง
เป็นวีดิทศัน์ประวตัินกัวิทยาศาสตร์มีผู้ เรียนตัง้ใจและสนใจร้อยละ 51.72 (15 คน)  ส่วนของการ
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น าเสนอวีดิทศัน์ผู้ ใหญ่ท่ีประสบความส าเร็จ ผู้ เรียนตัง้ใจและสนใจน้อยท่ีสดุ คือ ร้อยละ 37.93 
(11 คน)  ผลจากากรวิเคราะห์กรอบแนวคิดเติบโตจากใบกิจกรรมท่ีให้ผู้ เรียนสะท้อนกรอบแนวคิด
เติบโต พบว่าวีดิทัศน์ประวัติบุคคลท่ีประสบความส าเร็จโดยมีจุดเร่ิมต้นด้อยกว่าผู้ เรียน จะมี
จ านวนผู้ เรียนสะท้อนกรอบแนวคิดเติบโตได้มากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 58.62 (17 คน)  รองลงมา
เป็นวีดิทศัน์ในศาสตร์นิวโรพลาสติกคิดเป็นร้อยละ 51.72 (15 คน)  ประวตัินกัวิทยาศาสตร์คิดเป็น
ร้อยละ 48.28 (14 คน)  และประวตัิของผู้ ใหญ่ท่ีมีความสามารถในการจัดการการแก้ปัญหาได้
ประสบความส าเร็จ คดิเป็นร้อยละ 37.93 (11 คน) ตามล าดบั 

จากการท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้จากสื่อวีดิทศัน์ของชีวประวตัิบคุคลท่ีประสบความส าเร็จจาก
ความพยายามนัน้ จะพบว่า การใช้สิ่งนีมี้สว่นท าให้ผู้ เรียนมีมมุมองกรอบแนวคิดเติบโตและเข้าใจวา่
การท างานประสบความส าเร็จต้องผ่านความยากล าบาก อปุสรรค รวมทัง้ต้องใช้ความพยายามใน
การท าสิง่นัน้ ดงัจะเห็นได้จากการท่ีผู้ เรียนมีการสะท้อนความคิดลงในใบกิจกรรม ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี  ้

นิวตนัไม่ได้เกิดมาสวยหรู กว่าจะเป็นนกัวิทยาศาสตร์ต้องผ่านอุปสรรคมาเยอะ” 
(A2S28) 

“นิคไม่มีแขนมีขาเหมือนกบัคนอ่ืนแต่เขามีความพยายามในการใช้ชีวิต...นิคเป็น
คนล้มแล้วลกุ ผมจะเอาแบบนิคคือถ้าผมล้มผมจะไม่ย่อท้อและผมจะตัง้ใจท าใหม่ ถ้าท าไม่ได้ผมก็
จะลองจนกวา่จะท าได้” (A2S28) 

“ท่าน (ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงราย) แม้จะล าบากมากแค่ไหน ท่านก็ตัง้ใจท างาน
สดุความสามารถ แม้ท่านจะต้องเจอกบัปัญหามากมายขนาดไหน ท่านก็ผา่นไปได้...”  (A3S1) 

นอกจากนีย้งัมีผู้ เรียนสะท้อนให้เห็นว่า การท่ีได้ศึกษาวีดิทศัน์ประวตัิบุคคลท่ีประสบ
ความส าเร็จ และการเรียนรู้จากภาพทางวิทยาศาสตร์ของหนูอยู่ในกรงท่ีมีของเล่นกบัไม่มีของเล่น 
เซลล์ประสาทมีการแผ่ขยายเช่ือมโยงแตกต่างกนั สามารถช่วยให้ผู้ เรียนอยากพยายามเรียนรู้เพื่อจะ
พฒันาความรู้ความสามารถของตนเอง ดงัตวัอย่าง “...จากการดวูีดิทศัน์นิค (คนไม่มีแขนขา) ...เรา
อยากได้ความรู้ เราต้องท าเอาเอง...การดภูาพหนใูนกรงท่ีอยูก่บัของเลน่กบักรงไมมี่ของเลน่ท าให้เป็น
แรงผลกัดนัให้อยากเรียนรู้ ปฏิบตัิและก็ลองท าด.ู..”  

 
ผลจากข้อมลูข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการเลือกใช้สื่อวีดิทศัน์ประวตัิบุคคลท่ีประสบ

ความส าเร็จโดยมีจุดเร่ิมต้นท่ีด้อยกว่าผู้ เรียนจะส่งผลต่อความตัง้ใจและสนใจของผู้ เรียนได้ดีกว่า
ประวตัินกัวิทยาศาสตร์และประวตัิของบคุคลท่ีมีจดุเร่ิมต้นสงูกวา่ผู้ เรียน และยงัสะท้อนกรอบแนวคิด
เติบโตได้มากท่ีสดุ โดยในการสะท้อนกรอบแนวคิดเติบโตในขัน้นีไ้ด้ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีมมุมองท่ีว่า 
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การท างานอาจเจออุปสรรค แต่การพยายามท าสิ่งนัน้ต่อไปโดยไม่ย่อท้อ ท าให้งานประสบ
ความส าเร็จได้  ในส่วนของขัน้ตอนการจดักิจกรรมพบว่าสามารถปฏิบตัิกิจกรรมได้ตามขัน้ตอนท่ีได้
วางแผนไว้ 

  
ขัน้ที่ 2  ระบุปัญหา (Identify Problem) 

ขัน้ระบุปัญหามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ เรียนท าความเข้าใจปัญหาจากสถานการณ์ในชีวิต
จริงหรือการประกอบอาชีพท่ีท้าทาย และร่วมกันระดมความคิดเพื่อระบุปัญหา เง่ือนไขและ
ข้อจ ากดัจากสถานการณ์ 

โดยมีขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้ เร่ิมต้นด้วยการให้ผู้ เรียนอ่านสถานการณ์ปัญหาท่ีท้าทายจาก
สถานการณ์ในชีวิตจริงหรือการประกอบอาชีพท่ีครูผู้ สอนก าหนดให้  จากนัน้ผู้ สอนใช้ค าถาม
กระตุ้นผู้ เรียนให้อภิปรายร่วมกันเพื่อระบุปัญหา  หากผู้ เรียนไม่สามารถระบุปัญหาท่ีแท้จริงได้  
ผู้สอนใช้ค าถาม เพื่อให้ผู้ เรียนระบปัุญหาท่ีแท้จริงจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้  จากนัน้ให้นกัเรียน
บนัทกึปัญหา ข้อจ ากดัและเง่ือนไขลงใบกิจกรรม  

จากการทดลองใช้พบว่า กรณีให้ผู้ เรียนอ่านสถานการณ์ปัญหาท่ีมีปัญหาซ้อนกนัหลาย
ปัญหา ถ้าใบกิจกรรมระบเุจาะจงวา่เป็นปัญหาของใครประกอบกบัผู้สอนใช้ค าถามน า  ผู้ เรียนร้อย
ละ 51.73 (15 คน) สามารถระบุปัญหาได้ถูกต้อง  แต่ถ้าให้ผู้ เรียนอ่านวิเคราะห์เพื่อหาปัญหาท่ี
แท้จริงจากสถานการณ์ด้วยตนเอง  โดยในใบกิจกรรมไม่ระบวุ่าปัญหาของใคร เช่นในกิจกรรมท่ี 2 
ผู้ เรียนเพียงร้อยละ 3.45 (1คน) ระบุปัญหาท่ีแท้จริงได้ถูกต้อง โดยท่ีเหลือจะระบุปัญหาท่ีไม่ใช่
ปัญหาท่ีแท้จริง  ส่วนของกิจกรรมท่ี 3 และ 4 ซึ่งลักษณะค าถามท่ีใช้เช่นเดียวกับกิจกรรมท่ี 2
ผู้ เรียนสามารถระบปัุญหาท่ีแท้จริงได้ถกูต้องมากขึน้ โดยกิจกรรมท่ี 3  ผู้ เรียนร้อยละ 27.59 (8 คน) 
และกิจกรรมท่ี 4 ผู้ เรียนร้อยละ 55.17 (16 คน) ระบปัุญหาท่ีแท้จริงได้ถกูต้อง 

ดงันัน้จึงสรุปได้ว่า การก าหนดให้ผู้ เรียนระบปัุญหาควรเขียนค าสัง่ให้ชดัเจน เช่น ระบวุ่า
เป็นปัญหาของใคร หรือ ปัญหาท่ีวิศวกรรมต้องการแก้ไขคืออะไร และในกิจกรรมแรก ๆ ผู้สอนต้อง
ช่วยเหลือโดยใช้ค าถามน า ในส่วนของขัน้ตอนการจดักิจกรรมพบว่าสามารถด าเนินการได้ตาม
แผน  
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ขัน้ที่ 3 รวบรวมข้อมูลและแนวคดิที่เก่ียวข้อง (Collect Relevant Information and 
Concepts)  

ขัน้รวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ีเก่ียวข้องมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ เรียนตัง้เป้าหมายการ
แก้ปัญหา วิเคราะห์แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหา  วางแผนการสืบค้นข้อมูลหรือส ารวจ
ตรวจสอบและรวบรวมข้อมลูเพื่อให้ได้ข้อมลูและแนวคิดหลกัเก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหา  และมีการ
ให้ผลป้อนกลบักบัผู้ เรียนโดยให้ค าชมท่ีกระบวนการและความพยายามระหว่างการสืบค้นข้อมลู
หรือส ารวจตรวจสอบ  โดยมีการด าเนินการดงันี ้ เร่ิมต้นจดักลุ่มผู้ เรียนท่ีมีคนเก่ง 1 คน  สมาชิกท่ี
เหลือเป็นผู้ เรียนท่ีคละความสามารถและคละเพศ  จากนัน้ให้ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระบุ
เป้าหมายของการแก้ปัญหาลงในใบกิจกรรม  เม่ือผู้ เรียนระบุเป้าหมายได้แล้ว ผู้สอนและผู้ เรียน
ร่วมกนัอภิปรายเพื่อวิเคราะห์ข้อมลูหรือแนวคิดท่ีจ าเป็นท่ีต้องใช้ในการแก้ปัญหา  โดยผู้สอนอาจ
ใช้ค าถามน าหากผู้ เรียนไม่สามารถระบุข้อมูลหรือแนวคิดได้ครบถ้วนเพียงพอต่อการแก้ปัญหา  
จากนัน้ให้ผู้ เรียนด าเนินการสืบค้นข้อมลูหรือส ารวจตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมลูและแนวคิดในการ
น าไปใช้แก้ปัญหาและบนัทึกผลการสืบค้นหรือส ารวจตรวจสอบลงในใบกิจกรรม  ระหว่างผู้ เรียน
ด าเนินการสืบค้นข้อมูลหรือส ารวจตรวจสอบ  ผู้ สอนท าหน้าท่ีช่วยเหลือผู้ เรียนและช่ืนชม ท่ี
กระบวนการและความพยายามของผู้ เรียนในการให้ได้มาของข้อมลูและแนวคิดท่ีจ าเป็นในการ
แก้ปัญหาด้วย   

จากการทดลองใช้ได้ผลดงันี ้ เม่ือผู้วิจยัจดักิจกรรมการส ารวจตรวจสอบท่ีเป็นการทดลอง
เก่ียวกบัการสะท้อนและการหกัเหของแสงในกิจกรรมท่ี 1 และ 2  เพื่อให้ผู้ เรียนมีข้อมลูและองค์
ความรู้ท่ีเก่ียวข้องในการแก้ปัญหา  พบว่าผู้ เรียนมีปัญหาเก่ียวกบัความรู้พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 
เช่น การวัดมุมด้วยไม้โพรแทรกเตอร์ การลากเส้นแนวฉาก  ซึ่งสังเกตได้จากการท่ีผู้ เรียนไม่
สามารถตอบค าถามหรือลากเส้นแนวฉากท่ีกระท ากับกระจกหรือแท่งพลาสติกได้  รวมทัง้ไม่
สามารถวดัมมุเพื่อลากเส้นรังสีตกกระทบตามมมุท่ีก าหนดและวดัมมุของรังสีสะท้อนหรือรังสีหกัเห
กระท ากบัเส้นแนวฉากได้ (I4) ดงัภาพประกอบ 4   

 

                                
                      ภาพประกอบ 4 การลากเส้นรังสีตกกระทบตามมมุท่ีก าหนดไม่ถกูต้อง 
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ซึง่สอดคล้องกบัข้อมลูจากการสมัภาษณ์ท่ีผู้ เรียนได้สะท้อนไว้ดงันี ้ 
“...การหักเหของแสง กว่าจะวัดมุมของแสงได้  เราไม่รู้ว่าจะวัดมุมตรงจุดไหน...” 

(I26S2) 
“...การหกัเหแสง มนัยาก เราต้องมาค านวณว่ายิง(ให้แสงท ามมุตกกระทบ) เท่านีอ้อก 

(มมุของรังสีหกัเห) เท่าไหร่...” (I26S4) 
โดยในเบือ้งต้นผู้ สอนได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการให้ความรู้และความช่วยเหลือ

เพิ่มเติมกบัแตล่ะกลุม่ระหว่างการทดลอง  แตเ่น่ืองด้วยเวลาท่ีจ ากดัและพืน้ฐานความรู้ของผู้ เรียน
แตกต่างกันมาก  ท าให้ผู้ สอนไม่สามารถดูแลผู้ เรียนได้ทั่วถึงในเวลา  จึงได้จัดการสอนเสริม
เก่ียวกบัการวดัมมุ การทดลองการหกัเหและการสะท้อนหลงัเลิกเรียนให้กบัอาสาสมคัรของแตล่ะ
กลุ่ม  เพื่อเป็นผู้ ช่วยสอนระหว่างการจัดการเรียนรู้ในชัน้เรียน  จากการสงัเกตผู้ เรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมสอนเสริมดงักล่าว (I17  I21และ I22)  พบว่าการสอนการวดัมมุและการทดลองโดยให้
ผู้ เรียนลงมือท าด้วยตนเองนัน้  ผู้ เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้เร่ืองดงักล่าวได้ดีและสามารถสอน
ผู้ เรียนคนอ่ืนได้  ดงัแสดงให้เห็นได้จากผู้ เรียนท่ีมาเรียนเสริมหลงัเลิกเรียนครัง้แรก และครัง้ท่ี 2 
สามารถเป็นผู้ ช่วยให้กับเพื่อนในห้องเรียนและเพื่อนท่ีมาเรียนเสริมหลังเลิกเรียนครัง้ท่ี 2 ดัง
ภาพประกอบ 5 ซึง่สอดคล้องกบัการให้สมัภาษณ์ของผู้ เรียนท่ีเป็นอาสาสมคัรครัง้ท่ี 2 ท่ีได้สะท้อน
ให้เห็นวา่เมื่อมาเรียนเสริมท าให้เขาเข้าใจ ดงัตวัอยา่ง 

“ตอนแรกคิดวา่ยาก  แตพ่อครูสอน  เพื่อนท าให้เข้าใจ  รู้สกึวา่ง่ายขึน้”  (I1S40)    
“...ถ้าเข้าใจมนัง่าย ผมมาเข้าใจหลงัเลกิเรียน พออยู ่(เรียนหลงัเลกิเรียน) เข้าใจ...” 

 

                
    ผู้ เรียนอาสาสมคัรครัง้แรกมาช่วยสอน                         ผู้ เรียนท่ีเป็นอาสาสมคัรช่วยสอนในห้องเรียน 

    อาสาสมคัรครัง้ท่ี 2         

ภาพประกอบ 5 ผู้ เรียนอาสาสมคัรท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยเพ่ือนในห้องเรียนและเพื่อนท่ีมาเรียนเสริมครัง้ท่ี 2 
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ในส่วนผลของการให้ผลป้อนกลบัโดยการชมท่ีกระบวนการและความพยายาม  พบว่า 
สามารถท าให้ผู้ เรียนมีความพยายามท่ีต้องการจะเรียนรู้มากขึน้  สงัเกตได้จากพฤติกรรมขณะท า
การทดลองของผู้ เรียน S26 และ S27 ท่ีเป็นอาสาสมคัรมาเรียนหลงัเลิกเรียน  เม่ือได้รับค าชมท่ี
กระบวนการและความพยายามว่า “เห็นไหมว่าเธอท าได้  เม่ือเธอพยายามเรียนรู้การวดัมมุและลง
มือท ามนั  เธอก็ท ามนัได้  ลองพยายามท าการทดลองอนัถัดไปนะ”  ผู้ เรียนลงมือท าการทดลอง
ถดัไปทนัที (แบบสงัเกต 22) ประกอบกบัผู้ เรียน S3 และ S26 เม่ือท างานชิน้แรกเสร็จแล้ว ผู้สอนได้
สะท้อนค าชมท่ีกระบวนการและความพยายามว่า “ผลงานนีเ้ป็นผลงานแรก  คุณครูรู้ว่าเธอใช้
ความพยายามท ามนั  แต่มนัยงัมีบางส่วนไม่สมบรูณ์ หากเธอพยายามท ามนัอีกครัง้  ผลงานใหม่
จะดีกว่าครัง้แรกแน่นอน ”  หลงัจากผู้สอนชมผู้ เรียนท่ีกระบวนการและความพยายาม ผู้ เรียนมา
ขอใบกิจกรรมเพิ่มเตมิ  เพื่อท าการทดลองอีกครัง้ ซึง่ผลงานทัง้สองครัง้เป็นดงัภาพประกอบ 6 

 

     
การหาต าแหน่งและภาพจากกระจกนนู                 การหาต าแหน่งและภาพจากกระจกนนู 

ครัง้ท่ี 1 ของ S3       ครัง้ท่ี 2 ของ S3  
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                   การท าการทดลองการหกัเหของแสงครัง้ท่ี 1 ของ S26            
 

 
 
                การท าการทดลองการหกัเหของแสงครัง้ท่ี 2 ของ S26            
 

ภาพประกอบ 6 การท าการสบืค้นข้อมลูหาต าแหน่งและชนิดของภาพจากกระจกนนูและการท า 
การทดลองการหกัเหของแสงผา่นแทง่พลาสตกิ   
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จากการให้ค าชมท่ีกระบวนการและความพยายามในการท างาน พบว่า ผู้ เรียนจะ
พยายามเรียนรู้มากขึน้  นอกจากนีด้้วยการให้ผู้ เรียนได้ท าการทดลองลงมือปฏิบตัิสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองท าให้ผู้ เรียนอยากเรียนรู้เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของตนเองด้วยเช่นกัน ดงัท่ี
ผู้ เรียนสะท้อนว่า “...ถ้าเราไม่ฝึก เราก็ท าไม่ได้...การทดลองท าให้ผมอยากรู้ว่าจะได้ตามท่ีผม
ต้องการไหม” (I27S8) 

จากการจดักิจกรรมในขัน้นีพ้บวา่ผู้ เรียนสว่นใหญ่ยงัขาดพืน้ฐานท่ีจ าเป็น  ดงันัน้แนวทาง
ในการจดัการเรียนรู้ในขัน้นี ้ อาจมีการจดัสอนเสริมหลงัเลกิเรียนให้กบัอาสาสมคัร  เพื่อให้ผู้ เรียนท่ี
เป็นอาสาสมคัรสามารถเป็นผู้ช่วยผู้สอนในระหว่างการท ากิจกรรมได้  เน่ืองจากผู้สอนคนเดียว
อาจจะไม่สามารถดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึง และควรให้เวลาในขัน้ตอนนีใ้ห้มากขึน้ เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ เรียนท่ีมีความรู้พืน้ฐานไม่เพียงพอในการเรียนรู้สิ่งใหม่ในกิจกรรมท่ีผู้ สอนเตรียมไว้ให้ผู้ เรียน  
นอกจากนีใ้นระหว่างการจดัการเรียนรู้ควรให้ค าชมท่ีเน้นกระบวนการและความพยายามในการ
ท างาน  ซึ่งพบว่าช่วยให้ผู้ เรียนมีความพยายามในการเรียนรู้มากขึน้  ในส่วนของขัน้ตอนการจัด
กิจกรรมพบว่าสามารถด าเนินการได้แผน  แตค่วรเพิ่มเวลาในการเรียนรู้ในสว่นนีม้ากขึน้หรือมีการ
ปรับพืน้ฐานให้กบัผู้ เรียนก่อนเรียน 

 
ขัน้ที่ 4 ออกแบบการแก้ปัญหา (Design Solution) 

ขัน้ออกแบบการแก้ปัญหามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ เรียนน าแนวคิดหลกัท่ีเก่ียวข้องกบัการ
แก้ปัญหามาใช้ในการหาวิธีการแก้ปัญหาและเลือกวิธีการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด ตามข้อจ ากัดและ
เง่ือนไขของสถานการณ์ รวมทัง้ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามหลกัการทางวิชาการ และก าหนด
เกณฑ์ในการประเมินผลงานการแก้ปัญหา โดยมีการจดักิจกรรม ดงันี ้

ผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการระดมความคิดเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหา
ท่ีดีท่ีสดุของกลุ่ม และออกแบบการแก้ปัญหาลงในกระดาษฟลิปชาร์ท โดยระหว่างการออกแบบ
ผู้ เรียนกลุ่มใดออกแบบรายละเอียดไม่ชัดเจน ผู้ สอนใช้ค าถามกระตุ้ นเพื่อให้ผู้ เ รียนแสดง
รายละเอียดของส่วนต่าง ๆ ให้ชัดเจนมากขึน้ เช่น  อุปกรณ์ส่วนนีท้ าหน้าท่ีอะไร มีไว้เพื่ออะไร 
อุปกรณ์ส่วนนีมี้ไว้เพื่ออะไร เพราะเหตุใด ต้องใช้ความยาวเท่านี ้เปลี่ยนความยาวอ่ืนได้ไหม      
เป็นต้น  จากนัน้ผู้สอนเน้นย า้ให้ผู้ เรียนออกแบบการแก้ปัญหาให้มีรายละเอียดท่ีชดัเจนและแสดง
เหตผุลทางวิชาการประกอบด้วย  เม่ือผู้ เรียนแต่ละกลุ่มออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเสร็จตามเวลาท่ี
ก าหนด ผู้สอนใช้ค าถาม เช่น ผลงานท่ีดีจากการแก้ปัญหาในครัง้นี ้ควรเป็นอยา่งไรเพื่อน าไปสูก่าร
ก าหนดเกณฑ์ประเมินผลงานท่ีได้จากการแก้ปัญหา 
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จากการน าไปทดลองใช้จริงได้ผลดงันี ้ เม่ือให้ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาท่ีดีท่ีสดุ และออกแบบวิธีการท่ีดีท่ีสดุลงในกระดาษฟลิปชาร์จ  พบว่า มีผู้ เรียนบางกลุ่ม
ออกแบบเฉพาะสว่นประกอบของอปุกรณ์  โดยไมมี่การอธิบายแนวคิดทางวิชาการในการออกแบบ
และเลือกอปุกรณ์  แต่กลุ่มใดท่ีผู้สอนใช้ค าถามและเน้นย า้ให้เขียนค าอธิบายแนวคิดทางวิชาการ
ในการออกแบบและการเลือกวสัดุท่ีใช้ในการออกแบบนัน้  ผลงานการออกแบบจะมีการแสดง
แนวคดิทางวิชาการมากขึน้  ดงัจะเห็นได้จากภาพประกอบ 7 

 

 

การออกแบบที่ผู้สอนไมไ่ด้เน้นย า้และถามค าถามระหวา่งการออกแบบ          

 

  การออกแบบที่ผู้สอนได้เน้นย า้และถามค าถามระหวา่งการออกแบบ  

ภาพประกอบ 7 การออกแบบการแก้ปัญหาท่ีได้รับการเน้นย า้และถามค าถามให้แสดงแนวคดิทาง 
วิชาการในการออกแบบและเลือกวสัดขุองผู้ เรียนกลุม่ 3 

 



  103 

ในการจัดกิจกรรมท่ีผู้ สอนให้ผู้ เรียนร่วมกันระบุเกณฑ์ในการประเมินผลงานของการ
แก้ปัญหา จากนัน้ผู้สอนเป็นผู้ ใช้ค าถามน าอภิปราย  ผลพบว่าผู้ เรียนสามารถระบุเกณฑ์ในการ
ประเมินผลงานได้วา่ผลงานท่ีดีควรเป็นอยา่งไร  

ดังนัน้ในขัน้นีก้ารให้ผู้ เรียนออกแบบได้ดีนัน้  ผู้ สอนควรใช้ค าถามกระตุ้นและเน้นย า้
ผู้ เรียนตามกลุ่มระหว่างการออกแบบในทุกกลุ่ม เพื่อให้ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มสามารถอธิบายการ
ออกแบบและแสดงเหตุผลทางวิชาการในการเลือกวัสดุได้ดียิ่งขึน้ ในส่วนของขัน้ตอนการจัด
กิจกรรมพบวา่ไมมี่ปัญหาสามารถด าเนินการได้ตามแผน   

 
ขัน้ที่ 5 วางแผนและแก้ปัญหา (Plan and Solve Problem) 

ขัน้วางแผนและแก้ปัญหามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ เรียนวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา
ตามแนวทางท่ีได้ออกแบบไว้อย่างเป็นขัน้ตอนและปฏิบตัิได้จริงตามเปา้หมายของการแก้ปัญหา  
รวมทัง้ตรวจสอบติดตามงานเพื่อให้แผนการด าเนินงานเป็นไปตามเปา้หมาย  

การจัดกิจกรรมเร่ิมต้นให้ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดเพื่อวางแผนการแก้ปัญหา
ตามท่ีได้ออกแบบไว้  โดยผู้ สอนเน้นย า้ให้ผู้ เ รียนระบุขัน้ตอนการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ผู้ รับผิดชอบและเวลาในการด าเนินการแต่ละขัน้  รวมทัง้อปุสรรคท่ีอาจเกิดขึน้พร้อมแนวทางการ
แก้ไขอปุสรรค จากนัน้ให้ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่ร่วมมือกนัวางแผนการแก้ปัญหา โดยระหวา่งผู้ เรียนวาง
แผนการแก้ปัญหา  ผู้สอนท าหน้าท่ีให้การช่วยเหลือ สนบัสนนุ ให้ค าแนะน า และกระตุ้นผู้ เรียนให้
มีส่วนร่วมในการวางแผนการแก้ปัญหาท่ีสามารถปฏิบตัิได้จริงตามเปา้หมาย  เม่ือผู้ เรียนวางแผน
เรียบร้อยแล้ว  จึงด าเนินการแก้ปัญหาตามแผนและบนัทึกผลการแก้ปัญหา  โดยระหว่างผู้ เรียน
ด าเนินการแก้ปัญหานัน้  ผู้ สอนเน้นย า้ให้ผู้ เรียนพิจารณาผลของการแก้ปัญหาเป็นไปตาม
เป้าหมาย ข้อจ ากดัและเง่ือนไขของการแก้ปัญหาหรือไม่  รวมทัง้แจ้งเตือนเวลาให้กบัผู้ เรียนเป็น
ระยะ  เพื่อให้ผู้ เรียนใช้เวลาการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ   

จากการน าขัน้นีไ้ปทดลองใช้ พบวา่ เม่ือพิจารณาการวางแผนด าเนินการของผู้ เรียนในใบ
กิจกรรมท่ี 1  ผู้ เรียนร้อยละ 37.93 (11 คน) มีร่องรอยในการบนัทกึการวางแผนการด าเนินงาน  แต่
อาจไมส่มบรูณ์  สว่นผู้ เรียนร้อยละ 62.07 (18 คน) ไมมี่ร่องรอยในการเขียน ดงัภาพประกอบ 8  
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ใบกิจกรรมของผู้ เรียนท่ีเขียนแผนการด าเนินงาน 

         

  
                      ใบกิจกรรมของผู้ เรียนท่ีไม่เขียนแผนการด าเนินงาน 
 

ภาพประกอบ 8 การเขียนแผนการด าเนินกิจกรรมในใบกิจกรรมท่ี 1 ของผู้ เรียน  
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ดงันัน้ ในกิจกรรมท่ี 2 3 และ 4  ผู้วิจยัจึงได้ปรับวิธีการบนัทกึการวางแผนการด าเนินงาน
จากเดิมท่ีให้แต่ละคนบนัทึกลงในใบกิจกรรมท่ี 1 เป็นการบนัทึกเป็นกลุ่มลงในประดาษฟลิปชาร์
ทแทน  ซึ่งผลพบว่าท าให้ผู้ เรียนมีความร่วมมือกันมากขึน้และผลงานมีความแตกต่างกันบ้าง
เล็กน้อยในบางกิจกรรม  โดยกลุ่มใดท่ีผู้ สอนเข้าไปใช้ค าถามกระตุ้น ผลงานของผู้ เรียนจะมี
รายละเอียดมากขึน้  หากกลุ่มใดผู้สอนไม่ได้เข้าไปใช้ค าถามกระตุ้นให้แสดงแผนการด าเนินงาน  
ผู้ เ รียนจะวางแผนและลงมือท าโดยไม่เขียนแผนการด าเนินงานลงในกระดาษฟลิปชาร์ท  
ดงัภาพประกอบ 9 

 

 
กลุม่ท่ีผู้สอนไมไ่ด้เข้าไปกระตุ้นให้เขียนขัน้ตอนการด าเนินงาน ผู้ รับผิดชอบและเวลา 
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กลุม่ท่ีผู้สอนเข้าไปกระตุ้นให้เขียนขัน้ตอนการด าเนินงาน ผู้ รับผิดชอบและเวลา 

 
ภาพประกอบ 9 การเขียนแผนการด าเนินงานของผู้ เรียนแตล่ะกลุม่ท่ีผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นกบั 

ไม่ได้ใช้ค าถามกระตุ้น 
 

และจากการวางแผนการด าเนินงานท่ีมีการระบหุน้าท่ีความรับผิดชอบให้สมาชิกในกลุ่ม
พบว่า ช่วยท าให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานและท าให้งานส าเร็จตามเป้ามากขึน้ ส่วน
การท างานท่ีไม่มีการวางแผนการด าเนินงาน สมาชิกแต่ละคนจะดูเพื่อนท า และด าเนินการท า
ตามท่ีเพื่อนบอก ดงัจะเห็นได้จากภาพประกอบ 10  
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กลุม่ไมเ่ขียนแผนการด าเนินงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุม่เขียนแผนการด าเนินงาน 
ภาพประกอบ 10 การท างานของกลุม่ท่ีเขียนแผนการด าเนินงานกบักลุม่ท่ีไม่เขียนแผนการ 

ด าเนินงาน 
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การให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติและการท างานเป็นกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาตามเง่ือนไขและ
ข้อจ ากัดท่ีก าหนดให้นัน้มีผลดีกับผู้ เรียนในหลายด้าน ซึ่งผู้ เรียนมีการสะท้อนในใบบันทึกการ
เรียนรู้ดงันี ้  

“...ได้ความสามคัคี...”  (L4S2) 
“ได้ฝึกแก้ปัญหาในเร่ืองของกลุม่และการท างาน” (L1S1) 
“...บางครัง้ไมเ่ข้าใจในบางปัญหาแตก็่ช่วยกนัท าจนได้” (L1S21) 

แต่บางครัง้การท างานกลุ่มส่งผลให้ผู้ เรียนไม่อยากมีส่วนร่วมในการลงมือท ากิจกรรม
เช่นกนั ซึง่ผู้ เรียนมีการสะท้อนดงันี ้ 

“...บางทีท้อ เพราะคนในกลุม่ไม่ช่วยท า...” ผู้วิจยัถามค าถามตอ่ว่า แล้วเม่ือรู้สกึท้อท า
อยา่งไร “...เปลี่ยนค าวา่ท้อ ท าไมไ่ด้ เป็นค าวา่ ลองท าด”ู (I37S5) 

“ ...ตอนแรกๆช่วยเขาท า...พอเราถามว่ามีอะไรช่วยไหม...เขาไม่สนใจ ไม่ฟัง...ท าให้เรา
ไมท่ า” (I40S29) 

 
และกิจกรรมนีผู้้ เ รียนส่วนใหญ่ได้สะท้อนตรงกันว่าชอบเพราะได้ลงมือปฏิบัติ   

ดงัหลกัฐานท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ เรียน ซึง่ผู้ เรียนสะท้อนวา่  
“การเรียนปกติไม่ได้ลงมือท า กิจกรรมนีไ้ด้ลงมือท า..การได้ลงมือท า (ท าให้)ได้เรียนรู้

สิง่ใหม่ๆ ” (I45S2) 
 
อีกทัง้ผู้ เรียนได้ใช้ความคดิ ฝึกการแก้ปัญหา ได้ฝึกทกัษะตา่ง ๆ มากขึน้ เช่น  

“...กิจกรรมต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์”  (L4S39) 
“แก้ปัญหาเร่ืองแสงสีให้ได้สีตามท่ีต้องการ” (L4S7) 
“...แก้ปัญหาท่ีเราพบเจอ...เช่นต้องซือ้ของมาท างานโดยใช้เงินไม่เกิน 100 บาท...      

เราควรซือ้อปุกรณ์ท่ีไมแ่พงจนเกินไป” (L1S5) 
“…การตัด(อุปกรณ์ท่ีเป็นกล่องพลาสติกใส่ซีดี)ประกอบ อุปสรรคเยอะเวลาตดัมัน

กระเด็น...” (I14S2) 
 

ดงันัน้ในขัน้นีมี้การปรับการบนัทึกแผนการด าเนินงานตามการออกแบบในขัน้ตอน 4 ท่ี
ได้จากการระดมความคิดของสมาชิกในกลุ่ม  โดยจากเดิมให้บนัทึกแผนการด าเนินงานท่ีได้จาก
การระดมความคิดของสมาชิกในกลุ่มเป็นรายบุคคลในใบกิจกรรม  ในกิจกรรมท่ี 2-4 ปรับมาใช้
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วิธีการบนัทกึแผนการด าเนินงานท่ีได้จากการระดมความคิดของสมาชิกในกลุม่ลงในกระดาษฟลิป
ชาร์ทแผ่นเดียวกับท่ีใช้ในการออกแบบแทน  และในระหว่างท่ีผู้ เรียนด าเนินการวางแผน  ผู้สอน
ควรเข้าไปกระตุ้นผู้ เรียนในแต่ละกลุ่มเขียนแผนการด าเนินงานก่อนด าเนินการแก้ปัญหา เพื่อช่วย
ให้การด าเนินการแก้ปัญหามีประสิทธิภาพได้ผลงานตามเป้าหมาย และมีการร่วมมือกันท างาน
มากขึน้  โดยในขัน้ตอนนีท้ าให้ผู้ เ รียนได้เรียนรู้การท างานกลุ่ม การคิดแก้ปัญหาภายใต้
สถานการณ์ท่ีก าหนด ได้วางแผนการท างานและระบุบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม 
ฝึกการคิดสร้างสรรค์จากการลงมือปฏิบตัิจริง ในสว่นของขัน้ตอนการจดักิจกรรมพบว่าด าเนินการ
ได้ตามแผน 
 
ขัน้ที่ 6 ประเมินผลงาน (Evaluate Products)  

ขัน้การประเมินผลงานมีจดุมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ เรียนประเมินผลการทดสอบเพื่อหาจดุเด่น 
จุดควรปรับปรุงเพื่อน าข้อมลูมาใช้ปรับปรุงผลงานหรือการออกแบบ และท าการทดสอบซ า้จนได้
ผลงานท่ีดีท่ีสุดตามเป้าหมายข้อจ ากัด เง่ือนไขและเกณฑ์ท่ีได้ก าหนด  และกระตุ้นมุมมองของ
กรอบแนวคิดเติบโต โดยให้ข้อความกระตุ้นและ ค าชมท่ีกระบวนการและความพยายาม  เพื่อให้
ได้มาซึง่ผลงานท่ีดีท่ีสดุระหวา่งการปรับปรุงผลงาน 

ในขัน้นีมี้ขัน้ตอนดังนี ้ เร่ิมต้นให้ผู้ เรียนประเมินผลงานของกลุ่มตนเอง หลังจากได้
ด าเนินการแก้ปัญหาในขัน้ท่ี 5 จากนัน้ให้บนัทึกผลการแก้ปัญหาโดยระบุจุดเด่นของผลงาน ข้อ
ควรปรับปรุง รวมทัง้พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประกอบการประเมิน จากนัน้ให้ผู้ เรียน
ปรับแก้ไขผลงานเพื่อให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายและได้ผลงานดีท่ีสุด  โดยระหว่างผู้ เรียน
ด าเนินการประเมินผลงานและปรับแก้ไขผลงานของกลุม่  ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการ
อภิปรายผลการทดสอบท่ีเกิดขึน้ โดยใช้เหตผุลทางวิชาการและพิจารณาเป้าหมายประกอบด้วย  
นอกจากนีผู้้ สอนสะท้อนข้อความท่ีช่วยส่งเสริมมุมมองกรอบแนวคิดเติบโตและให้ค าชมท่ีเน้น
กระบวนการและความพยายามในการได้มาซึง่ผลงานของผู้ เรียนในแตล่ะกลุม่   

ผลการทดลองใช้ พบว่า  ในขัน้นีผู้้ เรียนสามารถประเมินข้อดีและข้อควรปรับปรุงของ
ผลงานได้ และสามารถปรับปรุงแก้ไขผลงานให้ส าเร็จตามเป้าได้  และหากผู้ เรียนท าครัง้แรกไม่
ส าเร็จผู้ เรียนจะปรึกษากนั เพื่อหาสาเหตสุิง่ท่ีท าให้ไม่ส าเร็จ  แล้วหาทางปรับปรุงแก้ไขผลงาน  เช่น 
การปรับแก้ไขเคร่ืองฉายภาพ  ปัญหาท่ีพบคือ เคร่ืองฉายภาพท่ีท าครัง้แรกได้ภาพไม่ชดัหรือเล็ก
เกินไปไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของสถานการณ์ท่ีก าหนด ผู้ เรียนมีการปรับแก้ไขจนสามารถท างาน
ส าเร็จตามเปา้ได้  หรือเคร่ืองฉายภาพสามมิติท่ีประดิษฐ์ครัง้แรกมีแสงจากภายนอกรบกวนท าให้
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เห็นภาพสามมิตไิม่ชดั ผู้ เรียนวิเคราะห์หาสาเหต ุและหาทางปรับแก้ไข โดยการน ากระดาษสีด ามา
ปิดปอ้งกนัแสงรบกวนดงัภาพ 

 
 

ภาพประกอบ 11 อปุกรณ์ฉายภาพท่ีผา่นการปรับปรุงแก้ไขแล้ว  ก่อนการปรับปรุงจะไมมี่กระดาษสดี า 
 
อีกทัง้ในขัน้นีย้งัช่วยส่งเสริมผู้ เรียนให้มีมุมมองกรอบแนวคิดเติบโต ก็คือ ไม่ย่อท้อต่อ

อปุสรรคเม่ืองานไม่ส าเร็จตามเปา้ และเปิดโอกาสให้ท าผิดพลาดได้  เพราะขัน้ตอนนีเ้ปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนปรับปรุงแก้ไขผลงานของตนเองจนกวา่จะส าเร็จตามเปา้  ดงัจะเห็นได้จากข้อความท่ีผู้ เรียน
ให้สมัภาษณ์วา่ 

“...การท าอปุกรณ์ได้แก้ปัญหาหลายอย่าง ผมเคยท าผิดพลาดแล้วลองท าต่อ ท าใหม่
จนท าได้...” (I37S2) 

หลงัจากท่ีผู้ เรียนประเมินข้อดีและข้อควรปรับปรุงแล้ว  ผู้ สอนใช้ค าพูดท่ีแสดงให้เห็น
มุมมองกรอบแนวคิดเติบโตและค าชมท่ีกล่าวถึงกระบวนการกับความพยายามในการได้มาซึ่ง
ผลงาน เช่น 

ค าพดูท่ีผู้สอนให้กบัผู้ เรียนเพื่อให้เห็นมมุมองกรอบแนวคิดเติบโต 
 “ไมมี่ใครท่ีประสบความส าเร็จ  โดยปราศจากความพยายาม” 
“เธอสามารถท ามนัได้  ถ้าเธอตัง้ใจและพยายามท ามนั” เป็นต้น 

ค าชมของผู้สอนท่ีกลา่วถึงกระบวนการและความพยายามในการได้มาซึง่ผลงานให้กบั
ผู้ เรียน  

“ครูรู้ว่ามันไม่ง่ายในการท าสิ่งนี ้และครูรู้ว่าเธอต้องใช้ความพยายามตัดแผ่น
พลาสติก การติดตัง้พลาสติกให้ได้มมุ 45 องศา แต่เคร่ืองฉายภาพของนกัเรียนตอนนีย้งัท าให้เห็น
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ภาพสามมิติได้ไม่ชดั  หากเธอพยายามหาวิธีการลดแสงรบกวนจากสิ่งแวดล้อมท่ีเข้ามารบกวนภาพ
สามมิติ  เคร่ืองฉายภาพสามมิติของกลุม่นกัเรียนจะมีประสทิธิภาพมากขึน้”  

จากการท่ีผู้ สอนส่งข้อความกระตุ้นกรอบแนวคิดเติบโตและให้ค าชมดังกล่าว  ท าให้
ผู้ เรียนมีความพยายามปรับปรุงแก้ไขผลงานให้บรรลุเป้าหมายมากขึน้ สงัเกตได้จากพฤติกรรม
ความพยายามปรับปรุงผลงานให้เสร็จ  โดยการอยู่ท าต่อหลังเลิกเรียนและผู้ เรียนบางคนขอ
อปุกรณ์ไปท าตอ่ในวนัหยดุ ดงัภาพประกอบ 12   

 

      
 

   
 

ภาพประกอบ 12 การด าเนินงานของผู้ เรียนท่ีมีความพยายามปรับปรุงแก้ไขผลงานของกลุม่ 
 

การด าเนินการในขัน้นี ้ได้ข้อสรุปว่าการให้ผู้ เรียนประเมินผลงานและปรับปรุงแก้ไข
ผลงาน   รวมถึงการสะท้อนข้อความมุมมองของกรอบแนวคิดเติบโตและให้ค าชม ท่ีกล่าวถึง
กระบวนการและความพยายามให้ได้มาซึ่งผลงาน  จะช่วยให้ผู้ เรียนเพิ่มความพยายามในการ
ปรับปรุงและแก้ไขผลงานให้ส าเร็จตามเปา้หมายมากขึน้   
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ขัน้ที่ 7 น าเสนอและสะท้อนการเรียนรู้ (Present and Reflect Learning) 
ขัน้น าเสนอและสะท้อนการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ เรียนวางแผนการน าเสนอและ

น าเสนอหลกัการ แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี วิธีการแก้ปัญหาและผล
การแก้ปัญหารวมทัง้ก าหนดเกณฑ์การประเมิน  และใช้เกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดขึน้ในการ
ประเมินผลงานกบัการน าเสนอ  ซึง่ในการประเมินต้องยึดหลกัการทางวิชาการและสื่อสารในทาง
สร้างสรรค์ รวมทัง้ให้ผู้ เรียนสะท้อนสิ่งท่ีได้เรียนรู้และผู้สอนสะท้อนข้อความส่งเสริมมมุมองกรอบ
แนวคดิเติบโต 

ในการจดักิจกรรม  เร่ิมต้นผู้สอนใช้ค าถามให้ผู้ เรียนอภิปรายว่า การน าเสนอท่ีดีควรเป็น
อย่างไร  เพื่อให้ได้เกณฑ์การประเมินการน าเสนอ  เม่ือได้เกณฑ์การประเมินการน าเสนอแล้ว  
ผู้ สอนสรุปเกณฑ์การประเมินผลงานท่ีได้จากขัน้ตอนท่ี 4 และเกณฑ์การน าเสนอในขัน้ตอนนี ้ 
พร้อมทัง้แจ้งกฎกติกาการน าเสนอ  จากนัน้ให้ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มวางแผนและเตรียมตวัน าเสนอ  
เม่ือผู้ เรียนแต่ละกลุ่มพร้อมในการน าเสนอ  ผู้ สอนให้ผู้ เรียนออกมาน าเสนอหน้าชัน้เรียน  โดย
ผู้ เรียนกลุม่อ่ืนท าหน้าท่ีประเมินผลงานและการน าเสนอตามเกณฑ์ท่ีได้ตกลงไว้ในข้างต้น  รวมทัง้
ซักถามและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลงานและการน าเสนอตามหลักวิชาการในเชิง
สร้างสรรค์  ซึ่งผู้ สอนท าหน้าท่ีให้ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการและสะท้อนข้อความส่งเสริมมุมมอง
กรอบแนวคิดเติบโตให้กับผู้ เรียนแต่ละกลุ่ม เช่น การท่ีผู้ เรียนพยายามแก้ปัญหาหรือน าเสนอ
ผลงาน ท าให้ผู้ เรียนพฒันาความรู้และความสามารถในการแก้ปัญหาและการน าเสนอผลงานได้ดี
ยิ่งขึน้  หรือ การพยายามฝึกฝนการน าเสนอผลงานจะช่วยพฒันาความสามารถในการพดูและการ
น าเสนอให้ดียิ่งขึน้  เป็นต้น  เพื่อช่วยให้ผู้ เรียนสามารถน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงผลงานให้ดี
ยิ่งขึน้  รวมทัง้ให้ผู้ เรียนมีความพยายามในการเรียนรู้มากขึน้  สุดท้ายผู้ สอนให้ผู้ เรียนระลึก
ประสบการณ์ท่ีได้เรียนรู้ลงในแบบบนัทกึการเรียนรู้   

จากการทดลองใช้  พบว่าการน าเสนอของผู้ เรียนมีพฒันาการของการน าเสนอได้ดีขึน้ 
เช่น จากการสงัเกตพฤติกรรมการน าเสนอของผู้ เรียนกลุม่ท่ี 3  ในกิจกรรมที่ 1 ผู้ เรียนยงัขาดทกัษะ
การน าเสนองานท่ีดี เช่น น า้เสียงเบาไม่ชัดเจน ขาดความมั่นใจ การยืนน าเสนอบังกระดาษท่ี
ตนเองออกแบบหรือหนัหลงัให้ผู้ ฟังใช้ค าอธิบายแนวคิดทางวิชาการน้อย  แตใ่นกิจกรรมท่ี 3 ผู้ เรียน
มีทกัษะการน าเสนอดีขึน้ เช่น น า้เสียงดงัชดัเจน  มีความมัน่ใจ อธิบายหลกัการการออกแบบโดย
ใช้แนวคิดทางวิชาการมากขึน้  มีการท าโมเดลประกอบการน าเสนอ ไม่ยืนหันหลังให้ผู้ ฟัง ดัง
ภาพประกอบ 13 และผู้ เรียนกลุม่นีย้งัขาดทกัษะการเป็นผู้ ฟังท่ีดี  (แบบสงัเกต 13 และ 45) 
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        การน าเสนอของผู้ เรียนกลุม่ 3 ครัง้ท่ี 1            การน าเสนอของผู้ เรียนกลุม่ 3 ครัง้ท่ี 3 

ภาพประกอบ 13 การน าเสนอของผู้ เรียนกลุม่ 3 ครัง้ท่ี 1 กบั ครัง้ท่ี 3 
 
ซึ่งสอดคล้องกับการสะท้อนในแบบบันทึกการเรียนรู้ของผู้ เรียนท่ีสะท้อนว่ามีการ

พฒันาการน าเสนอและสื่อสารท่ีดีขึน้ เช่น  “การรู้จกัการใช้การพดูและการกล้าแสดงออกมากขึน้”  
(แบบบนัทกึการเรียนรู้ 1S25)  

ในสว่นของการประเมินและการให้ข้อเสนอแนะ  ผู้สอนควรให้ข้อเสนอแนะการแก้ปัญหา
หรือผลงานในเชิงบวก  สังเกตได้จากเม่ือผู้ สอนให้ข้อเสนอแนะว่า “การเลือกใช้อุปกรณ์ไม่
เหมาะสม หากพิจารณาตามหลกัวิชาการ กระจกนนูไม่สามารถท าให้ได้ภาพขนาดใหญ่กว่าวตัถุ
ได้ ให้กลุ่มลองพิจารณาดูอีกครัง้”  หลงัจากผู้ เรียนน าเสนอเสร็จ สีหน้าของผู้ เรียนจะเปลี่ยนไป 
แสดงถึงการขาดความเช่ือมัน่และไม่อยากท ากิจกรรมตอ่ (แบบสงัเกต 45)  

ดงันัน้สรุปได้ว่า การให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์การน าเสนอจะช่วยให้ผู้ เรียนมีการน าเสนอ
ได้ดียิ่งขึน้  ทัง้ในด้านรูปแบบการน าเสนอและค าอธิบายทางวิชาการประกอบการน าเสนอ  และใน
ระยะแรกผู้ สอนควรให้ข้อเสนอแนะหรือประเมินการแก้ปัญหาของผู้ เรียนในเชิงบวกเท่านัน้  
เน่ืองจากผู้ เรียนยงัอยูใ่นช่วงระยะปรับเปลี่ยนกรอบแนวคดิเติบโต 

 
ตอนที่ 2 ผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM ที่มีต่อกรอบแนวคิดเตบิโต 
ความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนท่ี 2 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบ
สมมติฐานการวิจยั 3 ข้อ คือ  

1) กรอบแนวคิดเติบโตของนกัเรียนหลงัเรียนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM 
สงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .01 และมีคา่ขนาดอิทธิพลอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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2) ความสามารถในการแก้ปัญหาของนกัเรียนหลงัเรียนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
STEMGM สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ .01 และมีค่าขนาดอิทธิพลอยู่ในระดบัปาน
กลาง 

3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
STEMGM สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ .01 และมีค่าขนาดอิทธิพลอยู่ในระดบัปาน
กลาง 
 
สมมตฐิานการวิจยัที่ 1  

จากการวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า การทดสอบ Kolmogorov-Smirnov ค่า p ของคะแนน
กรอบแนวคิดเติบโตก่อนเรียน เท่ากับ .23 และค่า p ของคะแนนกรอบแนวคิดเติบโตหลงัเรียน 
เท่ากบั .19 ซึง่มากกวา่ .01 สรุปได้วา่ข้อมลูมีการแจกแจงปกต ิ(กลัยา วาณิชย์บญัชา. 2555: 252-
253)  จึงใช้สถิติ t-test for dependent samples ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของ
กรอบแนวคิดเติบโตในภาพรวมของกลุม่ผู้ เรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM ก่อน
เรียนกบัหลงัเรียน และใช้สถิติ Cohen’s d ในการวิเคราะห์ค่าขนาดอิทธิพลของผลความแตกต่าง
คะแนนหลังเรียนกับก่อนเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM  ผลการวิเคราะห์มี
รายละเอียดดงัแสดงในตาราง 10 

 
ตาราง 10 คะแนนเฉลี่ยของกรอบแนวคดิเติบโตและคา่ขนาดอิทธิพลในภาพรวมของกลุม่ผู้ เรียนท่ี 
ศกึษาวจิยัก่อนเรียนกบัหลงัเรียนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM 
 

ส่ิงที่ศึกษา 
n k 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 
t p Co-d 

�̅�𝟏 S.D. �̅�𝟐 S.D. 

กรอบแนวคิดเติบโต 29 16 3.87 0.51 4.20 0.68 2.996** .003 0.55 

**p  .01 
 

จากตาราง 10 พบว่า ค่าเฉลี่ยของกรอบแนวคิดเติบโตหลงัเรียนด้วยรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้ STEMGM  สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และมีค่าอิทธิพลเท่ากบั 
0.55 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM ช่วยส่งเสริมกรอบแนวคิดเติบโตในระดบั
อิทธิพลปานกลาง  ซึง่ผลการศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 



  115 

เม่ือท าการเปรียบเทียบกรอบแนวคิดเติบโตของผู้ เรียนแต่ละคนก่อนและหลงัการจดัการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบ STEMGM  ได้ผลดงัแผนภาพประกอบ 14   

 

 
 
     กรอบแนวคิดเตบิโตหลงัเรียน                                    กรอบแนวคิดเตบิโตก่อนเรียน 

ภาพประกอบ 14  กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยกรอบแนวคดิเติบโตของผู้ เรียนแตล่ะคนก่อนเรียนและ 
หลงัเรียนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM 

 
จากแผนภาพจะเห็นได้ว่า ผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM  ท่ีส่งเสริมกรอบ

แนวคดิเติบโตของผู้ เรียน โดยภาพรวมผู้ เรียนมีคา่เฉลี่ยของกรอบแนวคดิเตบิโตหลงัเรียนสงูขึน้กว่า
ก่อนเรียน  โดยพบว่าผู้ เรียนร้อยละ 72.41 (21 คน) มีค่าเฉลี่ยของกรอบแนวคิดเติบโตสูงขึน้ 
ผู้ เรียนร้อยละ 3.45 (1 คน) มีค่าเฉลี่ยของกรอบแนวคิดหลงัเรียนเท่ากบัก่อนเรียน และผู้ เรียนร้อย
ละ 24.14 (7 คน) มีกรอบแนวคดิหลงัเรียนลดลงจากก่อนเรียน 

เม่ือพิจารณาพฤติกรรมของผู้ เรียนในกลุ่มท่ีมีกรอบแนวคิดเติบโตหลงัเรียนสงูกว่าก่อน
เรียน (21 คน) พบว่าผู้ เรียนส่วนใหญ่ (17 คน) ของกลุ่มนี ้มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความ
พยายามในการเรียนรู้เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถ เช่น ผู้ เรียน  S9  อาสาสมคัรเรียนเสริมหลงั
เลิกเรียนและขอท าการทดลองซ า้ ดงัภาพประกอบ 15 และ S2 ตอบค าถามผู้สอนและมีส่วนร่วม
ในการท าการทดลองและแก้ปัญหาในทกุกิจกรรม (I4 I24  I35 และ I68) 
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           ครัง้ท่ี 1                              ครัง้ท่ี 2                                  ครัง้ท่ี 3  
ภาพประกอบ 15 ผลงานท่ีแสดงการทดลองการหกัเหของแสงเมื่อแสงเดินทางจากอากาศเข้าสูแ่ทง่ 

พลาสตกิด้วยมมุตกกระทบตา่งกนัของผู้ เรียน S9 ท่ีอาสาสมคัรเรียนเสริมหลงัเลกิเรียน 
 
นอกจากนีพ้ฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความพยายามในการเรียนรู้ดงัข้างต้นแล้ว  ผู้ เรียน

กลุ่มนีส้ามารถสะท้อนความเข้าใจและมมุมองกรอบแนวคิดเติบโตให้เห็นในใบกิจกรรมและจาก
การสมัภาษณ์  ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

“สมองมีการเจริญเติบโตได้มาจากความคิดและการกระท าของคน ถ้าเราได้ท าสิ่งใดสิง่
หนึง่เป็นประจ าสมองเราก็จะเติบโตกบัสิง่นัน้” (A1S1) 

 “ถ้าผมล้ม ผมจะไม่ย่อท้อและผมจะตัง้ใจท าใหม่ ถ้าท าไม่ได้ผมก็จะลองจนกว่าจะท า
ได้” (A4S19) 

 “คนมีแขนขากบัคนไม่มีแขนขา(ผู้พิการไม่มีแขนไม่มีขา)มนั(การคิดจะท าสิ่งต่างๆให้
ตนเองมีความสามารถ)แตกต่างกัน  เพราะทุกคน (คนมีแขนขา) ไม่เคยคิดท่ีจะท้าทายอะไรใหม่ ” 
(A4S23) 

“คนเรามีต้นทนุไม่เท่ากนั แต่คนเราสามารถมีความรู้ความสามารถเท่ากนัได้ขึน้อยู่กบั
ความสนใจและความพยายาม หนจูงึพยายามตอบปัญหาเพื่อให้ได้ความรู้” (I29S26) 

สว่นผู้ เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยของกรอบแนวคิดเติบโตคงเดิมและลดลงหลงัจากเรียนรู้ด้วย
รูปแบบ STEMGM นัน้ ผู้ เรียนกลุ่มนีบ้างคนสามารถสะท้อนความเข้าใจและมมุมองกรอบแนวคิด
เติบโตให้เห็นในใบกิจกรรมและจากการสมัภาษณ์  ดงัตวัอย่างตอ่ไปนี ้ผู้ เรียน S5 สะท้อนว่า “สิ่งท่ี
สอนไมง่่ายไม่ยาก แคพ่วกเราลองท าด ูแล้วมีสกัวนัท่ีพวกเราจะท าได้..ถ้าเรามีความพยายาม” (I1)   
เม่ือสังเกตพฤติกรรมความพยายามในการเรียนรู้และการสะท้อนท่ีแสดงให้เห็นมุมมองกรอบ
แนวคิดเติบโตของผู้ เรียนบางคนในกลุ่มนี ้ พบว่าผู้ เรียนกลุ่มนีมี้พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความ
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พยายาม เช่น ท าใบกิจกรรมสง่ทกุครัง้ท่ีเข้าเรียน มีความพยายามอาสาเป็นตวัแทนในการน าเสนอ
ผลงานกลุม่  อยูเ่รียนเสริมหลงัเลกิเรียน  ดงัภาพประกอบ 16 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     การบนัทกึใบกิจกรรม               อาสาสมคัรเรียนเสริมครัง้ท่ี 1            อาสาสมคัรเป็นผู้ช่วยสอน 
                                                                                           เรียนเสริมครัง้ท่ี 2 

ภาพประกอบ 16  หลกัฐานการแสดงพฤติกรรมท่ีบง่บอกถึงการมีพยายามในการเรียนรู้เพื่อพฒันา 
ตนเองของผู้ เรียน S5 และเม่ือพิจารณาคะแนนของ 

 
ดังตัวอย่างของผู้ เรียน S18 ในกิจกรรมหลัง ๆ หากคาบเรียนใดเพื่อนในห้องคุยกัน      

เสียงดัง  ผู้ เรียน S18 จะเดินมานั่งกับกลุ่มท่ีอยู่หน้ากระดาน (แบบสังเกต 29)  และเม่ือไป
สมัภาษณ์ผู้ เรียน S26 ท่ีอยู่กลุม่เดียวกนักบัผู้ เรียน S18 ได้ให้สมัภาษณ์ว่า “…หลงัๆ (ผู้ เรียน S18) 
ตัง้ใจเรียนมากเลยนะ…”  (I37) ต่อมาผู้สอนได้มีการสมัภาษณ์ผู้ เรียน S18 ว่าสาเหตอุะไรท่ีท าให้
ผู้ เรียนพยายามตัง้ใจเรียนและพยายามเรียนรู้มากขึน้ ผู้ เรียนได้สะท้อนว่า  “ค าพดูท่ีครูบอกให้ผม
ลองท าด ู(ซึง่เป็นค าพดูท่ีผู้สอนใช้กระตุ้นผู้ เรียนหลงัจากท่ีผู้สอนสื่อสารค าพดูมมุมองกรอบแนวคิด
เติบโต) ครับ” (S18)  นอกจากนีผู้้สอนได้สมัภาษณ์ผู้ เรียนในการหาสาเหตขุองการไม่ตัง้ใจเรียน
และการไม่พยายามเรียนรู้ในบางคาบของผู้ เรียนบางคนในกลุ่มท่ีมีกรอบแนวคิดลดลง ผู้ เรียน S4 
สะท้อนว่า ครูให้เรียนรู้เนือ้หาบางเร่ืองมากเกินไป ซึง่เกินความสามารถของผู้ เรียน ท าให้ผู้ เรียนไม่
เข้าใจจนเกิดความเบื่อ ประกอบกบัเวลาเรียนในคาบท่ี 6 เป็นคาบเรียนท่ีได้ผ่านการเรียนวิชาอ่ืน
มาหลายวิชาและเป็นคาบท่ีผู้ เรียนได้รับการกระทบทางด้านอารมณ์จากผู้สอนท่านอ่ืนก่อนมาเรียน
ในคาบนี ้ ท าให้บางครัง้เกิดความรู้สกึไมอ่ยากเรียน และสมองไมพ่ร้อมจะเรียนรู้ (I12)  

S5 

S5 

S5 

อาสาสมคัรเป็นตวัแทนกลุม่ในการน าเสนอ 
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จากข้อมูลข้างต้นพบว่า  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM  ช่วยพัฒนาให้ผู้ เรียนมี
ค่าเฉลี่ยของกรอบแนวคิดเติบโตสูงขึน้ และมีค่าขนาดอิทธิพลในระดับปานกลาง  ทัง้นีผู้้ เรียน
ส่วนมากมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความพยายามในการเรียนรู้เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถ
ของตนเองท่ีเพิ่มขึน้  แม้แตก่ลุม่ท่ีมีคา่เฉลี่ยของกรอบแนวคดิเติบโตคงเดมิและลดลง  

 
สมมตฐิานการวิจยัที่ 2  

จากการทดสอบข้อมลูก่อนเรียนและหลงัเรียน พบวา่ การทดสอบ Kolmogorov-Smirnov 
ค่า p ของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียน เท่ากับ .069 และค่า p ของคะแนน
กรอบแนวคิดเติบโตหลงัเรียน เท่ากับ .029  ซึ่งมากกว่า .01 สรุปได้ว่าข้อมลูมีการแจกแจงปกติ 
(กัลยา วาณิชย์บัญชา. 2555: 252-253)  จึงใช้สถิติ t-test for dependent samples ในการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความสามารการแก้ปัญหาในภาพรวมของกลุ่มผู้ เรียนท่ีเรียนด้วย
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM ก่อนเรียนกบัหลงัเรียน และใช้สถิติ Cohen’s d ในการวิเคราะห์
คา่ขนาดอิทธิพลของผลความแตกตา่งคะแนนหลงัเรียนกบัก่อนเรียนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
STEMGM  ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดงัแสดงในตาราง 11 

 
ตาราง 11 คา่เฉล่ียของความสามารถในการแก้ปัญหาในภาพรวมของกลุม่ผู้ เรียนท่ีศกึษาวิจยัก่อน 
เรียนกบัหลงัเรียนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM 
 
สิ่งที่ศึกษา 

n k 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

t p   Co-d 

�̅�1 S.D. �̅�2 S.D. 

ความสามารถใน

การแก้ปัญหา 

29 12 4.14 2.17 5.38 1.86 3.238** .0015 0.62 

**p  .01 
 

จากตาราง 11 พบว่า ค่าเฉลี่ยของความสามารถในการแก้ปัญหาหลงัเรียนด้วยรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้ STEMGM สงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีคา่อิทธิพล 
เท่ากบั .62  แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM ช่วยส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาในระดบัอิทธิพลปานกลาง ซึง่ผลการศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

จากนัน้ผู้วิจยัท าการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาหลงัเรียนกับก่อนเรียน
ด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM ของผู้ เรียนแตล่ะคน  ได้ผลดงัภาพประกอบ 17   
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ผู้ เรียนคนท่ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ความสามารถในการแก้ปัญหาหลงัเรียน               ความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียน 
ภาพประกอบ 17  กราฟแสดงคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้ เรียนแตล่ะคนหลงัเรียนกบั 

ก่อนเรียนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM 
 

จากกราฟจะเห็นได้ว่า  ผลของ รูปแบบการจัดการเ รียน รู้  STEMGM  ท่ีส่ง เส ริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้ เรียน โดยภาพรวมผู้ เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา
หลงัเรียนสงูขึน้กวา่ก่อนเรียน โดยมีผู้ เรียนร้อยละ 68.97 (20 คน) มีความสามารถในการแก้ปัญหา
สูงขึน้  ผู้ เรียนร้อยละ 17.24 (5 คน) มีความสามารถในการแก้ปัญหาคงเดิม และผู้ เรียนร้อยละ 
13.79 (4 คน) มีความสามารถในการแก้ปัญหาลดลงจากก่อนเรียน   

เม่ือพิจารณาในองค์ประกอบย่อยทัง้ 4 ขององค์ประกอบของความสามารถในการ
แก้ปัญหา เม่ือน าข้อมลูของผู้ เรียนมาทดสอบด้วย Kolmogorov-Smirnov ให้ผลการทดสอบดงันี ้ 

องค์ประกอบระบปัุญหาก่อนเรียนและหลงัเรียน คา่ p มีคา่เท่ากบั .0185 และ .048  
ตามล าดบั   
องค์ประกอบระบคุวามรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน คา่ p มีคา่เท่ากบั .027 และ .018  
ตามล าดบั  
องค์ประกอบระบวุิธีการก่อนเรียนและหลงัเรียน คา่ p มีคา่เท่ากบั .0045  และ  
.0015 ตามล าดบั 
องค์ประกอบระบผุลลพัธ์ก่อนเรียนและหลงัเรียน คา่ p มีคา่เท่ากบั .01 และ .0004  
ตามล าดบั 
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จากค่า p ของแต่ละองค์ประกอบย่อยของความสามารถในการแก้ปัญหาพบว่า 
องค์ประกอบระบุปัญหาและระบุความรู้ มีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญั  .01 แสดงว่าข้อมูลมีการ
แจกแจงปกต ิจงึใช้สถิติ t-test for dependent samples ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความ 
สามารถในการแก้ปัญหาก่อนและหลงัเรียนของกลุ่มผู้ เรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
STEMGM  ส่วนค่า p ขององค์ประกอบระบุวิธีการและระบุผลลพัธ์  มีค่าน้อยกว่าระดบันยัส าคญั 
.01 แสดงว่าข้อมูลชุดนีมี้การแจกแจงไม่ปกติ  จึงใช้สถิติ Wilcoxon Signed-Rank Test ในการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอนัดบัความสามารถในการแก้ปัญหาองค์ประกอบระบุวิธีการ
และระบุผลลพัธ์ก่อนและหลงัเรียนของกลุ่มผู้ เรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM 
ก่อนเรียนกับหลงัเรียน (กัลยา วาณิชย์บญัชา. 2555: 252-253)  และใช้สถิติ Cohen’s d ในการ
วิเคราะห์ค่าขนาดอิทธิพลของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM ท่ีมีต่อคะแนนความสามารถใน
การแก้ปัญหาหลังเรียนกับก่อนเรียนขององค์ประกอบทัง้ 4 องค์ประกอบ  ผลการวิเคราะห์มี
รายละเอียดดงัแสดงในตาราง 12 และ 13  
 
ตาราง 12 คา่เฉล่ียของความสามารถในการแก้ปัญหาในองค์ประกอบยอ่ยทัง้ 2 องค์ประกอบของ 
กลุม่ผู้ เรียนท่ีศกึษาวิจยัก่อนและหลงัเรียนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM  
 

ส่ิงที่ศึกษา n  k 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 

t p Co-d 

�̅�𝟏 S.D. �̅�𝟐 S.D. 

ความสามารถใน

การระบุปัญหา  

29 3 0.69 0.71 0.93 0.92 1.53 .124 - 

ความสามารถใน

การระบุความรู้ 

29 3 1.79 0.86 1.17 0.93 -3.186 .007 - 

**p  .01 
 
จากตาราง 12 พบว่า ค่าเฉลี่ยของความสามารถในการแก้ปัญหาขององค์ประกอบระบุ

ปัญหาและระบคุวามรู้หลงัเรียนและก่อนเรียนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM ไม่แตกต่าง
กนั แสดงให้เห็นวา่รูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM ไม่สามารถช่วยสง่เสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาด้านระบปัุญหาและระบคุวามรู้ได้ 

 



  121 

ตาราง 13 คา่เฉล่ียของอนัดบัความสามารถในการแก้ปัญหาในองค์ประกอบยอ่ยทัง้ 4 
องค์ประกอบของกลุม่ผู้ เรียนท่ีศกึษาวิจยัก่อนและหลงัเรียนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM 
 
ส่ิงที่ศึกษา n 

 k 

ก่อนเรียน หลงัเรียน Sum of 

Ranks 
T p Co-d ต าแหน่ง

บวก 

ต าแหน่ง

ลบ 

ค่า

ซ ้า 
�̅�𝟏 S.D. �̅�𝟐 S.D. 

ความสามารถ

ในการระบุ

วิธีการ 

12 2 15 3 0.89 0.72 1.31 0.81 92 -2.68 .007** .52 

ความสามารถ

ในการระบุ

ผลลพัธ์ 

16 4 9 3 0.76 0.79 1.28 0.70 172 -2.74 .006** .69 

**p  .01 
 

จากตาราง 13 พบวา่ คา่เฉลี่ยของอนัดบัความสามารถในการแก้ปัญหาขององค์ประกอบ
ระบุวิธีการหลงัเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM สูงกว่าก่อนเรียนรู้ด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ STEMGM อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .01 และมีค่าอิทธิพลเท่ากับ .52 และ .69 
ตามล าดบั  แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM ช่วยส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาในองค์ประกอบระบวุิธีการและระบผุลลพัธ์ระดบัอิทธิพลปานกลาง  

จากข้อมลูข้างต้นจะพบวา่ ในภาพรวมและในองค์ประกอบย่อยของความสามารถในการ
แก้ปัญหาด้านระบวุิธีการและระบผุลลพัธ์ หลงัเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM สงูกวา่
ก่อนเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 และรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ STEMGM ช่วยส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาในระดับอิทธิพลปานกลาง  
ทัง้นีรู้ปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM ยังไม่สามารถท าให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการระบุ
ปัญหาและระบคุวามรู้ได้สงูขึน้กวา่ก่อนเรียน 
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สมมตฐิานการวิจยัที่ 3   
จากการวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า การทดสอบ Kolmogorov-Smirnov ค่า p ของคะแนน

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน เท่ากบั .149 และคา่ p ของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงั
เรียน เท่ากับ .116 ซึ่งมากกว่า .01 สรุปได้ว่าข้อมูลมีการแจกแจงปกติ (กัลยา วาณิชย์บญัชา. 
2555: 252-253)  จึงใช้สถิติ t-test for dependent samples ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนน
เฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในภาพรวมของกลุ่มผู้ เรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
STEMGM ก่อนเรียนกบัหลงัเรียน และใช้สถิติ Cohen’s d ในการวิเคราะห์คา่ขนาดอิทธิพลของผล
ความแตกต่างคะแนนหลังเรียนกับก่อนเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM  ผลการ
วิเคราะห์มีรายละเอียดดงัแสดงในตาราง 14 

 
ตาราง 14 คะแนนเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุม่ผู้ เรียนท่ีศกึษาวิจยัก่อนเรียนกบัหลงั 
เรียนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM 
 

ส่ิงที่ศึกษา 
n k 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 
t p Co-d 

�̅�𝟏 S.D. �̅�𝟐 S.D. 

ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

29 20 5.97 1.64 6.93 2.15 3.058** .005 0.51 

**p  .01 
 
จากตาราง 14 พบว่า ค่าเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนด้วยรูปแบบการ

จดัการเรียนรู้ STEMGM  สงูกว่าก่อนเรียนรู้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และมีค่าอิทธิพล
เท่ากบั 0.51 แสดงให้เห็นวา่รูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM ช่วยสง่เสริมกรอบแนวคิดเติบโตใน
ระดบัอิทธิพลปานกลาง  ซึง่ผลการศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

จากนัน้ผู้ วิจัยท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนแต่ละคนได้ผล       
ดงัภาพประกอบ 18 
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    ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน                        ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 

ภาพประกอบ 18  กราฟแสดงคะแนนคา่เฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนแตล่ะคนหลงั 
เรียนกบัก่อนเรียนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM 

 
จากภาพประกอบ 18 จะเห็นได้ว่า ผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM  ท่ีมีต่อ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน โดยภาพรวมผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูขึน้
กว่าก่อนเรียน โดยพบว่าผู้ เรียนร้อยละ 48.28 (14 คน) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูขึน้
กว่าก่อนเรียน  ผู้ เรียนร้อยละ 31.03 (9 คน) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเท่ากบัก่อนเรียน 
และผู้ เรียนร้อยละ 20.69 (6 คน) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนลดลงจากก่อนเรียน จะเห็นได้
วา่รูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM  สามารถพฒันาผู้ เรียนเกือบคร่ึงให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
สงูขึน้ แตย่งัไมส่ามารถพฒันาผู้ เรียนบางสว่นให้มีความรู้เพิ่มขึน้ได้ 
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บทที่ 5  
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM     

เพื่อสง่เสริมกรอบแนวคิดเติบโตและความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ตอนต้น ซึง่สามารถสรุปสาระส าคญัและผลของการศกึษาวิจยั  ได้ดงันี ้

 
ค าถามของการวิจยั 

1.  รูปแบบการจัดการเ รียน รู้  STEMGM ท่ีช่วยส่ง เส ริมกรอบแนวคิดเติบโตและ
ความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ควรมีรูปแบบเป็นอยา่งไร 

2. รูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM สง่ผลตอ่กรอบแนวคิดเติบโต ความสามารถในการ
แก้ปัญหา และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์อยา่งไร 

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื่อพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM เพื่อส่งเสริมกรอบแนวคิดเติบโตและ
ความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น 

2. เพื่อศกึษาผลของการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM เพื่อส่งเสริมกรอบแนวคิด
เติบโตและความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนต้นท่ีมีตอ่ 

2.1 กรอบแนวคิดเติบโต  
2.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
2.3 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

 
สมมตฐิานการวิจยั 

1. กรอบแนวคิดเติบโตของนักเรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM      
สงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .01 และมีคา่ขนาดอิทธิพลอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. ความสามารถในการแก้ปัญหาของนกัเรียนหลงัเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
STEMGM สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ .01 และมีค่าขนาดอิทธิพลอยู่ในระดบัปาน
กลาง 

3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM 

สงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .01 และมีคา่ขนาดอิทธิพลอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
กลุ่มท่ีศกึษาในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน

สงักดัส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตบางนา จ านวน 1 ห้องเรียน 29 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศกึษา 2561  การเลือกกลุม่เปา้หมายได้ท าการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดย
เลือกจากกลุ่มท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับชาติ และเด็กส่วนใหญ่มีกรอบแนวคิดเติบโตในระดับต ่า  ในงานวิจัยนีมี้ขัน้ตอนการ
ด าเนินการวิจยั 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนที่ 1 : การศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน แนวคดิ ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย  
ศกึษาเอกสารและงานวิจยัข้อมลูพืน้ฐาน แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องส าหรับการพฒันา

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ ได้แก่ สภาพปัญหา บริบทของกลุ่มท่ีท าการศกึษาวิจยั การพฒันารูปแบบ
การสอน การจดัการเรียนรู้ท่ีช่วยแก้ปัญหาของกลุม่ท่ีท าการศกึษาวิจยัและสอดคล้องกบันโยบายของ
ทัง้ระดบัชาติและระดบันานาชาติ ได้แก่ การจดัการเรียนรู้สะเต็ม การสง่เสริมและการวดักรอบแนวคดิ
เตบิโต ความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 
ขัน้ตอนที่  2 : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM และเคร่ืองมือ

วิจัย 
การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM มีขัน้ตอน ดงันี ้

1. ศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูในขัน้ตอนท่ี 1 จดัท าโครงร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
STEMGM เพื่อสง่เสริมกรอบแนวคิดเติบโตและความสามารถในการแก้ปัญหา 

2. น าโครงร่างรูปแบบฯ เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ
และพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมขององค์ประกอบในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ จากนัน้
ปรับแก้ไข 

3. น าโครงร่างรูปแบบฯ ท่ีผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ไป
วิเคราะห์คณุภาพโดยผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อประเมินค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ความ
ถกูต้องและเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ ซึง่ค่าดชันีความสอดคล้องและข้อเสนอแนะมีคา่
ระหว่าง 0.67 – 1.00  และในสว่นของข้อเสนอแนะท่ีได้จากผู้ เช่ียวชาญ  ผู้วิจยัน ามาพิจารณาร่วมกบั
อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์  เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบฯ  

4. สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM หน่วยการ
เรียนรู้ เร่ืองการแสดง ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ จ านวน 4 แผน  ใช้ระยะเวลาในการจดัการเรียนรู้ จ านวน 20 
ชัว่โมง และด าเนินการวิเคราะห์คณุภาพโดยผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อประเมินค่าดชันีความ
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สอดคล้อง (IOC) ความถกูต้องและเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้  ซึ่งค่าดชันีความสอดคล้อง
ของแตล่ะแผนการจดัการเรียนรู้มีคา่ระหวา่ง 0.67-1.00 ยกเว้นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 ซึง่มีคา่ดชันี
ความสอดคล้องด้านของระยะเวลาในการจดัการเรียนรู้น้อยกวา่ 0.67  โดยผู้ เช่ียวชาญสองท่านให้ผล
ประเมินตรงข้ามกนัทัง้น้อยเกินและมากเกินไปจงึเก็บประเด็นนีไ้ว้ปรับแก้ไขหลงัการน าร่อง 

5. น าแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ  ท่ีผ่านผู้ เช่ียวชาญและปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญไปน าร่อง (Pilot study) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้  ความเหมาะสมของ
กิจกรรมซึง่ระยะเวลาในการจดัการเรียนรู้ ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 ใช้เวลาในการจดัการเรียนรู้ 4 
ชัว่โมง 

การพัฒนาเคร่ืองมือวิจัยส าหรับการเก็บข้อมูล 
1.แบบวดักรอบแนวคิดเติบโตในการเรียนวิทยาศาสตร์ ใช้แบบวัดกรอบแนวคิด

เติบโตท่ีพฒันาจากคารอล ดแวก (Dweck. 2012; 2017) ซึง่เป็นแบบสอบถามมาตรตราสว่นประมาณ
ค่า 6 ระดบั จ านวน 16 ข้อ ซึง่เม่ือน ามาหาค่าดชันีสอดคล้อง (IOC) พบว่ามีค่าระหว่าง 0.67 - 1.00  
และมีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั .82 

2. แบบวดัความสามารถในการแก้ปัญหา ผู้ วิจัยได้สร้างขึน้ตามวดัองค์ประกอบ
ย่อยทัง้ 4 องค์ประกอบของความสามารถในการแก้ปัญหา และลกัษณะของแบบทดสอบเป็นแบบ
เลือกตอบ 4 ตวัเลือก และแบบอตันยัชนิดจ ากดัค าตอบ รวมทัง้สิน้จ านวน 12 ข้อ มีคา่ดชันีสอดคล้อง 
(IOC) ระหวา่ง 0.67 - 1.00  และคา่ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้อยูใ่นเกณฑ์ความคิดเห็นระดบัมาก
ท่ีสดุ  มีคา่ความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.21-0.76 คา่อ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.26-0.58 และคา่
ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.62 

3. แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สร้างขึน้โดยใช้แบบทดสอบแบบชนิดเลือกตอบ 
4 ตวัเลือก จ านวน 20 ข้อ ซึง่เป็นเนือ้หาเก่ียวกบัแสงและการมองเห็น โดยคา่ดชันีสอดคล้อง (IOC) ใน
ด้านความสอดคล้องกบัแนวคิดหลกัและความสอดคล้องด้านพฤติกรรมมีคา่ระหวา่ง 0.60 - 1.00  ใน
ด้านความยากง่าย (p) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.24-0.76  ค่าอ านาจจ าแนก  มีค่าอยู่ระหว่าง 0.22-0.63 
และคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.75 

4. แบบสมัภาษณ์ผู้ ร่วมวิจยั (ผู้ เรียน) และครูในโรงเรียน เป็นการสมัภาษณ์แบบไม่
เป็นทางการ โดยผู้ วิจัยสมัภาษณ์นักเรียนนอกเวลาเรียน เพื่อสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการ
จดัการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน สาเหตขุองพฤติกรรมของผู้ เรียนในห้องเรียน ความคิดเห็นท่ีมีตอ่การ
จัดการเรียนรู้ การเรียนรู้ของผู้ เรียนนอกห้องเรียนระหว่างการทดลองใช้ และสอบถามบริบทของ
โรงเรียนและลกัษณะการจดัการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์จากผู้สอน  
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5. แบบสงัเกตพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้  เป็นการสงัเกตพฤติกรรมของผู้ เรียนผา่น
วิดีทศัน์ท่ีได้บนัทกึระหวา่งการจดัการเรียนรู้  

6. แบบบนัทึกการเรียนรู้ เป็นแบบบนัทึกชนิดค าถามปลายเปิดให้ผู้ เรียนสะท้อนสิง่
ท่ีได้เรียนรู้ โดยแบบบนัทกึการเรียนรู้ได้ผา่นการพิจารณาจากอาจารย์ควบคมุปริญญานิพนธ์ 

 
ขัน้ตอนที่ 3 : ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
ในการน าแผนการจดัการเรียนรู้และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัไปทดลองใช้จริง มีขัน้ตอน

ดงัตอ่ไปนี ้
1. น าแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM หน่วยการ

เรียนรู้ เร่ืองการแสดงและเคร่ืองมือวิจยัท่ีได้ผา่นการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญและ
การศกึษาน าร่องไปทดลองใช้จริงกบักลุม่ตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนในสงักดั
ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร เขตบางนา  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 29 คน  โดยใช้
การทดลองแบบกลุม่เดียวทดสอบก่อนและหลงัเรียน (One Group Pretest-Posttest Design) เร่ิมต้น
ก่อนท าการวิจัย มีการชีแ้จงวตัถุประสงค์ของการวิจยัและภาพรวมของกิจกรรม  และแจกเอกสาร
ชีแ้จงให้กบัผู้ เรียน พร้อมทัง้หนงัสือให้ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจยักบัผู้ ร่วมวิจยั  เพื่อให้ผู้
ร่วมวิจยัซึง่เป็นผู้ เรียนและผู้ปกครองของผู้ เข้าร่วมวิจยัลงลายมือช่ือยินยอมการเข้าร่วมวิจยัในครัง้นี  ้

2. ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของแบบสอบถามกรอบแนวคิดเติบโต  แบบวดัความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  จากนัน้ให้ผู้ เรียนท าแบบสอบถามและแบบวดั
ดงักลา่ว โดยใช้เวลาเคร่ืองมือละ 30 นาที 

3. จดัการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้เร่ืองการแสดง  โดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM  จ านวน 4 แผน  เป็นระยะเวลา 20 ชัว่โมง ขออนุญาติผู้ เข้าร่วม
วิจยัเพื่อบนัทึกภาพและวีดิทศัน์ระหว่างการเข้าร่วมโครงการ  หลงัจากเสร็จการเรียนรู้แตล่ะแผนการ
จดัการเรียนรู้  ให้ผู้ เรียนสะท้อนสิง่ท่ีได้เรียนรู้ลงในแบบบนัทกึการเรียนรู้  

4. ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ STEMGM  จ านวน 4 แผน  
ผู้ วิจัยสัมภาษณ์ผู้ เรียนเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล  เพื่อหาสาเหตุของพฤติกรรมของผู้ เรียนใน
ห้องเรียนและสอบถามความคิดเห็นของผู้ เรียนท่ีมีตอ่การเรียนรู้ 
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5. หลงัจากการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ STEMGM  จ านวน 4 แผน  มี
การทดสอบผู้ เรียนโดยการใช้แบบสอบถามกรอบแนวคิดเติบโต  แบบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาและแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยให้เวลาในการท าแบบวัดดังกล่าว แบบวัดละ 
30 นาที  

6. สมัภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ เรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ และการเรียนรู้ของผู้ เรียน
นอกห้องเรียนระหว่างการทดลองใช้  รวมทัง้สมัภาษณ์ครูในโรงเรียนเก่ียวกบับริบทของโรงเรียนและ
ลกัษณะการจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ 

 
ขัน้ตอนที่ 4 : การประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM 

หลังการทดลองใช้  
ผู้ วิจัยน าข้อมูลผลการประเมินท่ีได้จากการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้มา

วิเคราะห์ และน าผลการวิเคราะห์เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ซึง่มีขัน้ตอนดงันี  ้
1. วิเคราะห์แบบสงัเกตซึ่งได้จากการบนัทึกการสงัเกตของผู้วิจยัท่ีสงัเกตจากวีดิ

ทศัน์ระหว่างการท าวิจยั ใบกิจกรรม แบบบนัทึกการเรียนรู้ แบบสมัภาษณ์และผลงานผู้ เรียนมาใช้
เป็นข้อมูลประกอบการเรียบเรียงและสรุปแนวทางการจัดการเรียนรู้ในแต่ละขัน้ของรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ STEMGM ท่ีสง่เสริมกรอบแนวคิดเติบโตและความสามารถในการแก้ปัญหา 

2. วิเคราะห์ข้อมลูจากแบบวดักรอบแนวคิดเติบโต โดยน าข้อมลูกลบัมาตรค าถาม
เชิงลบของค าถาม 8 ข้อ จากทัง้หมด 16 ข้อ จากนัน้วิเคราะห์การแจกแจงปกติก่อนเรียนกบัหลงัเรียน 
เม่ือวิเคราะห์ได้ข้อมลูแจกแจงปกติใช้การทดสอบ t-test for Dependent Sample ในการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนกับหลงัเรียนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM จากนัน้ผู้ วิจยัน าข้อมลู
คะแนนเฉลี่ยของกรอบแนวคิดเติบโตมาจดักลุม่ผู้ เรียนท่ีมีคา่แฉลี่ยกรอบแนวคิดเติบโตเพิ่มขึน้ คงเดิม
และลดลง เพื่อวิเคราะห์ร้อยละของผู้ เรียนในแต่ละกลุ่ม และวิเคราะห์แบบสงัเกต ใบกิจกรรม แบบ
สัมภาษณ์และภาพประกอบการเรียนรู้มาใช้เป็นหลักฐานประกอบการบรรยายความคิดและ
พฤติกรรมของผู้ เรียน 

3. แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา วิเคราะห์การแจกแจงปกติของข้อมูล
ผู้ เรียนก่อนเรียนกบัหลงัเรียน เม่ือวิเคราะห์ได้ข้อมลูแจกแจงปกติใช้การทดสอบ t-test for Dependent 
Sample ในการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
STEMGM  และใช้การทดสอบวิลคอกซัน (Z) ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอันดับ
ความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียนกบัหลงัเรียนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM  รวมทัง้
วิเคราะห์ร้อยละของผู้ เรียนท่ีมีคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาเพิ่มขึน้ คงเดิมและลดลง 



  129 

4. แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิเคราะห์การแจกแจงปกติของข้อมลูผู้ เรียนก่อน
เรียนกบัหลงัเรียน เม่ือวิเคราะห์ได้ข้อมลูแจกแจงปกติใช้การทดสอบ t-test for Dependent Sample 
ในการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนกบัหลงัเรียนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM และ
วิเคราะห์ร้อยละของผู้ เรียนท่ีมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึน้ คงเดมิและลดลง 

 
สรุปผลการวจิัย 

1.  รูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM มีขัน้ตอนการเรียนรู้ทัง้หมด 7 ขัน้  ได้แก่ ขัน้ท่ี 1 

สร้างความเช่ือ (Make believe)  ขัน้ท่ี 2  ระบปัุญหา (Identify Problem) ขัน้ท่ี 3  รวบรวมข้อมลูและ
แนวคิดท่ีเก่ียวข้อง (Collect Relevant Information and Concept) ขัน้ท่ี 4 ออกแบบการแก้ปัญหา 
(Design Solution) ขัน้ท่ี 5 วางแผนและแก้ปัญหา (Plan and Solve Problem) ขัน้ท่ี 6 ประเมนิผลงาน 
(Evaluate Products) และขัน้ท่ี 7 น าเสนอและสะท้อนการเรียนรู้ (Present and Reflect Learning)  
ซึง่ท่ีมาของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM ทัง้ 7 ขัน้นี ้ ผู้วิจยัได้น าหลกัการของการจดัการเรียนรู้
สะเต็มศึกษากับหลกัการการพัฒนากรอบแนวคิดเติบโตมาประยุกต์ใช้ในการสร้างหลกัการและ
ขัน้ตอนของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM  โดยรูปแบบนีมี้จดุมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ เรียนได้บรูณการ
ความรู้และทกัษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยี รวมทัง้ให้มีความเข้าใจและมี
มุมมองของกรอบแนวคิดเติบโต  ซึ่งจะช่วยส่งเสริมกรอบแนวคิดเติบโต ความสามารถในการ
แก้ปัญหาและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM ท่ีปรับปรุงหลงัจากการ
ทดลองใช้จริงเป็นดงัตาราง 15 
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ตาราง 15  การสรุปรูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM เพื่อสง่เสริมความสามารถในการแก้ปัญหา 
รอบแนวคดิเตบิโต และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ บทบาทผู้เรียน บทบาทผู้สอน 

ขัน้ที่ 1 สร้างความเชื่อ (Make 

believe) 

สร้างความเข้าใจเก่ียวกับกรอบ

แนวคิดเติบโตท่ีมีความเ ช่ือว่า

สมองเปลี่ยนแปลงเติบโตได้จาก

การพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ผ่านการ

ท ากิจกรรมตา่ง ๆ      เช่น การศกึษา

การท างาน           และเติบโตของ

สมองใน        ศาสตร์ของนิวโร

พลาสติก (Neuroplsticity), การศกึษา

ประวตัินกัวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง

กับ เ ร่ื อ ง ท่ี เ รี ยน  รวมทั ง้ แสดง

วตัถปุระสงค์การเรียนรู้ 
 

 

 

- เรียนรู้เก่ียวกับกรอบแนวคิด

เติบโตการศกึษาการท างานและ

เ ติ บ โ ต ข อ ง สมอ ง , ป ร ะ วั ติ

นักวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับ

เร่ืองที่เรียน  

- อภิปรายเก่ียวกับการพัฒนา

ของสมองหรือความฉลาดหรือ

ความสามารถเปลี่ยนแปลง

พัฒนาได้จากความพยายาม

เรียนรู้สิ่ง    ตา่ง ๆ  

- ศึกษาวัตถุประสงค์ของการ

เรียนรู้ 

 

 

 

- กระตุ้นและน าเสนอให้นักเรียน

เข้าใจกรอบแนวคิดเติบโต โดยใช้

สื่ อ ท่ี เ ป็ น วี ดิ ทั ศ น์  อ นิ เ ม ชั น 

บทความ เก่ียวกับการท างานของ

สมองและการเปลี่ยนแปลงเติบโต

ของสมองด้วยการพยายามเรียนรู้

สิ่ง  ต่าง ๆ รวมถึงตัวอย่างของ

นกัวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ือง

ท่ีเรียนรู้และประสบความส าเร็จ

จากความเพียรพยายาม โดยใน

กิจกรรมแรกๆควรใช้สื่อท่ีเป็นวีดิ

ทศัน์ 

 - น าผู้ เรียนอภิปรายเก่ียวกับกรอบ

แนวคิด เติบโต  เ พ่ือกระตุ้ น ใ ห้

ผู้ เรียนเกิดการรับรู้ว่าความฉลาด

หรือสติปัญญาหรือความสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้จากการพยายาม

เรียนรู้สิ่ง  ตา่ง ๆ  

- แสดงและอธิบายวตัถปุระสงค์ 
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ตาราง 15 (ตอ่)  
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ บทบาทผู้เรียน บทบาทผู้สอน 

ขัน้ที่ 2  ระบุปัญหา (Identify 

Problem) 

พิจารณาท าความเข้าใจปัญหาท่ี

ท้ า ท า ยค ว า มส าม า ร ถ  จ า ก

สถานการณ์ในชีวิตจริงหรือการ

ประกอบอาชีพ และระดมความคิด

เพ่ือระบปัุญหา เง่ือนไขข้อจ ากดัจาก

สถานการณ์ 

 
 

- ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์

ปัญหาเพ่ือระบุปัญหา เ ง่ือนไข

และข้อจ ากัดจากสถานการณ์ท่ี

ก าหนดให้ได้ 

- ระดมความคิดและอภิปราย

ข้อมลูของตนเองกับเพ่ือนในกลุ่ม

เ พ่ื อ ระบุ ปัญหา  เ ง่ื อน ไขและ

ข้อจ ากดัท่ีจะน าไปสู่การหาวิธีการ

แก้ปัญหา 

 
 

- น าเสนอสถานการณ์ปัญหาใน

ชีวิตจริงท่ีท้าทายในชีวิตจริงหรือ

การประกอบอาชีพและเป็นปัญหา

ท่ีมีวิธีการแก้ปัญหาได้หลากหลาย  

– ถามค าถามกระตุ้ นเพ่ือช่วยให้

ผู้ เ รี ยนสามารถระบุ ปัญหา ท่ี

สามารถส ารวจตรวจสอบได้ หาก

ผู้ เรียนระบุปัญหาไม่ได้ ให้ผู้ สอน

ใช้ค าถามเพ่ือช่วยเหลือผู้ เรียน  

- การเขียนค าสั่งให้ผู้ เ รียนระบุ

ปัญหา ต้อ งชัด เ จนว่ า ใ ห้ ร ะบุ

ปัญหาอะไร 
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ตาราง 15 (ตอ่)  
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ บทบาทผู้เรียน บทบาทผู้สอน 

ขัน้ที่ 3 รวบรวมข้อมูลและ
แนวคดิที่เกี่ยวข้อง 

(Collect Relevant Information and 

Concepts)  
วิเคราะห์แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับ

ปัญหา วางแผนการสืบค้นข้อมูล

หรือส ารวจตรวจสอบ และรวบรวม

ข้อมลูเพ่ือให้ได้ข้อมลูและแนวคิด

หลักท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหา 

รวมทัง้ให้ผลป้อนกลบัท่ีเป็นค าชม

ท่ี เ น้นกระบวนการและความ

พยายามในการสืบค้นข้อมูลหรือ

ส ารวจตรวจสอบ 

- ตัง้เป้าหมาย วางแผน ทบทวน

แผนและด าเนินการการสืบค้น

ข้ อมูลห รื อส า ร วจต ร วจสอบ

แนวคิดหลักท่ีเ ก่ียวข้องกับการ

แก้ปัญหาตามแผนท่ีวางไว้  

- ด าเนินการรวบรวมข้อมลูแนวคิด

หลักท่ีเ ก่ียวข้องกับปัญหาตาม

แผนท่ีวางไว้  

- สรุปข้อมูลและแนวคิดหลัก ท่ี

เก่ียวข้องกบัปัญหา 

 

- ส ารวจแนวคิดหลักพื น้ฐานท่ี

จ าเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้แนวคิด

หลักและให้การช่วยเหลือผู้ เรียน

ให้มีแนวคิดหลกัพืน้ฐานเพียงพอ 

เช่น จดัสอนเสริม เพ่ือนสอนเพ่ือน 

- กระตุ้ นให้ผู้ เ รียนตัง้เป้าหมาย 

ว า ง แ ผ น ท บ ท ว น แ ผ น ก า ร

ด า เ นินการการสืบค้นข้อมูล ท่ี

เก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหา 

- ใ ห้ค าแนะน าและใ ช้ค าถาม

กระตุ้ น ใ ห้ ผู้ เ รี ยนคิ ดทบทวน

พิ จา รณา ข้อมูลว่ า มี เ พี ยงพอ

ส าหรับการแก้ปัญหาหรือไม ่ 

- แนะน าแหลง่ข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือ  

- ช่ืนชมเม่ือผู้ เ รียนแสดงออกถึง

ความพยายามในการสืบค้นหรือ

ส ารวจตรวจสอบ พร้อมยกตวัอย่าง

พฤติกรรมท่ีผู้ เรียนแสดงถึงความ

พยายามในการสืบค้นหรือส ารวจ

ตรวจสอบ 

-  ให้ค าแนะน าช่วยเหลือเพ่ือให้

ผู้ เรียนสรุปข้อมลูและแนวคิดที่

เก่ียวข้องกบัปัญหา 

 
  



  133 

ตาราง 15 (ตอ่)  
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ บทบาทผู้เรียน บทบาทผู้สอน 

ขัน้ที่ 4 ออกแบบการแก้ปัญหา 
(Design Solution) 

การน าแนวคิดหลักท่ีเก่ียวข้องกับ

การแก้ปัญหามาใช้ในการหาวิธีการ

แก้ปัญหาและเลือกวิธีการแก้ปัญหา

ท่ีดีท่ีสุด ตามข้อจ ากัดและเง่ือนไข

ของสถานการณ์ รวมทัง้ออกแบบ

วิธีการแก้ปัญหา ตามหลกัการทาง

วิชาการ และก าหนดเกณฑ์ในการ

ประเมินผลงานการแก้ปัญหา 

 

-ระดมความคิดเ พ่ือหาวิ ธีการ

แก้ปัญหา 

- ประเมินความเป็นไปได้ ข้อดี 

ข้อจ ากดัในการเลือกแนวทางการ

แ ก้ ปัญหา แล ะ แสด ง เ ห ตุ ผ ล

ประกอบ 

- ระดมความคิด และอภิปราย

เพ่ือให้ได้แนวทางในการออกแบบ

ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ต า ม วิ ธี ก า ร

แก้ปัญหาที่ได้เลือกไว้    

- ออกแบบการแ ก้ ปัญหาตาม

แนวทางท่ีได้เลือกไว้  โดยระบุ

รายละเอียดให้ชัดเจน เช่น ช่ือ 

วสัดท่ีุใช้ หน้าท่ี ขนาด พร้อมทัง้ให้

เหตผุลตามหลกัการทางวิชาการ  

- ระดมความคิดเพ่ือก าหนดเกณฑ์

การประเมินผลงานท่ีได้จากการ

แก้ปัญหา 

-กระตุ้นให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการ

ระดมความคิดหาวิธีการแก้ปัญหา 

เลือกวิธีการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสดุตาม

หลกัการทางวิชาการ  

- เ ข้ า ไปเ น้นย า้ผู้ เ รียนทุกกลุ่ม        

ใ ห้ออกแบบการแก้ปัญหา ท่ี มี

รายละเอียดชัดเจนเพียงพอท่ีจะ

น า ไป ใ ช้ ในการวางแผนและ

ด าเนินการแก้ปัญหาได้ พร้อมทัง้

ใ ห้ ผู้ เ รี ย น แ ส ด ง เ ห ตุ ผ ล ก า ร

อ อ ก แบบต ามหลั ก ก า ร ท า ง

วิชาการ 

-น าอภิปรายเพ่ือให้ผู้ เรียนได้ระดม

ความคิดในการก าหนดเกณฑ์การ

ประ เมินผลงาน ท่ี ไ ด้จากการ

แก้ปัญหา 
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ตาราง 15 (ตอ่)  
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ บทบาทผู้เรียน บทบาทผู้สอน 

ขัน้ที่ 5 วางแผนและด าเนินการ
แก้ปัญหา (Plan and Solve Problem)  

ว า ง แ ผ น แ ล ะ ด า เ นิ น ก า ร

แก้ปัญหาตามแนวทาง ท่ี ไ ด้

ออกแบบไว้ อย่างเป็นขัน้ตอน

และปฏิบตัิได้จริงตามเปา้หมาย

ของการแก้ปัญหา 

- ระดมความคิดเพ่ือวางแผนการ

ปฏิบัติงานท่ีสามารถปฏิบัติได้

จริงตามท่ีได้ออกแบบไว้ โดย

ผู้ เ รียนก าหนด วิธีการ ก าหนด

บุคคล เวลา และอุปสรรคท่ีอาจ

เกิดขึน้พร้อมทัง้หาแนวทางการ

แก้ไขอปุสรรคด้วย 

- ปฏิบตัิและด าเนินการแก้ปัญหา

ตามแผนการแ ก้ ปัญหาและ

บันทึกสิ่ งต่าง  ๆ  ระหว่างการ

ท างานทกุครัง้  

- ตรวจสอบติดตามงานเพ่ือให้ได้

แผนและการด าเนินงานเป็นไป

ตาม เป้ าหมาย  เ ง่ื อน ไขและ

ข้อจ ากดัท่ีก าหนด  
 

- กระตุ้นช่วยเหลือสนบัสนนุผู้ เรียน

ทกุกลุ่มให้วางแผนการด าเนินงาน

เพ่ือแก้ปัญหาตามแนวทางท่ีได้

ออกแบบไว้อย่างเป็นขัน้ตอนและ

ปฏิบตัิได้จริง 

- ใ ห้ค าแนะน า  และใ ช้ค าถาม

ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ ผู้ เ รี ย น มี ส่ ว น ร่ ว ม

วางแผนและการด า เ นินการ

แก้ปัญหา  

- เ น้ น ย ้า ผู้ เ รี ย น ใ ห้ พิ จ า รณา

แผนการด าเนินงานในประเด็น

ความสอดคล้องของแผนการ

ด าเนินงานกับเป้าหมายข้อจ ากัด 

เง่ือนไข ความเป็น   ไปได้ ข้อดี

ข้อจ ากดั อปุสรรคท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

ร ว ม ทั ้ง ก า ร ใ ช้ เ ว ล า อ ย่ า ง มี

ประสทิธิภาพ 
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ตาราง 15 (ตอ่)  
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ บทบาทผู้เรียน บทบาทผู้สอน 

ขัน้ที่ 6 ประเมินผลงาน 

 (Evaluate Products) 

ประเมินผลงานโดยการทดสอบ
จุดเด่น จุดควรปรับปรุงและน า
ข้อมูลมาใช้ปรับปรุงผลงาน
หรือการออกแบบ จากนัน้ท า
การทดสอบซ า้จนได้ผลงานท่ีดี
ท่ีสุด รวมทัง้สะท้อนข้อความ
มุมมองของกรอบแนวคิ ด
เ ติ บ โ ต แ ล ะ ใ ห้ ค า ช ม
ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ล ะ ค ว า ม
พยายามในการแก้ปัญหาจน
ได้ผลงานดีท่ีสดุ 

- ทดสอบและน าผลการทดสอบ

มาระดมความคิดในการปรับปรุง

ชิน้งานหรือการออกแบบ และ

ทดสอบซ า้ โดยใช้หลักการและ

เหตผุลตามหลกัการทางวิชาการ 

เพ่ือให้ได้ผลงานการแก้ปัญหาท่ี

เป็นไปตามเง่ือนไข ข้อจ ากดัและ

เป็นผลงานดีท่ีสดุ  

- บันทึกผลการทดสอบ จุดเด่น

และจุดควรปรับปรุงทุกครัง้ของ

การทดสอบ 

- สะท้อนสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการ

ปฏิ บัติ  พัฒนาและป รับป รุ ง

ผลงาน เพ่ือให้ผู้ เรียนได้เหน็ความ

พยายามและความก้าวหน้าใน

การเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ 

 

- กระตุ้นผู้ เรียนอภิปรายอย่างสร้างสรรค์

ด้วยหลกัการและเหตผุล  

- เน้นให้ผู้ เรียนใช้เกณฑ์การประเมินผล

งานท่ีไ ด้ก าหนดไว้  ในการพิจารณา

ผลงานของกลุม่ตนเอง  

- ให้ผลปอ้นกลบัและค าชมท่ีกระบวนการ

กับความพยายามในการแก้ปัญหาจน

ได้ผลงานท่ีดีท่ีสดุ รวมทัง้สะท้อนค าพดูท่ี

ส่งเสริมมมุมองกรอบแนวคิดเติบโต เช่น 

การท างานครัง้แรกไม่จ าเป็นต้องสมบูรณ์

แบบ ความล้มเหลวเป็นสิ่งปกติท่ีเกิดขึน้

ได้ ความพยายามเป็นสิ่งส าคัญท่ีช่วย

พัฒนาความสามารถหรือความฉลาด

หรือสติปัญญาให้เพิ่มมากขึน้ 
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ตาราง 15 (ตอ่)  
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ บทบาทผู้เรียน บทบาทผู้สอน 

ขัน้ที่ 7 น าเสนอและสะท้อน
การเรียนรู้ (Present and Reflect 

Learning) 

วางแผนการน าเสนอและ

น าเสนอหลักการ แนวคิด

ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิ ธีการแก้ปัญหา และผล

กา ร แ ก้ ปัญหา  ก า หนด

เกณฑ์การประ เมินและ

ประ เมิ นผลงานกับการ

น า เ ส น อ ต า ม เ ก ณ ฑ์ ท่ี

ก าหนด เพ่ือให้ได้ผลงานท่ี

มีประสิทธิภาพมาก  และ

ส ะ ท้ อ น ข้ อ ค ว า ม บ อ ก

มมุมองกรอบแนวคิดเติบโต 

- ระดมความคิดเพ่ือก าหนดเกณฑ์

การน าเสนอผลงาน 

- วางแผนการน าเสนอและน าเสนอ

แ น ว คิ ด ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีใช้ 

รวมทัง้  วิ ธีการและผลของการ

แก้ปัญหา  

- ประเมินผลงานและการน าเสนอ

กลุม่ตนเองและกลุม่อ่ืน ตามเกณฑ์

ท่ีร่วมกนัก าหนด  

- รับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนเพ่ือ

น ามาใช้ปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึน้ 

ร ว ม ทั ้ ง อ ภิ ป ร า ย แ ล ะ ใ ห้

ข้อเสนอแนะตามหลักการทาง

วิชาการและสร้างสรรค์ 

- ระลกึประสบการณ์การเรียนรู้ของ

ตนเองและสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากผู้ อ่ืน 

โดยการสะท้อนสิ่ ง ท่ี ไ ด้ เ รี ยน รู้  

ความก้าวหน้า ความส าเร็จความ

ผิดพลาด ข้อดี ข้อท่ีควรปรับปรุง

แก้ไข เพ่ือเรียนรู้และน าไปฝึกฝน

และพฒันาตนเองให้ดียิ่งขึน้ 

-น าอภิปรายเพ่ือให้ผู้ เรียนได้

ระดมความคิดในการก าหนด

เกณฑ์การประเมิน 

- กระตุ้นและสร้างกติกาให้กับ

ผู้ เรียนในการอภิปรายอย่าง

สร้างสรรค์โดยการน าเสนอ

มุมมองช่วยให้การปฏิบตัิงาน 

ผลงาน  และการน า เ สนอ

ผลงานดียิ่งขึน้  

- กระตุ้นให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมใน

การน าเสนอ  

- ส ะ ท้ อ น แ น ว คิ ด ท า ง

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทค โน โล ยี ท่ี ถูก ต้ อ ง  และ

อภิปรายเพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจ

แนวคิดตา่ง ๆ ได้ถกูต้อง   

- กระตุ้ น ใ ห้ผู้ เ รี ยนสะ ท้อน

แนวคิดสิ่ ง ท่ี ไ ด้ เ รี ยน รู้และ

สะ ท้อน ปัจจัย ท่ีท า ใ ห้ งาน

ประสบความส าเร็จ และบอก

มุมมองกรอบแนวคิดเติบโต 

เช่น การฝึกปฏิบตัิ 

 
หมายเหต ุ: สว่นท่ีขีดเส้นใต้เป็นสว่นท่ีเพิ่มเติมขึน้หลงัจากการทดลองใช้ 
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2. ผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM ที่มีต่อกรอบแนวคิดเตบิโต ส าหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  

ผู้ เรียนท่ีเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM มีคะแนนเฉลี่ยของกรอบแนวคิด
เติบโตหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีค่าขนาดอิทธิพลอยู่
ในระดบัปานกลาง  โดยผู้ เรียนสว่นมาก (21 คน) มีกรอบแนวคิดเติบโตสงูขึน้ สว่นผู้ เรียนสว่นน้อย 
(8 คน) มีกรอบแนวคิดเติบโตคงเดิมหรือลดลง แต่จากการวิเคราะห์พฤติกรรมพบว่าทกุกลุม่มีการ
แสดงพฤติกรรมให้เห็นถึงความตัง้ใจและพยายามในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และ
ความสามารถของผู้ เรียน  

 
3. ผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM ที่มีต่อความสามารถในการ

แก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
ผู้ เรียนท่ีเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM มีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถ

ในการแก้ปัญหาหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีค่าขนาด
อิทธิพลอยูใ่นระดบัปานกลาง  ซึง่มีผู้ เรียนสว่นมาก (20 คน) มีความสามารถในการแก้ปัญหาสงูขึน้ 
มีผู้ เรียนส่วนน้อย (9 คน) มีความสามารถในการแก้ปัญหาคงเดิมหรือลดลง  และเม่ือพิจารณาถึง
องค์ประกอบย่อยในด้านต่าง ๆ ของความสามารถในการแก้ปัญหา พบว่า รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้นี ้ สามารถพฒันาองค์ประกอบด้านระบุวิธีการ และระบุผลลพัธ์ ของความสามารถในการ
แก้ปัญหาหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ .01 และมีค่าขนาดอิทธิพลอยู่ใน
ระดบัปานกลาง  แต่ยงัไม่สามารถพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาด้านระบปัุญหาและระบุ
ความรู้ได้ 

 
4. ผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา

วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
ผู้ เรียนท่ีเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM  มีคะแนนเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 และมีค่าขนาด
อิทธิพลอยู่ในระดบัปานกลาง  โดยผู้ เรียนคร่ึงหนึ่ง (14 คน) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ ส่วน
ผู้ เรียนอีกคร่ึงหนึง่ (15 คน) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคงเดมิและลดลง แตโ่ดยภาพรวมรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้นีส้ามารถช่วยพฒันาผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนได้ 
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อภปิรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายได้ 2 ประเด็น  ดังนี ้1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

STEMGM ช่วยสง่เสริมกรอบแนวคิดเติบโตและความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างไร 2) ผลของ
การใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM มีตอ่กรอบแนวคิดเติบโต ความสามารถในการแก้ปัญหา
และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยา่งไร  โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM ที่ช่วยส่งเสริมกรอบแนวคิดเตบิโตและ
ความสามารถในการแก้ปัญหา 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM  มีแนวคิดมาจากการผสานกันระหว่างหลักการ       
สะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งมีจุดเด่นในการช่วยพัฒนาความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 กบัหลกัการการพฒันากรอบแนวคิดเติบโตท่ีมีจดุเดน่ท่ีให้ผู้ เรียนมีความเช่ือวา่สมอง
สามารถเปลี่ยนแปลงเติบโตได้จากการพยายามเรียนรู้และท าสิ่งใหม่ ๆ ซึง่ความเช่ือนีจ้ะน าผู้ เรียน
ไปสูก่ารแสดงออกมาซึง่ความพยายามในการพฒันาความรู้ความสามารถของตนเองมากกว่าการ
หวงัผลเพื่อให้ได้การพิพากษาหรือการตดัสินผลในทางท่ีดี  และหากพิจารณาในรายละเอียดของ
การจดัการเรียนรู้จะพบว่า รูปแบบนีมี้การจดัการเรียนรู้ท่ีให้ผู้ เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก้ปัญหาท่ีท้าทายโดยน าความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญหาภายใต้เง่ือนไข ข้อจ ากัดอย่างมีระบบด้วยกระบวนการทาง
วิศวกรรม นอกจากนีย้งัมีการสง่เสริมกรอบแนวคิดเติบโตท่ีให้ผู้ เรียนมีความพยายามในการเรียนรู้
ท่ีจะพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง ซึ่งครบตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาท่ีต้องการ
พฒันาผู้ เรียนทัง้ด้านความรู้ (Cognitive domain) ด้านทักษะ (Psycho-motor) และด้านเจตคติ 
(Affective domain)  สอดคล้องกบัทิศนา แขมมณี (2557 :237) ท่ีกล่าวว่าการจดัการเรียนรู้ควร
จดัให้มีการพฒันาให้ครบทกุด้าน ทัง้ด้านความรู้ ทกัษะ และเจตคติ  

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM มีขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ 7 ขัน้ แต่ละขัน้ตอน
สามารถพัฒนาผู้ เรียนในด้านต่างๆ โดยผู้ วิจัยจะอภิปรายแต่ละขัน้ตอนของการจัดการเรียนรู้  
STEMGM  ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 สร้างความเช่ือ  
ขัน้สร้างความเช่ือเป็นการสร้างความเข้าใจและท าให้ผู้ เรียนมีมุมมองกรอบแนวคิด

เติบโต  โดยใช้สื่อลกัษณะของวีดิทศัน์แสดงการท างานและการเช่ือมโยงของสมองในศาสตร์ของนิวโร
พลาสติก (Neuroplsticity) และการใช้ประวตัินักวิทยาศาสตร์หรือบุคคลท่ีพยายามพฒันาความรู้
ความสามารถของตนเองจนประสบความส าเร็จ จากการทดลองพบว่า  การใช้สื่อวีดิทศัน์การท างาน
ของสมองในศาสตร์นิวโรพลาสติกและประวตัิบุคคลพยายามพฒันาตนเองจนประสบความส าเร็จ  



  139 

ท าให้ผู้ เรียนสะท้อนมุมมองกรอบแนวคิดเติบโตได้  ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ ศรีราม (Sriram. 
2014: 523-524) ค้นพบว่า เม่ือใช้สื่อประเภทบทความ วีดิทศัน์ เก่ียวกบัการท างานของสมองเติบโต
ได้จะช่วยท าให้ผู้ เรียนมีกรอบแนวคิดเติบโตสูงขึน้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อวีดิทัศน์ประวตัิบุคคลท่ี
ประสบความส าเร็จจากความพยายามท่ีมีจดุเร่ิมต้นด้อยกวา่ผู้ เรียน  ยิ่งท าให้ผู้ เรียนสนใจและสะท้อน
มมุมองกรอบแนวคิดเติบโตได้มากกวา่ประวตัิบคุคลประสบความส าเร็จท่ีเป็นนกัวิทยาศาสตร์หรือผู้ ท่ี
มีจุดเร่ิมต้นสงูกว่าผู้ เรียนมาก สอดคล้องกับงานวิจยัของ มอเจนโรท เธคลา (Morgenroth, Thekla. 
2015: 209-211) กล่าวว่า การน าบุคคลต้นแบบท่ีท าให้ผู้ศึกษาต้นแบบมองเห็นถึงความเป็นไปได้  
โดยเฉพาะผู้ศึกษาต้นแบบเป็นกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีถกูมองทางด้านลบ การให้เรียนรู้ต้นแบบ
ลักษณะนีจ้ะท าให้เขารับรู้ความสามารถของเขาและอุปสรรคท่ีจะเกิดขึน้ ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงมุมมองในความสามารถของเขาได้ จึงสรุปได้ว่าการใช้สื่อวีดิทัศน์ท าให้ผู้ เรียนสนใจ 
(ปริวรรต สมนึก. 2558: 4) และถ้าผู้ เรียนสนใจจะท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี (สรุางค์ โค้วตระกลู. 2556: 
254) ส่งผลต่อการสะท้อนมุมมองกรอบแนวคิดเติบโตได้ดีด้วย  และการน าประวัติของบุคคลท่ี
ใกล้เคียงหรือด้อยกว่าผู้ เรียน ท าให้ผู้ เรียนได้เห็นถึงความเป็นไปได้ท่ีผู้ เรียนสามารถเป็นได้เหมือน
บุคคลต้นแบบมากกว่าประวตัิบุคคลท่ีมีจุดเร่ิมต้นสงูกว่าผู้ เรียน ส่งผลให้ช่วยพฒันาส่งเสริมกรอบ
แนวคิดเติบโตให้กบัผู้ เรียนได้ดียิ่งขึน้  

ขัน้ท่ี 2 ระบปัุญหา  
ขัน้การระบุปัญหาเป็นขัน้ตอนท่ีผู้ เรียนได้พิจารณาท าความเข้าใจปัญหาท่ีท้าทาย

ความสามารถจากสถานการณ์ในชีวิตจริงหรือการประกอบอาชีพ และระดมความคิดเพื่อระบปัุญหา 
เง่ือนไขข้อจ ากดัจากสถานการณ์  จากผลการวิจยัพบวา่ ผู้ เรียนระบปัุญหาจากสถานการณ์ไมถ่กูต้อง  
ถ้าผู้สอนระบุค าสัง่กว้าง ๆ เช่น ให้ผู้ เรียนระบุปัญหา แต่ไม่ชีช้ดัว่าระบุปัญหาอะไร ของใคร  ท าให้
ผู้ เรียนสว่นมากไมส่ามารถระบปัุญหาได้ รวมทัง้ผู้สอนต้องใช้ค าถามน าในการช่วยเหลือผู้ เรียนในการ
ระบุปัญหาด้วย จึงท าให้ผู้ เรียนระบุปัญหาได้ดีขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ สเติร์นเบอร์ก:          
กีโกเรนโก้. (2545: 39-54) ได้เสนอการช่วยให้ผู้ เรียนระบุปัญหาได้ดีนัน้ ควรใช้ค าถามหลาย ๆ 
ค าถาม ช่วยเหลือผู้ เรียน เพื่อน าไปสู่ค าถามท่ีส าคญัท่ีจะน าไปสู่การระบุปัญหาของสถานการณ์นัน้ 
และสอดคล้องกับวิชุดา กิจธรธรรม (2558) ท่ีกล่าวว่าการสอนการแก้ปัญหาผู้สอนควรมีบทบาท
กระตุ้นให้ผู้ เรียนคิดหาประเด็นปัญหา 

นอกจากนีใ้นขัน้การระบุปัญหาพบว่า ผู้ สอนจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้ เรียนอ่าน
สถานการณ์ปัญหาและร่วมกนัอภิปรายทัง้ห้อง ผู้ เรียนไม่คอ่ยสนใจในการอ่านสถานการณ์ท่ีก าหนด
และระบุปัญหา จึงควรเปลี่ยนการน าเสนอสถานการณ์ปัญหาให้อยู่ในรูปวีดิทัศน์ หรือสื่อท่ีมี
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ภาพประกอบท่ีน่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกบั จรูญพงษ์ ชลสินธุ์; สิรินภา กิจเกือ้กูล; และวิภารัตน์ เชือ้
ชาตชิยัสทิธ์ิ. (2561: 38) ได้วิจยัพบวา่การใช้สื่อประเภทท่ีเป็นวีดทิศัน์ รูปภาพ ข่าวเหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับชีวิตจริงมาใช้ให้ผู้ เรียนระบุปัญหาจะช่วยให้ผู้ เรียนสนใจมากขึน้  อีกทัง้ในขัน้นีผู้้สอน
จดัการเรียนรู้โดยให้ผู้ เรียนอ่านสถานการณ์ปัญหาและร่วมกนัอภิปรายทัง้ห้อง  ซึ่งมกัพบว่าผู้ เรียน
บางคนไม่มีส่วนร่วมในการระบุปัญหา หากมีการให้อภิปรายภายในกลุ่มก่อนแล้วค่อยอภิปราย
รวมกนัจะท าให้ผู้ เรียนระบปัุญหาได้ดียิ่งขึน้ ซึง่สอดคล้องกบั จรูญพงษ์ ชลสินธุ์; สิรินภา กิจเกือ้กลู; 
และวิภารัตน์ เชือ้ชาติชยัสิทธ์ิ. (2561:38) ท่ีพบว่าการให้ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัศกึษาสถานการณ์
ปัญหาและร่วมกนัแสดงมมุมองท่ีมีตอ่ปัญหาจะช่วยให้ผู้ เรียนแบง่ปันความเข้าใจและระบปัุญหาได้ดี
ขึน้ รวมทัง้ส่งผลให้มีมุมมองปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน ดงันัน้ในขัน้ระบุปัญหาควรจัดให้มีการ
อภิปรายในกลุ่มย่อยก่อน และควรมีการระบุข้อค าถามให้ชดัเจน เพื่อให้การระบุปัญหาของผู้ เรียน
ปฏิบตัิได้ดีขึน้ 

ขัน้ท่ี 3 รวบรวมข้อมลูและแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง   
ในการให้ผู้ เรียนรวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ีเก่ียวข้องโดยการส ารวจตรวจสอบด้วย

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พบว่า  ผู้ เรียนส่วนใหญ่มีความรู้พืน้ฐานไม่เพียงพอต่อการลงมือ
ปฏิบตัิการทดลองท่ีจะสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึง่ในเบือ้งต้นผู้วิจยัได้มีการช่วยเหลือผู้ เรียนโดย
การสอนเสริมหลงัเลิกเรียน แต่มีผู้ เรียนบางส่วนท่ีอาสาสมัครเรียนเสริม จึงไม่สามารถช่วยเหลือ
ผู้ เรียนได้ทั่วถึง ดงันัน้ในขัน้นีผู้้ วิจัยจึงเพิ่มเติมบทบาทของผู้สอนเก่ียวกับการส ารวจแนวคิดหลกั
พืน้ฐานของผู้ เรียน และให้การช่วยเหลือผู้ เรียนให้มีแนวคิดหลกัพืน้ฐานเพียงพอตอ่การเรียนรู้ท่ีผู้สอน
จัดเตรียมไว้ให้ผู้ เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้และสามารถน าไปใช้
แก้ปัญหาได้ดียิ่งขึน้ โดยในการเพิ่มบทบาทผู้สอนในข้างต้น จะช่วยท าให้ผู้ เรียนเรียนรู้ความรู้ใหม่ได้ 
ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ สสวท (2559: 6) ระบวุา่การท่ีผู้ เรียนเรียนรู้ความรู้ใหมไ่ด้ จะท าให้ผู้ เรียน
มีความรู้ถกูต้องเพียงพอในการแก้ปัญหา สามารถประยกุต์ใช้ความรู้ท่ีมีอยู่ในการแก้ปัญหาตอ่ ๆ ไป
ได้ และ สอดคล้องกบั อีจิวลั (Ejiwale. 2013: 69)  วิจยัพบวา่การท่ีผู้ เรียนมีความรู้ท่ีเพียงพอสง่ผลให้
ผู้ เรียนสามารถแก้ปัญหาได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ จรูญพงษ์ ชล
สินธุ์; สิรินภา กิจเกือ้กลู; และวิภารัตน์ เชือ้ชาติชยัสิทธ์ิ. (2561: 38-40) ท่ีพบว่าการจดัการเรียนรู้สะ
เต็มผ่านกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมควรมีการตรวจสอบและปรับมโนทศัน์พืน้ฐานของผู้ เรียน  
เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้เพียงพอต่อการแก้ปัญหา ซึง่จะช่วยให้การแก้ปัญหาประสบความส าเร็จดีขึน้  
ดังนัน้ในขัน้นีจ้ึงควรมีการส ารวจความรู้พืน้ฐานและให้การช่วยเหลือผู้ เรียนให้มีความรู้พืน้ฐาน
เพียงพอในการเรียนรู้ความรู้ใหม่ 
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ขัน้ท่ี 4 ออกแบบการแก้ปัญหา 
การออกแบบการแก้ปัญหา ในขัน้นีผู้้สอนใช้ค าถามช่วยให้ผู้ เรียนออกแบบได้ชดัเจน 

และมีเหตผุลทางวิชาการรองรับ พบว่าหากผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นผู้ เรียนให้เขียนเหตผุลประกอบจะ
ช่วยผู้ เรียนออกแบบได้ดีขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบัค ากล่าวของคคันางค์ มณีศรี. (2556: 130-134) ชุมพร 
ยงค์กิติกุล. (2556: 564-571) และ มอแกนและคณะ (Morgan, James R, Moon, April M, & Barroso, 
Luciana R. 2013: 35-36) ท่ีกล่าวว่าในการให้ผู้ เรียนออกแบบแก้ปัญหา ผู้ สอนควรใช้ค าถามกระตุ้น
ผู้ เรียนในการออกแบบ ซึง่เป็นการช่วยให้ผู้ เรียนออกแบบการแก้ปัญหาได้มีประสทิธิภาพ 

ในขัน้การออกแบบมีการให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการก าหนดเกณฑ์ประเมนิผลงาน พบวา่ 
ผู้ เรียนสามารถร่วมกับผู้สอนในการก าหนดเกณฑ์ร่วมกันได้ ซึ่งในการให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมก าหนด
เกณฑ์การประเมินผลงานจะท าให้ผู้ เรียนตระหนักขณะการออกแบบเพื่อให้ได้ผลงานเป็นไปตาม
เปา้  ซึง่สอดคล้องกบัมลูนิธิยวุสถิรคณุ (2559: 24-26) ท่ีระบวุ่าการให้ผู้ เรียนได้รู้เปา้หมายท่ีคาดหวงั
จากการแก้ปัญหา  ท าให้ผู้ เรียนรับผิดชอบและรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของในงานนัน้ ส่งผลให้ผู้ เรียน
ด าเนินงานนัน้ได้ส าเร็จ และสอดคล้องกบั มอร์แกน และคณะ (Morgan, James R, Moon, April M, & 
Barroso, Luciana R. 2013) ท่ีกล่าวว่าผู้ เรียนควรมีส่วนร่วมในการระบุเกณฑ์ เพื่อสามารถพิจารณา
ผลลพัธ์ของการแก้ปัญหาให้ได้ตามเป้าหมาย   ดงันัน้ในขัน้นีผู้้ สอนควรใช้ค าถามกระตุ้นผู้ เรียน
เพื่อให้การออกแบบมีประสิทธิภาพ และในการให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์จะช่วยให้
ผู้ เรียนท างานได้ส าเร็จตามเปา้หมายได้ดีขึน้ 

ขัน้ท่ี 5 วางแผนและการแก้ปัญหา  
การวางแผนการแก้ปัญหาเป็นขัน้ตอนท่ีให้ผู้ เรียนวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหาตาม

แนวทางท่ีได้ออกแบบไว้  พบว่าผู้ เรียนได้ระดมความคิด ช่วยเหลือซึง่กนัและกนั แต่ผู้ เรียนส่วนใหญ่
ไมใ่ห้ความร่วมมือในการบนัทกึการวางแผนเป็นรายบคุคลลงในใบกิจกรรม แตเ่ม่ือปรับให้วางแผนลง
บนกระดาษฟลิปชาร์จและท าเป็นกลุม่ ผู้ เรียนสว่นใหญ่มีสว่นร่วมในการท างานได้สื่อสารแลกเปลี่ยน
แสดงความคิดเห็นและเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบตัิ ได้คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา   ซึ่งจะช่วยส่งเสริม
ผู้ เรียนในด้านการคิดและการท างานร่วมกนั สอดคล้องกับงานวิจยัของ จรูญพงษ์ ชลสินธุ์ ; สิรินภา 
กิจเกือ้กูล; และวิภารัตน์ เชือ้ชาติชยัสิทธ์ิ. (2561: 39) ท่ีพบว่าการให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรมแบบร่วมมือกัน  เพื่อออกแบบแก้ปัญหาและสร้างชิน้งานตามเง่ือนไขและ
ข้อจ ากัดท่ีก าหนด  ช่วยให้ผู้ เรียนได้ฝึกทกัษะการคิดขัน้สูง  พฒันาการท างานร่วมกันและช่วยให้
ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติ   และสอดคล้องกับค ากล่าวของ อีจิวัล (Ejiwale, 
James A. 2013) ท่ีกล่าวว่าการสร้างชิน้งาน ช่วยให้ผู้ เรียนได้พัฒนาความคิดท่ีจ าเป็นในด้าน
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วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมด้วย  ดังนัน้ในการให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัิ
วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหาจะช่วยพฒันาการคิดและการท างานร่วมกนั 

ขัน้ท่ี 6 ประเมินผลงาน  
การประเมินผลงานเป็นขัน้ตอนการให้ผู้ เรียนประเมินผลงานและปรับปรุงผลงานจน

ได้ผลงานท่ีดีท่ีสดุ ท าให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์การท างานท่ีผิดพลาด และเรียนรู้แก้ไขเพื่อปรับปรุง
งานให้ดียิ่งขึน้ ซึง่สอดคล้องกบั จรูญพงษ์ ชลสินธุ์; สิรินภา กิจเกือ้กลู; และวิภารัตน์ เชือ้ชาตชิยัสทิธ์ิ. 
(2561: 39) นอกจากนีก้ารให้ค าชมท่ีกระบวนการและบอกข้อความกรอบแนวคิดเติบโตจะช่วยให้
ผู้ เรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงความพยายามในแก้ไขผลงานท่ีผิดพลาดต่อไป สอดคล้องกับ 
ดแวก (2006: 38, 54) ท่ีกลา่ววา่คนท่ีมีกรอบแนวคิดเติบโตจะพยายามเรียนรู้มากขึน้เม่ือเจออปุสรรค 
ดงันัน้ในการประเมินผลงานและปรับปรุงผลงานท าให้ผู้ เรียนได้รับมุมมองการท างานท่ีไม่ได้ตาม
เป้าหมายเป็นเร่ืองปกติท่ีสามารถปรับปรุงแก้ไขให้ส าเร็จได้ โดยในการให้ข้อความกรอบแนวคิด
เติบโตและค าชมจะช่วยให้ผู้ เรียนมีความพยายามในการแก้ไขผลงานให้ดียิ่งขึน้ 

ขัน้ท่ี 7 น าเสนอและสะท้อนการเรียนรู้  
การน าเสนอและสะท้อนการเรียนรู้เป็นขัน้ตอนท่ีให้ผู้ เรียนได้วางแผนและน าเสนอ 

หลักการ แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี วิธีการแก้ปัญหา และผลการ
แก้ปัญหา รวมทัง้ประเมินการน าเสนอ ผลงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ซึง่ในการจดัการเรียนรู้นีไ้ด้ให้
ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การน าเสนอ  ซึ่งจะท าให้ผู้ เรียนได้ทราบเป้าหมายของการ
น าเสนอ และช่วยให้ผู้ เรียนเตรียมพร้อมตัวเองในการน าเสนอให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  
สอดคล้องกับ มูลนิธิยุวสถิรคุณ. 2559: 24-26; Dweck. 2006 ท่ีกล่าวว่าการท างานให้ประสบ
ความส าเร็จจ าเป็นต้องมีเป้าหมาย  และในการให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์การน าเสนอ ท าให้
ผู้ เรียนสื่อสารและน าเสนอได้ดีขึน้ สอดคล้องกบัแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี. (2557: 257)  กล่าว
ว่าการสื่อสารเป็นทักษะอย่างหนึ่งจ าเป็นต้องได้รับการฝึกฝน จึงจะช่วยพฒันาการสื่อสารได้ดี
ยิ่งขึน้  

ในสว่นของการประเมินการน าเสนอและการให้ข้อเสนอแนะ จากการทดลองพบวา่ควรให้
ข้อเสนอแนะในเชิงบวก เพราะผู้ เรียนอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิด ซึง่การจะส่งเสริมให้
ผู้ เรียนมีกรอบแนวคิดเติบโตจ าเป็นต้องจัดบรรยากาศให้ผู้ เรียนกล้าเรียนรู้ รู้สึกปลอดภัย ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทางของ สสวท. (2555: 203-204) ท่ีกล่าวว่าการอภิปราย การน าเสนอมมุมอง
และการให้ข้อเสนอแนะควรเป็นไปในทางสร้างสรรค์ ซึง่เป็นการช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้
ให้กับผู้ เรียน และสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2557: 256) ได้กล่าวว่า ผู้สอนควร
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ตระหนกัในการให้ข้อเสนอแนะกับผู้ เรียน เน่ืองจากการให้ข้อเสนอแนะมีผลต่อบรรยากาศในชัน้
เรียน ซึง่การให้ข้อเสนอแนะในเชิงปรับปรุงอาจท าให้ผู้ เรียน รู้สกึไม่ปลอดภยัได้ และส่งผลต่อการ
เรียนรู้ด้วย ดงันัน้การจดัประสบการณ์ให้ผู้ เรียนได้น าเสนอ ร่วมกนัก าหนดเกณฑ์ในการน าเสนอท่ี
ดี รวมทัง้การให้ผลปอ้นกลบัสง่เสริมมมุมองกรอบแนวคดิเติบโตจะช่วยให้ผู้ เรียนพฒันาการสื่อสาร
และการน าเสนอได้ดียิ่งขึน้ รวมทัง้การให้ข้อเสนอแนะควรให้ในเชิงบวกเพื่อช่วยสง่เสริมบรรยากาศ
การเรียนรู้และท าให้ผู้ เรียนกล้าท่ีจะเรียนรู้มากขึน้ 

ในการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM ได้มีการให้ผู้ เรียนท างานเป็น
กลุ่ม โดยจดักลุ่มคละความสามารถและเพศ  ผลวิจยัพบว่าผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึน้  
มีการช่วยเหลือกนัและกนั มากกวา่ให้ท างานเดี่ยว ซึง่สอดคล้องกบั จรูญพงษ์ ชลสินธุ์; สริินภา กิจ
เกือ้กลู; และวภิารัตน์ เชือ้ชาตชิยัสทิธ์ิ. (2561: 40) ท่ีกลา่วถึงการสอนสะเต็มให้ประสบความส าเร็จ
นัน้ ควรแบง่กลุม่คละความสามารถ มีการระบหุน้าท่ีภาระงานชดัเจนเพื่อสามารถตรวจสอบการมี
สว่นร่วมของผู้ เรียน 

 
2 ผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM ฯ ในด้านกรอบแนวคิด

เตบิโต ความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
จากการการน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM ท่ีมีการน าหลกัการจดัการเรียนรู้สะ

เต็มท่ีใช้การจดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมกบัหลกัการวิธีการส่งเสริมกรอบ
แนวคิดเติบโตด้วยวิธีการท างานสมองเติบโตได้จากการเรียนรู้สิ่งใหม่ การให้ผลปอ้นกลบั ค าชม และ
การเรียนรู้ประวตัิบคุคลท่ีประสบความส าเร็จพบว่า ผู้ เรียนมีกรอบแนวคิดเติบโต ความสามารถการ
แก้ปัญหาและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูขึน้กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .01 ซึง่
ผลสอดคล้องกบังานวิจยัของ ลี และคณะ (Li, Yanyan, Huang, Zhinan, Jiang, Menglu, & Chang, 
Ting-Wen. 2016)  ท่ีใช้การจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมสามารถส่งเสริมให้
ผู้ เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .01  และ
สอดคล้องกับ แลม; พอล; โดเวอสไปค์ (Lam, Paul C., Doverspike, Dennis, Zhao, Julie, Zhe, John, & 
Menzemer, Craig. 2008) ท่ีได้ท าการวิจัยในการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้สะเต็มศึกษา สามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01  และ
สอดคล้องกบั มายเซต (Mindset. 2012) ท่ีได้ใช้โปรแกรม Brainology ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัการท างาน
ของสมองและเรียนรู้สมองสามารถเปลี่ยนแปลงเติบโตได้จากการพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ท าให้ผู้ เรียน
ร้อยละ 67 สามารถเปลี่ยนแปลงกรอบแนวคิดจ ากดัเป็นกรอบแนวคิดเติบโตได้ และผลของงานวิจยั
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ของเอสพาร์ซา; ชูแมน; และ ชมิดท์ (Esparza; Shumow; &Schmidt. 2014:9) ท่ีใช้การแทรกแซงวิธี
เดียวกนักบั มายเซต (Mindset. 2012)  ให้ผลของกรอบแนวคิดเติบโตของผู้ เรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อน
เรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติน้อยกว่า .001 ซึง่จากงานวิจยัท่ีผา่นมาพบว่า การจดัการเรียนรู้แต่ละ
รูปแบบสามารถพฒันาแตล่ะตวัแปรได้  แตรู่ปแบบนีส้ามารถพฒันาผู้ เรียนได้ทัง้สามตวัแปรได้พร้อม
กนั  แตอ่ย่างไรก็ตามหากพิจารณาในรายละเอียดของการพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาด้าน
ระบุปัญหาและระบคุวามรู้  รูปแบบนีไ้ม่สามารถพฒันาผู้ เรียนในด้านระบคุวามรู้ ผลข้างต้นซึ่งอาจ
เป็นเพราะค าถามท่ีใช้ในการให้ผู้ เรียนระบปัุญหาไมช่ดัเจนประกอบกบัผู้ เรียนมีความรู้เดิมไมเ่พียงพอ  
ส่งผลต่อการเรียนรู้แนวคิดใหม่และท าให้ผู้ เรียนมีแนวความคิดท่ีคลาดเคลื่อนได้ ผู้ วิจัยจึงให้
ข้อเสนอแนะกบัผู้ ท่ีจะน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้นีไ้ปใช้โดยการให้เขียนค าถามในการระบปัุญหาให้
ชดัเจนและเพิ่มบทบาทของผู้สอนในการส ารวจความรู้เดิมและให้การช่วยเหลือผู้ เรียนให้มีความรู้เดิม
เพียงพอต่อการเรียนรู้ความรู้ใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถการแก้ปัญหาได้ดีขึน้  สอดคล้องกบั
งานวิจยัของ จรูญพงษ์ ชลสินธุ์; สิรินภา กิจเกือ้กลู; และวิภารัตน์ เชือ้ชาติชยัสิทธ์ิ. (2561: 38-40) ท่ี
พบว่าปรับมโนทศัน์พืน้ฐานของผู้ เรียน  เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้เพียงพอตอ่การแก้ปัญหา ซึง่จะช่วยให้
การแก้ปัญหาประสบความส าเร็จดีขึน้ และสอดคล้องกบัสสวท. (2555: 6) ท่ีกล่าวว่า การให้ความรู้
พืน้ฐานท่ีเพียงพอต่อการเรียนรู้ใหม่ช่วยลดแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อนและช่วยให้สามารถน าความรู้ไป
ประยกุต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

ผลของการวิจยัสะท้อนได้วา่รูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM มีจดุเดน่ท่ีสามารถช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมกรอบแนวคิดเติบโตได้ดีกว่าการใช้การส่งเสริมกรอบแนวคิดเติบโต
อย่างเดียว เน่ืองจากการวิเคราะห์ของ วิซิเบิล เลินนิ่งพลสั (Visible LearningPlus. 2018)  ได้ท าการ
สงัเคราะห์ค่าอิทธิพลจากวิธีการต่าง ๆ ท่ีช่วยส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน พบว่า การส่งเสริม
กรอบแนวคิดเติบโตสามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนให้สงูขึน้กว่าก่อนเรียนในระดบั
อิทธิพลต ่า  แต่หากใช้กระบวนการแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสามารถพัฒนา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนให้สงูกวา่ก่อนเรียนในระดบัอิทธิพลปานกลาง ดงันัน้การท่ีผู้วิจยัได้
น าวิธีการส่งเสริมกรอบแนวคิดเติบโตมาร่วมใช้กับกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมนัน้  จะช่วย
สง่เสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนได้ดียิ่งขึน้กวา่ใช้กรอบแนวคดิเตบิโตเพียงอยา่งเดียว   

ดงันัน้จงึสรุปได้วา่การใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM สามารถช่วยสง่เสริมผู้ เรียน
ได้ทัง้กรอบแนวคิดเติบโต ความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได้พร้อมกัน    
ซึ่งหากใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิธีการส่งเสริมกรอบ
แนวคิดเติบโตเพียงอยา่งเดียวจะพฒันาตวัแปรข้างต้นได้เพียงบางตวัแปร 
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ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

1.1  การพฒันากรอบแนวคิดเติบโตในรูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM ได้มีการใช้
วิดีทัศน์ประวตัิบุคคลท่ีมีความส าเร็จจากความพยายามเป็นตวัอย่างส าหรับกระตุ้นกรอบแนวคิด
เติบโต ซึง่จากผลการศกึษาพบวา่การใช้ประวตัิบคุคลท่ีมีจดุเร่ิมต้นใกลเัคียงกบัผู้ เรียน  ช่วยให้ผู้ เรียน
สนใจมากสะท้อนมมุมองกรอบแนวคิดเติบโตได้ดี  ดงันัน้การเลือกตวัอย่างท่ีจะน ามาใช้ให้ผู้ เรียน
เรียนรู้นัน้ ควรเลือกท่ีเหมาะสมกบัความสนใจของกลุม่ตวัอยา่ง 

1.2  การจัดการเรียนรู้ในขัน้ของการรวบรวมข้อมูลและแนวคิดในรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ STEMGM  พบว่า ผู้ เรียนสว่นใหญ่จะขาดความรู้พืน้ฐานทางคณิตศาสตรต์และวิทยาศาสตร์ซึง่
ส่งผลต่อการจดัการเรียนรู้ในขัน้ต่อไป  ดงันัน้ผู้สอนควรส ารวจความรู้พืน้ฐานของผู้ เรียนและให้การ
ช่วยเหลือผู้ เรียนให้มีแนวคิดเพียงพอท่ีจะน าไปใช้แก้ปัญหาในขัน้ตอนตอ่ไปและสามารถเรียนรู้ในขัน้
อ่ืน ๆ ตอ่ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

1.3  การจดัการเรียนรู้ในขัน้ของการออกแบบการแก้ปัญหาและการลงมือการแก้ปัญหา
ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM พบว่า  มีผู้ เรียนบางคนไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการท างาน
กลุม่  ดงันัน้ผู้สอนควรกระตุ้นหรือเน้นย า้ให้แตล่ะกลุม่ระบบุทบาทของสมาชิกในกลุม่ให้ชดัเจน หรือ
ใช้เทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมกระบวนการกลุม่เพิ่มขึน้  เพื่อให้ผู้ เรียนทกุคนได้มีสว่นร่วมอยา่ง
เต็มศกัยภาพและสง่ผลให้การแก้ปัญหาประสบความส าเร็จตามเปา้หมายท่ีก าหนด 

1.4  การจดัการเรียนรู้ในขัน้ของการระบุปัญหาในรูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM 
พบว่า การใช้ค าถามท่ีไม่ชดัเจน  ท าให้ผู้ เรียนระบุปัญหาได้ไม่ถกูต้อง หากผู้สอนจะน ารูปแบบการ
จดัการเรียนรู้นีไ้ปใช้  ควรระบขุ้อค าถามให้ชดัเจน เช่น ปัญหาของวิศวกรคืออะไร  ไมค่วรใช้ค าถามวา่ 
ปัญหาของสถานการณ์นีค้ืออะไร  เน่ืองจากในแต่ละสถานการณ์อาจจะมีปัญหาหลายอย่าง ท าให้
ผู้ เรียนอาจจะระบปัุญหาไมส่อดคล้องกบัสิง่ท่ีต้องการ 

1.5  การจดัการเรียนรู้ รูปแบบ STEMGM นีเ้ป็นการบรูณาการแบบข้ามสาขาวิชา โดยใช้
สถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริงหรือการท างานจริงท่ีมีการบูรณาการความรู้และทักษะ 2 วิชาหรือ
มากกว่า  ดงันัน้ผู้สอนควรศกึษาการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการแบบข้ามสาขาวิชาให้ชดัเจน จึงจะ
สามารถน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้ไปใช้กบัเนือ้หาอ่ืน ๆ ได้อยา่งหลากหลาย 
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2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป   
2.1  การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM   พบว่าสิ่งแวดล้อมภายใน

โรงเรียนเป็นปัจจัยส าคญัท่ีมีผลต่อการพฒันากรอบแนวคิดของผู้ เรียน   ดงันัน้ควรท าการศึกษา

ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การพฒันากรอบแนวคิดเตบิโต  รวมทัง้สร้างโมเดลโครงสร้างของปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่

กรอบแนวคิดเติบโตของผู้ เรียน  เพื่อให้สามารถพฒันากรอบแนวคิดเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึน้ 

2.2 จากการทดลองพบว่าการเลือกสื่อวิดีทศัน์มีผลต่อมมุมองกรอบแนวคิดเติบโต

ของผู้ เรียนค่อนข้างมาก  ดงันัน้ควรจะท าการศึกษาลกัษณะและองค์ประกอบของสื่อวิดีทัศน์ท่ี

สามารถช่วยสง่เสริมกรอบแนวคิดเตบิโต และอาจจะรวมถึงมมุมองท่ีมีตอ่วิชาชีพสะเตม็ 

3. ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
3.1  จากการวิจยัรูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM พบว่า การส่งเสริมมมุมองกรอบ

แนวคิดเติบโต ส่งผลต่อทัง้ความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน 
ดงันัน้  ผู้ ท่ีก าหนดนโยบายควรผลกัดนัให้มีการสอดแทรกกลยุทธ์ิท่ีส่งเสริมมุมมองกรอบแนวคิด
เติบโตในการจดัการเรียนรู้ในทกุระดบัและทกุวิชา 

3.2  การพฒันามมุมองกรอบแนวคิดเติบโตคือการส่งเสริมให้ผู้ เรียนเช่ือว่าสมองและ
ความฉลาดเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งสิ่งท่ีส าคัญก็คือผู้ สอนจะต้องมีความเช่ือนีจ้ึงจะสามารถสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมกรอบแนวคิดเติบโตให้กับผู้ เรียนได้ ดังนัน้หน่วยงานหลักในการ
พฒันาครูผู้สอนควรจะพฒันาบคุลากรทางการศกึษาให้มีมมุมองกรอบแนวคิดเติบโตด้วย 
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ตาราง 16 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM  ท่ีประเมินโดย 
ผู้ เช่ียวชาญ 
 

ประเดน็การประเมนิ 

ผลประเมนิ
ผู้เช่ียวชาญคนที่ IOC แปลผล 

1 2 3 

1. รูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM  มีหลกัการสะท้อนถงึการผสาน

หลกัการ   สะเต็มศกึษากบัหลกัการการสร้างกรอบแนวคิดเติบโต 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

2. รูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM  มีหลกัการสอดคล้องกบัจดุมุง่หมาย 1 1 1 1 สอดคล้อง 

3. รูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM มีหลกัการสอดคล้องกบักระบวนการ

จดัการเรียนรู้ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

4. รูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM  มีจดุมุง่หมายสอดคล้องกบั

กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

5. รูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM  มีหลกัการท่ีสามารถสง่เสริม

ความสามารถการแก้ปัญหา 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

6. รูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM มีหลกัการท่ีสามารถสง่เสริมกรอบ

แนวคิดเติบโต  

1 1 1 1 สอดคล้อง 

7. รูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM  มีขัน้ตอนหรือกระบวนการท่ีชดัเจน

และตอ่เน่ือง 

0 1 1 0.67 สอดคล้อง 

8. รูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM  ในขัน้ท่ี 1 ความเข้าใจ มีจดุมุง่หมาย 

บทบาทผู้ เรียนและบทบาทผู้สอนเหมาะสมต่อการน าไปจดัการเรียนรู้ให้กบั

ผู้ เรียน 

1 0 1 0.67 สอดคล้อง 

9. รูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM  ในขัน้ท่ี 2 ระบปัุญหา มีจดุมุง่หมาย 

บทบาทผู้ เรียนและบทบาทผู้สอนเหมาะสมต่อการน าไปจดัการเรียนรู้ให้กบั

ผู้ เรียน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ตาราง 16 (ตอ่) 

 

ประเดน็การประเมนิ 

ผลประเมนิ
ผู้เช่ียวชาญคนที่ IOC แปลผล 

1 2 3 

10. รูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM  ในขัน้ท่ี 3 รวบรวมข้อมลูและ

สง่เสริมการท าตามเปา้หมาย มีจดุมุง่หมาย บทบาทผู้ เรียนและ

บทบาทผู้สอนเหมาะสมตอ่การน าไปจดัการเรียนรู้ให้กบัผู้ เรียน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

11. รูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM  ในขัน้ท่ี 4 ออกแบบการ

แก้ปัญหา มีจดุมุง่หมาย บทบาทผู้ เรียนและบทบาทผู้สอนเหมาะสม

ตอ่การน าไปจดัการเรียนรู้ให้กบัผู้ เรียน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

12. รูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM  ในขัน้ท่ี 5 วางแผนและ

ด าเนินการแก้ปัญหา มีจดุมุง่หมาย บทบาทผู้ เรียนและบทบาทผู้สอน

เหมาะสมตอ่การน าไปจดัการเรียนรู้ให้กบัผู้ เรียน 

0 1 1 0.67 สอดคล้อง 

13. รูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM  ในขัน้ท่ี 6 ทดสอบและสง่เสริม

มมุมองกรอบแนวคิดเติบโต มีจดุมุง่หมาย บทบาทผู้ เรียนและบทบาท

ผู้สอนเหมาะสมตอ่การน าไปจดัการเรียนรู้ให้กบัผู้ เรียน   

1 0 1 0.67 สอดคล้อง 

14. รูปแบบการจดัการเรียนรู้ STEMGM  ในขัน้ท่ี 7 น าเสนอและ

สง่เสริมการเติบโตทางความคิด มีจดุมุง่หมาย บทบาทผู้ เรียนและ

บทบาทผู้สอนเหมาะสมตอ่การน าไปจดัการเรียนรู้ให้กบัผู้ เรียน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

 

 

 

 

 



  7 

ตาราง 17 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีประเมนิโดยผู้ เช่ียวชาญ 
 

ประเดน็การประเมนิ 

ผลประเมนิ
ผู้เช่ียวชาญคนที่ IOC แปลผล 

1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 : การสร้างเคร่ืองฉายโฮโลแกรม 

1. เนือ้หาสาระสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ของแผนการจดัการ

เรียนรู้ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

2. การจดัการเรียนรู้สอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ของแผนการ

จดัการเรียนรู้ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

3. กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ 1 1 1 1 สอดคล้อง 

4. การวดัผลประเมินผลเหมาะสมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 1 สอดคล้อง 

5. สื่อการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้ 1 1 1 1 สอดคล้อง 

6. ระยะเวลาท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบักิจกรรม

การเรียนรู้ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 : การแสดงกล 

1. เนือ้หาสาระสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ของแผนการจดัการ

เรียนรู้ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

2. การจดัการเรียนรู้สอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ของแผนการ

จดัการเรียนรู้ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

3. กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ 1 1 1 1 สอดคล้อง 

4. การวดัผลประเมินผลเหมาะสมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 1 0 1 0.67 สอดคล้อง 

5. สื่อการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้ 1 1 1 1 สอดคล้อง 

6. ระยะเวลาท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบักิจกรรม

การเรียนรู้ 

0 0 1 0.33 ไมส่อดคล้อง 
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ตาราง 17 (ตอ่) 
 

ประเดน็การประเมนิ 

ผลประเมนิ
ผู้เช่ียวชาญ
คนที่ 

IOC แปลผล 

1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 : การสร้างเคร่ืองฉายภาพ 

1. เนือ้หาสาระสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ของแผนการจดัการเรียนรู้ 1 1 1 1 สอดคล้อง 

2. การจดัการเรียนรู้สอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ของแผนการจดัการเรียนรู้ 1 1 1 1 สอดคล้อง 

3. กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ 1 1 1 1 สอดคล้อง 

4. การวดัผลประเมินผลเหมาะสมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 1 สอดคล้อง 

5. สื่อการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้ 1 1 1 1 สอดคล้อง 

6. ระยะเวลาท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้ 0 1 1 0.67 สอดคล้อง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 : การแสดงละครเงา 

1. เนือ้หาสาระสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ของแผนการจดัการเรียนรู้ 1 1 1 1 สอดคล้อง 

2. การจดัการเรียนรู้สอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ของแผนการจดัการเรียนรู้ 1 1 1 1 สอดคล้อง 

3. กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ 1 1 1 1 สอดคล้อง 

4. การวดัผลประเมินผลเหมาะสมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 1 0 1 0.67 สอดคล้อง 

5. สื่อการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้ 1 1 1 1 สอดคล้อง 

6. ระยะเวลาท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้ 0 1 1 0.67 สอดคล้อง 
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ตาราง 18 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวดักรอบแนวคิดเตบิโตท่ีประเมนิโดย 
ผูเ้ชีย่วชาญ 
 

ข้อที่ 
ผลประเมนิ

ผู้เช่ียวชาญคนที่ IOC แปลผล 
1 2 3 

1. ข้อมลูทัว่ไปมีความเหมาะสมกบัปัจจยัของกรอบแนวคิด
เติบโต 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

2. ความฉลาดหรือสติปัญญาของฉนัในการเรียนวิทยาศาสตร์ 
ไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงได้มากนกั 
Your intelligence is something    
about you that you can’t change  
very much 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

3. ฉนัสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ แตฉ่นัไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงความฉลาดหรือสติปัญญาขัน้พืน้ฐานในการ
เรียนวิทยาศาสตร์ได้  
You can learn new things, but you can’t really change 
your basic intelligence 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

4. ไมว่า่ขณะนีฉ้นัจะมีสติปัญญาในการเรียนวิทยาศาสตร์มาก
แคไ่หน ฉนัยงัสามารถเปลี่ยนแปลงความฉลาดหรือ
สติปัญญาในการเรียนวิทยาศาสตร์ได้อีกมาก 
No matter how much intelligence you have, you can 
always change it quite a bit. 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

5. ฉนัสามารถเปลี่ยนระดบัความฉลาดหรือสติปัญญาของฉนั
ในการเรียนวิทยาศาสตร์ได้ในระดบัมาก 

   You can always substantially change how   intelligent 
you are 

1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ตาราง 18 (ตอ่) 
 

ข้อที่ 
ผลประเมนิของ
ผู้เช่ียวชาญคนที่ IOC แปลผล 
1 2 3 

6. ฉนัมีความฉลาดหรือสติปัญญาในการเรียนวิทยาศาสตร์ระดบัหนึง่ 
ซึง่มนัไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงได้มากนกั 
You have a certain amount of intelligence, and you can’t 
really do much to change it. 

1 0 1 0.67 สอดคล้อง 

7. ไมส่ าคญัวา่ฉนัจะเป็นใคร ฉนัสามารถเปลี่ยนแปลงระดบัความ
ฉลาดหรือสติปัญญาในการเรียนวิทยาศาสตร์ได้อยา่งมาก 
No matter who you are, you can significantly change your 
intelligence level 

1 0 1 0.67 สอดคล้อง 

8. ในความเป็นจริง ฉนัไม่สามารถเปลี่ยนความฉลาดหรือ   
    สติปัญญาในการเรียนวิทยาศาสตร์ของตนเองได้ 

To be honest, you can’t really change how intelligent you are 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

9. ฉนัสามารถเปลี่ยนระดบัความฉลาดหรือสติปัญญาขัน้พืน้ฐานใน
การเรียนวิทยาศาสตร์ของฉนัให้เพิ่มขึน้ได้เป็นจ านวนมาก 
You can change even your basic intelligence level 
considerably. 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

10. ฉนัมีความสามารถพิเศษในการเรียนวิทยาศาสตร์ระดบั  หนึ่ง แต่
ฉนัไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงความสามารถพิเศษของตนเองได้มาก 
You have a certain amount of talent, and you can’t really do 
much to change it. 

1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ตาราง 18 (ตอ่) 

ข้อท่ี 

ผลประเมินของ

ผู้ เช่ียวชาญคนที่ IOC แปลผล 

1 2 3 

11. ความสามารถพิเศษในการเรียนวิทยาศาสตร์ของฉนัเป็นสิ่ง
เฉพาะตวั ซึง่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมนัได้มาก    
Your talent in an area is something about you that you 
can’t change very much. 

1 0 1 0.67 สอดคล้อง 

12. ไมว่า่ฉนัจะเป็นใคร ฉนัสามารถเปลี่ยนระดบัความสามารถ
พิเศษในการเรียนวิทยาศาสตร์ให้เพิ่มขึน้ได้ในระดบัมาก    
No matter who you are, you can significantly change 
your level of talent 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

13. ในความเป็นจริง ฉนัไมส่ามารถเปลี่ยนความสามารถพิเศษ
ในการเรียนวิทยาศาสตร์ท่ีฉนัมีให้มากขึน้ได้   
To be honest, you can’t really change how much 
talent you have. 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

14. ฉนัสามารถเปลี่ยนความสามารถพิเศษในการเรียน
วิทยาศาสตร์ได้อยา่งมาก    
You can always substantially change how much talent 
you have 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

15. ฉนัสามารถเรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ แตไ่มส่ามารถเปลี่ยน   
      ระดบัความสามารถพิเศษขัน้พืน้ฐานในการเรียน 
      วิทยาศาสตร์ของตนเองได้ 

You can learn new things, but you can’t really change 
your basic level of talent. 

1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ตาราง 18 (ตอ่) 

 

ข้อท่ี 

ผลประเมินของ

ผู้ เช่ียวชาญคนที่ IOC แปลผล 

1 2 3 

16  ไมว่า่ฉนัมีความสามารถพิเศษในการเรียนวิทยาศาสตร์
มากแคไ่หน ฉนัก็สามารถเปลี่ยนพรสวรรค์ในการเรียน
วิทยาศาสตร์ของตนเองให้มากขึน้ได้ 
No matter how much talent you have, you can 
always change it quite a bit.   

1 0 1 0.67 สอดคล้อง 

17  ฉนัสามารถเปลี่ยนระดบัพืน้ฐานของความสามารถพิเศษ
ในการเรียนวิทยาศาสตร์ของฉนัให้เพิ่มมากขึน้ได้  

     You can change even your  
     basic level of talent  

considerably. 

1 0 1 0.67 สอดคล้อง 
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ตาราง 19 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) คา่ความยากง่าย (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) รายข้อของ 
แบบวดัความสามารถการแก้ปัญหาท่ีประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญ 
 

ข้อ
ที่ 

ความ
เหมาะสม
ภาษาที่ใช้ 

คนที่ 
�̅� S.D. แปลผล 

ความ
สอดคล้อง 

คนที่ IOC แปลผล 
ค่าความ 

ยากง่าย 

ค่า
อ านาจ
จ าแนก 

1 2 3 1 2 3 

1 4 5 5 4.67 0.58 มากท่ีสดุ 1 1 1 1 สอดคล้อง 0.405 0.456 

2 4 5 5 4.67 0.58 มากท่ีสดุ 1 0 1 0.67 สอดคล้อง 0.762 0.325 

3 4 5 5 4.67 0.58 มากท่ีสดุ 1 0 1 0.67 สอดคล้อง 0.548 0.562 

4 4 5 5 4.67 0.58 มากท่ีสดุ 1 0 1 0.67 สอดคล้อง 0.214 0.586 

5 4 5 5 4.67 0.58 มากท่ีสดุ 1 1 1 1 สอดคล้อง 0.333 0.436 

6 4 5 5 4.67 0.58 มากท่ีสดุ 1 1 1 1 สอดคล้อง 0.238 0.433 

7 4 5 5 4.67 0.58 มากท่ีสดุ 1 1 1 1 สอดคล้อง 0.762 0.256 

8 4 5 5 4.67 0.58 มากท่ีสดุ 1 1 1 1 สอดคล้อง 0.214 0.371 

9 4 5 5 4.67 0.58 มากท่ีสดุ 1 1 1 1 สอดคล้อง 0.619 0.351 

10 4 5 5 4.67 0.58 มากท่ีสดุ 1 1 1 1 สอดคล้อง 0.643 0.403 

11 4 5 5 4.67 0.58 มากท่ีสดุ 1 1 1 1 สอดคล้อง 0.500 0.528 

12 4 5 5 4.67 0.58 มากท่ีสดุ 1 1 1 1 สอดคล้อง 0.476 0.543 
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ตาราง 20 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) คา่ความยากง่าย (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) รายข้อของ 
แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีประเมนิโดยผู้ เช่ียวชาญ 
 
ข้อที่ ผลการประเมนิของผู้เช่ียวชาญในด้าน IOC ด้าน แปลผล ค่าความ 

ยากง่าย 
ค่าอ านาจ
จ าแนก 1 สอดคล้องกับ

แนวคดิหลักคนที่ 
2 สอดคล้องกับ
พฤตกิรรมคนที่ 

1 2 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 0.67 0.23 
2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 .8 1 สอดคล้อง 0.70 0.24 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 0.63 0.40 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 0.52 0.29 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 0.56 0.50 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 0.22 0.36 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 0.35 0.26 
8 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 .8 1 สอดคล้อง 0.50 0.23 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 0.56 0.56 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 0.41 0.31 
11 1 1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 .6 .6 สอดคล้อง 0.48 0.33 
12 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 .8 .8 สอดคล้อง 0.37 0.45 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 0.31 0.55 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 0.44 0.45 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 0.26 0.52 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 0.37 0.22 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 0.35 0.24 
18 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 .8 .8 สอดคล้อง 0.41 0.33 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 0.44 0.41 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 0.30 0.23 

 

 

 

 



  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  16 

แบบสอบถามชุดที่ 1    

 ในแบบสอบถามชดุนีมี้จ านวน 2 หน้า แบง่เป็นแบบสอบถามย่อย จ านวน 2 ตอน  ดงันี ้ 
 ตอนที่ 1  แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไป จ านวน 9 ข้อ  
 ตอนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความเช่ือความฉลาดในการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียน จ านวน 16 ข้อ (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) 
 
          ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป   

1. ระดบัชัน้การศกึษา..................................... โรงเรียน............................................  

2. เพศ (  ) ชาย    (  ) หญิง  

3. ชัน้ปี  (  ) มธัยมศกึษาชัน้ปีท่ี 1        (  ) มธัยมศกึษาชัน้ปีท่ี 2      (  ) มธัยมศกึษาชัน้ปีท่ี 3    

4. อาย ุ.....................................................ปี  

5. ผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (ลา่สดุ).................. เกรดเฉลี่ย (ลา่สดุ)................................. 

6. ศาสนา   (  ) พทุธ  (  ) อิสลาม (  ) คริสต์  (  ) อ่ืน ๆ  ระบ.ุ.......................................  

7. รายได้ครอบครัวตอ่เดือน  (  )  ต ่ากวา่ 3,000 บาท       (  )  3,001-6,000 บาท       

 (  )  6,001-9,000 บาท       (  )  9,001-12,000  บาท     (  )  สงูกวา่ 12,000 บาท 

8.  ระดบัการศกึษาของบิดา     (  ) ประถมศกึษา  (  ) มธัยมศกึษาปีท่ี 3  (  ) มธัยมศกึษาปีท่ี 6 

                                                        (  ) ปริญญาตรี     (  ) สงูกวา่ปริญญาตรี  

               ระดบัการศกึษาของมารดา (  ) ประถมศกึษา  (  ) มธัยมศกึษาปีท่ี 3  (  ) มธัยมศกึษาปีท่ี 6 

                                                                             (  ) ปริญญาตรี          (  ) สงูกวา่ปริญญาตรี 

       9.      อาชีพของบิดา                    (  ) รับราชการ/วิสาหกิจ  (  )  รับจ้างทัว่ไป (  ) พนกังานเอกชน 

                                                         (  ) อาชีพอิสระ/ค้าขาย    (  ) อ่ืน ๆ ........................................ 

               อาชีพของมารดา                 (  ) รับราชการ/วิสาหกิจ  (  )  รับจ้างทัว่ไป (  ) พนกังานเอกชน 

                                                         (  ) อาชีพอิสระ/ค้าขาย   (  ) อ่ืน ๆ ........................................ 
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ตอนที่ 2  
ค าชีแ้จง  แบบสอบถามนีเ้ป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคดิเห็นความสามารถทาง

สติปัญญาในการเรียนวทิยาศาสตร์ของนกัเรียน ขอให้นกัเรียนพิจารณาวา่ ข้อความทางซ้ายมือ

สอดคล้องกบัความคดิเห็นของนกัเรียนมากน้อยเพียงใด  แล้ววงกลม O ล้อมตวัเลขท่ีตรงกบัระดบั

ความคดิเห็นของท่าน ดงันี ้  

        1              2                 3                   4              5             6 
ไม่เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย     ค่อนข้าง         ค่อนข้าง    เหน็ด้วย     เหน็ด้วย 
อย่างยิ่ง                          ไม่เหน็ด้วย        เหน็ด้วย                       อย่างยิ่ง 
 
 

ความคดิเหน็เกี่ยวกับความสามารถทางสตปัิญญาในการเรียน
วิทยาศาสตร์ 

ระดับความคดิเหน็ 

1. ความฉลาดหรือสติปัญญาของฉนัในการเรียนวทิยาศาสตร์ ไมส่ามารถ

เปลี่ยนแปลงได้มากนกั 

1     2     3     4     5     6 

2. ฉนัสามารถเรียนรู้สิง่ใหม่ ๆ ได้ แตฉ่นัไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงความฉลาดหรือ

สติปัญญาขัน้พืน้ฐานในการเรียนวทิยาศาสตร์ได้  

1     2     3     4     5     6 

3. ไม่วา่ขณะนีฉ้นัจะมีสติปัญญาในการเรียนวทิยาศาสตร์มากแคไ่หน ฉนัยงั

สามารถเปลี่ยนแปลงความฉลาดหรือสติปัญญาในการเรียนวทิยาศาสตร์ได้

อีกมาก 

1     2     3     4     5     6 

4. ฉนัสามารถเปลี่ยนระดบัความฉลาดหรือสติปัญญาของฉนัในการเรียน

วิทยาศาสตร์ได้ในระดบัมาก 

1     2     3     4     5     6 

5. ฉนัมีความฉลาดหรือสติปัญญาในการเรียนวิทยาศาสตร์ระดบัหนึง่ ซึง่มนัไม่

สามารถเปลีย่นแปลงได้มากนกั 

1     2     3     4     5     6 

6. ไม่ส าคญัวา่ฉนัจะเป็นใคร ฉนัสามารถเปลี่ยนแปลงระดบัความฉลาดหรือ

สติปัญญาในการเรียนวทิยาศาสตร์ได้อยา่งมาก 

1     2     3     4     5     6 

7. ในความเป็นจริง ฉนัไมส่ามารถเปลี่ยนความฉลาดหรือสติปัญญาในการเรียน

วิทยาศาสตร์ของตนเองได้ 

1     2     3     4     5     6 
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ความคดิเหน็เกี่ยวกับความสามารถทางสตปัิญญาในการเรียน
วิทยาศาสตร์ 

ระดับความคดิเหน็ 

8. ฉนัสามารถเปลี่ยนระดบัความฉลาดหรือสติปัญญาขัน้พืน้ฐานในการเรียน

วิทยาศาสตร์ของฉนัให้เพิ่มขึน้ได้เป็นจ านวนมาก 

1     2     3     4     5     6 

9. ฉนัมีความสามารถพิเศษในการเรียนวทิยาศาสตร์ระดบัหนึง่ แตฉ่นัไม่

สามารถเปลี่ยนแปลงความสามารถพิเศษของตนเองได้มาก 

1     2     3     4     5     6 

10. ความสามารถพิเศษในการเรียนวิทยาศาสตร์ของฉนัเป็นสิง่เฉพาะตวั ซึง่ไม่

สามารถเปลีย่นแปลงมนัได้มาก    

1     2     3     4     5     6 

11. ไม่วา่ฉนัจะเป็นใคร ฉนัสามารถเปลี่ยนระดบัความสามารถพิเศษในการเรียน

วิทยาศาสตร์ให้เพิ่มขึน้ได้ในระดบัมาก    

1     2     3     4     5     6 

12. ในความเป็นจริง ฉนัไมส่ามารถเปลี่ยนความสามารถพิเศษในการเรียน

วิทยาศาสตร์ท่ีฉนัมีให้มากขึน้ได้   

1     2     3     4     5     6 

13. ฉนัสามารถเปลี่ยนความสามารถพิเศษในการเรียนวทิยาศาสตร์ได้อยา่งมาก    1     2     3     4     5     6 

14. ฉนัสามารถเรียนรู้สิง่ใหม่ ๆ แตไ่ม่สามารถเปลี่ยนระดบัความสามารถพิเศษ

ขัน้พืน้ฐานในการเรียนวทิยาศาสตร์ของตนเองได้ 

1     2     3     4     5     6 

15. ไม่วา่ฉนัมีความสามารถพิเศษในการเรียนวทิยาศาสตร์มากแคไ่หน ฉนั

สามารถเปลี่ยนความสามารถพิเศษในการเรียนวทิยาศาสตร์ของตนเองให้

มากขึน้ได้ 

1     2     3     4     5     6 

16. ฉนัสามารถเปลี่ยนระดบัพืน้ฐานของความสามารถพิเศษ

ในการเรียนวทิยาศาสตร์ของฉนัให้เพิ่มมากขึน้ได้  

1     2     3     4     5     6 

 

ดดัแปลงข้อค าถามจาก ดแวก (2006) และ ดแวก (2017) 
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แบบทดสอบวัดความสามารถการแก้ปัญหา 

โรงเรียน……........................………………ระดับชัน้…...............................    

วันที่  ……..…เดือน………………………พ.ศ…………..เวลา……………… 

ค าชีแ้จง 

1. แบบทดสอบวดัความสามารถการแก้ปัญหาฉบบันี ้วดัความรู้และทกัษะการแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ตา่ง ๆ ในชีวิตจริง  

2. ลกัษณะของแบบทดสอบวดัความสามารถการแก้ปัญหาเป็นแบบอตันยัร่วมกบัปรนยั  

จ านวน 12 ข้อ  ใช้เวลาในการท า 30 นาที 
 

ข้อค าถาม 

สถานการณ์ที่ 1 
 พีชกบับอยดวูิดีทศัน์ในอนิเตอร์เน็ตเก่ียวกบัการแสดงโชว์วิทยาศาสตร์ ซึง่การแสดงโชว์

อนัหนึง่เป็นการท าให้ผู้ชมมองไมเ่ห็นเศษแก้วท่ีเทลงไปในของเหลวชนิดหนึง่ แตเ่ม่ือใช้ปากคีบคีบ

ลงไปในของเหลว จะได้เศษแก้วตดิมากบัปากคีบ พีชกบับอยอยากท าการแสดงโชว์อนันัน้ จงึได้

ลองท าตามวดิีทศัน์ แตผ่ลท่ีได้กลบัมองเห็นเศษแก้วอยูใ่นของเหลวเสมอ 

  1. การท าให้เศษแก้วท่ีเทลงไปในของเหลวหายไป สามารถอธิบายด้วยเหตผุลทาง
วิทยาศาสตร์ข้อใด 
      ก) การดดูกลืนแสง    ข) การสะท้อนแสง 
      ค) การกระจายของแสง   ง) การหกัเหของตวักลาง 
 

สถานการณ์ที่ 2 
     นายด าขบัรถหลงทางกลางทะเลทรายจนน า้มนัหมด บนรถของนายด ามีน า้ดื่ม แวน่ขยาย  
กระจกเงาราบ และไม้ขีดไฟ ในวนัตอ่มาเวลาใกล้เท่ียงมีรถคนัหนึง่ผา่นมาในระยะไกล แตไ่ม่ได้มุง่
หน้ามายงัต าแหนง่ท่ีเขาอยู ่เขาต้องการสง่สญัญาณขอความช่วยเหลือด้วยเสียง แตค่นในรถคนั
นัน้ไมไ่ด้ยิน และมีทีท่าจะขบัรถผ่านเลยไป  

2. ปัญหาของสถานการณ์นีค้ืออะไร 
     ก) น า้มนัหมด    ข) การขบัรถหลงทาง 
      ค) การไมบ่รรทกุอาหาร   ง) วิธีการขอความชว่ยเหลือ 
 

เลขท่ี  
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
เร่ือง แสงและการมองเหน็ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 2 

 

ค าชีแ้จง 

1) แบบทดสอบฉบบันีว้ดัความรู้ความคดิทางฟิสกิส์เก่ียวกบัแสงและการมองเห็นใน

หนว่ยการเรียนรู้การแสดงของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาชัน้ปีท่ี 2  

2) ลกัษณะของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก 

จ านวน 20 ข้อ เวลา 30 นาที 

3) ให้เขียนช่ือ-สกลุ ชัน้ เลขท่ี ด้วยปากกาในกระดาษค าตอบ  

4) การตอบให้กากบาทตอบตวัเลือกท่ีถกูต้องท่ีสดุเพียงค าตอบเดียว จากตวัเลือก 1,2,3 

และ 4 

5) หากต้องการเปลี่ยนตวัเลือกใหมใ่ห้ขีดฆ่าตวัเลือกนัน้ 

 

1. เม่ือแสงจากอากาศตกกระทบผิวน า้ราบเรียบ ข้อใดถกูต้องท่ีสดุ 

1) แสงจะเกิดการสะท้อนท่ีผิวน า้                          
2)  แสงจะเกิดการสะท้อนกลบัหมด 
3) แสงจะเกิดการหกัเหเม่ือตกกระทบผิวน า้ 
 4)  แสงจะเกิดการสะท้อนและหกัเหท่ีผวิน า้        
                       

 

2. จากรูป ข้อใดเป็นไปตามกฏการสะท้อน 

 

      

           

                          

 

 

 

 

รังสีตกกระทบ รังสีสะท้อน 

เส้นแนวฉาก 

รังสีตกกระทบ รังสีสะท้อน 

เส้นแนวฉาก 

รังสีตกกระทบ รังสีสะท้อน 

เส้นแนวฉาก 

1) 3) 

รังสีตกกระทบ 

รังสีสะท้อน 

เส้นแนวฉาก 

2) 4) 
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3. ถ้าต้องการให้รังสีตกกระทบกบัรังสีสะท้อนท ามมุฉากกนั ควรวางวตัถผุิวสะท้อนราบท ามมุ

เท่าใดกบัรังสีตกกระทบ 

 

 

1) 15°       2) 30°       3) 45°      4)  60° 

 

4. แสงเดินทางจากอากาศไปยงัแท่งแก้วใส และออกสูอ่ากาศ ดงัรูป มมุ 1 กบั มมุ 2 เป็นอยา่งไร 

และปรากฏการณ์ดงักลา่วคืออะไร  

      

 

 
 

1) มมุ 1 ไม่เท่ากบั มมุ 2 ,การหกัเห  

2)  มมุ 1  เท่ากบั มมุ 2 , การหกัเห 

3)  มมุ 1 ไม่เท่ากบั มมุ 2 ,การกระเจิง  

4) มมุ 1  เท่ากบั มมุ 2 , การกระเจิง     
 

5. ล าแสงตกกระทบตัง้ฉากกบัแท่งแก้วสามเหลี่ยมมมุฉากดงัรูป ถ้าเปลี่ยนแทง่แก้วให้มีมมุยอด

มากกวา่  (ดงัรูปแท่งแก้วเส้นประ) รังสี A และ B จะเปลี่ยนทิศทางหรือไม่ 

 

 

 

 

 

1) รังสี A และ รังสี B เปลี่ยนทิศทาง 

2)   รังสี A ไม่เปลี่ยนทิศทาง แต ่รังสี B เปลี่ยนทิศทาง 

3)    รังส ีA เปลี่ยนทิศทาง แต ่รังสี B ไม่เปลี่ยนทิศทาง 

4)    รังส ีA ไม่เปลี่ยนทิศทาง และ รังสี B ไมเ่ปลี่ยนทิศทาง 

A 
B 

 

รังสีตกกระทบ รังสีสะท้อน 

2 

1 

แท่งแก้วใส 

อากาศ 

อากาศ 
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ภาคผนวก ง 
การก าหนดรหสัข้อมูล 
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การก าหนดรหสัข้อมูล 

 

อกัษร S     แทน    นกัเรียน  

อกัษร I      แทน    แบบสงัเกต  

อกัษร A     แทน   ใบกิจกรรม 

อกัษร L     แทน    แบบบนัทกึการเรียนรู้ 

ตวัเลข       แทน    ล าดบัท่ีของนกัเรียน หรือ ล าดบัท่ีของแบบสมัภาษณ์ หรือ ล าดบั 

                           ท่ีของกิจกรรม หรือ ล าดบัท่ีของแบบบนัทกึการเรียนรู้ 
ตัวอย่าง  

S7  หมายถึง   นกัเรียนคนท่ี 7 

             I6S9 หมายถึง   แบบสมัภาษณ์ 6 ในสว่นของการสมัภาษณ์นกัเรียนคนท่ี 9 

A2S5   หมายถึง   ใบกิจกรรมประกอบกิจกรรมท่ี 2 ของนกัเรียนคนท่ี 5 

L2S5   หมายถึง   แบบบนัทกึการเรียนรู้ 2 ของนกัเรียนคนท่ี 5 
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ภาคผนวก จ 
ใบรับรองการท าวิจัยในมนุษย์ 
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ประวัติผู้ เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นนัท์นภสั ลิม้สนัตธิรรม 
วัน เดอืน ปี เกิด 15 สงิหาคม 2522 
สถานที่เกิด สงขลา 
วุฒกิารศึกษา ประวตัิการศกึษา  

พ.ศ. 2540 มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนมหาวชิราวธุ   
พ.ศ. 2544 วิทยาศาสตร์บณัฑิต (ศกึษาศาสตร์)   
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2547 ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสตูรและการสอน)   
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  
พ.ศ. 2561 การศกึษาดษุฏีบณัฑิต (วิทยาศาสตรศกึษา)   
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 1/5 ถนนศรีสดุา ต าบลบอ่ยาง อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 90000   
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